
Әлеуетті жеткізуші тарапынан соңғы сегіз жыл ішінде орындалған 

жұмыс (көрсетілген қызметтер) көлемі 
 

Көрсетілген қызметтердің атауы Тапсырыс 

берушілердің 

атауы және 

телефон 

нөмірлері  

Қызмет 

көрсетілген 

орын және 

жыл  

Ескелді ауданының 0-12 

шақырымдық «Талдықорған-Текелі» 

автомобиль жолына күрделі жӛндеу 

жұмыстары кезінде техникалық 

қадағалау жүргізу  

Қазақ жол-кӛлік  

мәселілерінің 

ғылыми-зерттеу 

және жобалау 

институты 

«Дортранс»,  

Тел.: 244-65-21 

Ескелді 

ауданы,  

Наурыз, 2007 

жыл  

Қарасай ауданының 0-18 

шақырымдық «Қаскелең әк зауыты»  

автомобиль жолына күрделі жӛндеу 

жұмыстары кезінде техникалық 

қадағалау жүргізу  

Қазақ жол-кӛлік  

мәселілерінің 

ғылыми-зерттеу 

және жобалау 

институты 

«Дортранс»,  

Тел.: 244-65-21 

Қарасай 

ауданы,  

қыркүйек, 

2007 жыл 

 Қарасай ауданының 0-18 

шақырымдық  «Қаскелең әк зауыты» 

автомобиль жолына күрделі жӛндеу 

жұмыстары кезінде техникалық 

қадағалау жүргізу  

"Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль  

жолдары 

басқармасы" 

мемлекеттік 

мекемесі Тел.: 

272019  

 Қарасай 

ауданы,  

наурыз, 2008 

жыл 

Қарасай ауданының 0-7,5 

шақырымдық «Маралсай шатқалына 

кіреберіс» автомобиль жолына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

  Қарасай 

ауданы,  

наурыз, 2008 

жыл 

 

 

 

 

 

 

Сарқанд ауданының «Кӛктерек 

ауылына кіреберіс» автомобиль 

жолының кӛпіріне күрделі жӛндеу 

жұмыстары кезінде техникалық 

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

  Сарқанд 

ауданы,  

тамыз, 2008 

жыл 



қадағалау жүргізу автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

Сарқанд ауданының 0-3 шақырымдық 

«Абай ауылына кіреберіс» 

автомобиль жолына күрделі жӛндеу 

жұмыстары кезінде техникалық 

қадағалау жүргізу 

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

  Сарқанд 

ауданы, март, 

2008 год 

Ескелді ауданының 11,540-31 

шақырымдық «Талдықорған-Текелі» 

автомобиль жолын реконструкциялау 

жұмыстары кезінде техникалық 

қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

Ескелді 

ауданы, 

наурыз, 2008 

жыл 

Ұйғыр ауданының 0-3,7 шақырымдық 

«Шонжы ауылының айналмалы 

жолы» автомобиль жолына күрделі 

жӛндеу жұмыстары кезінде 

техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

  Ұйғыр 

ауданы, 

наурыз, 

2008жыл 

Қарасай ауданының «Бӛбек» 

сауықтыру орталығына кіреберіс» 

автомобиль жолына күрделі жӛндеу 

жұмыстары кезінде техникалық 

қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

  Қарасай 

ауданы, 

сентябрь, 

2008 год 



Кӛксу ауданының 0-28 шақырымдық 

«Кӛксу-Балпық би-Қарабұлақ-

Қайнарлы кіреберісі» автомобиль 

жолына күрделі жӛндеу жұмыстары 

кезінде техникалық қадағалау жүргізу 

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

  Кӛксу 

ауданы, сәуір, 

2009 жыл 

 

 

 

 

 

 

 

Ақсу ауданының «Алматы-Ӛскемен-

Малалы-Үштӛбе» автомобиль 

жолының кӛпіріне орташа жӛндеу 

жұмыстары кезінде техникалық 

қадағалау жүргізу 

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

 Ақсу ауданы, 

тамыз, 2009 

жыл 

Сарқанд ауданының 7 шақырымдық 

«Сарқанд-Екіаша» автомобиль 

жолының кӛпіріне күрделі жӛндеу 

жұмыстары кезінде техникалық 

қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

  Сарқанд 

ауданы, 

шілде, 2009 

жыл 

Сарқанд ауданының «Кӛктерек 

ауылына кіреберіс» автомобиль 

жолының кӛпіріне күрделі жӛндеу 

жұмыстары кезінде техникалық 

қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

  Сарқанд 

ауданы, сәуір, 

2009 жыл 

Қарасай ауданының 0-7,5 

шақырымдық «Маралсай шатқалына 

кіреберіс» автомобиль жолына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

техникалық қадағалау жүргізу 

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

Қарасай 

ауданы, 

сәуір, 2009 

жыл 



басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

Қарасай ауданының 0-18 

шақырымдық  «Қаскелең әк зауыты» 

автомобиль жолына күрделі жӛндеу 

жұмыстары кезінде техникалық 

қадағалау жүргізу 

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

Қарасай 

ауданы, 

сәуір, 2009 

жыл 

Еңбекшіқазақ ауданының 

«Талдыбұлақ ауылына кіреберіс» 

автомобиль жолына орташа жӛндеу 

жұмыстары кезінде техникалық 

қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

Еңбекшіқазақ 

ауданы, 

сәуір, 2010 

жыл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Талғар ауданының «Алматы қаласына 

солтүстік айналыс» автомобиль 

жолына орташа жӛндеу жұмыстары 

кезінде техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

Талғар 

ауданы, 

Сәуір, 2010 

жыл 

17-23,6 шақырымдық «Қоғалы-

Холмогорка-Жаңалық» автомобиль 

жолына орташа жӛндеу жұмыстары 

кезінде техникалық қадағалау жүргізу 

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

Кербұлақ 

ауданы, 

Сәуір, 2010 

жыл 



мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

Іле ауданының 0-6 шақырымдық 

«Ақши ауылынан айналыс» 

автомобиль жолына орташа жӛндеу 

жұмыстары кезінде техникалық 

қадағалау жүргізу  

 

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

 

Іле ауданы, 

Сәуір, 2010 

жыл 

Қарасай ауданының 0-4,2 

шақырымдық «Алматы-Бішкек-

Кӛксай-Іргелі ч/з» автомобиль 

жолына орташа жӛндеу жұмыстары 

кезінде техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

 

Қарасай 

ауданы, 

сәуір, 2010 

жыл 

Қарасай ауданының 2-48 

шақырымдық «Алматы1-Шамалған-

Ұзынағаш» автомобиль жолына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

техникалық жүргізу  

 

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

 

Қарасай 

ауданы, 

сәуір, 2010 

жыл 

Кӛксу ауданының 0-4 шақырымдық 

«Кеңарал ауылына кіреберіс» 

автомобиль жолдарына орташа 

жӛндеу жұмыстары кезінде 

техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

Кӛксу 

ауданы, 

сәуір, 2010 

жыл 

 

 

 

 

 

 



  

 

Кербұлақ ауданының 87 

шақырымдық «Сарыӛзек-Харгос-

Қоғалы-Кӛксу-Қарабұлақ» 

автомобиль жолына күрделі жӛндеу 

жұмыстары кезінде техникалық 

қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

Кербұлақ 

ауданы, 

сәуір, 2010 

жыл 

 

 

 

 

 

 

 

Жамбыл ауданының 0+300-0+510 

шақырымдық «Ұзынағаш ауылына 

кіреберіс» автомобиль жолына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

Жамбыл 

ауданы, 

қыркүйек, 

2011 жыл 

Ұйғыр ауданының 16-20 

шақырымдық «Кӛкпек-Кольжат-

М.Дехкан-Кетмень (Кепебұлақ 

ауылы)» автомобиль жолына күрделі 

жӛндеу жұмыстары кезінде 

техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

Ұйғыр 

ауданы, 

қыркүйек, 

2011 жыл 

Іле ауданының 2 шақырымдық «Али 

ауылына кіреберіс» автомобиль 

жолының кӛпірін күрделі жӛндеу 

жұмыстары кезінде техникалық 

қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

Іле ауданы, 

қыркүйек, 

2011 жыл. 

Кербұлақ ауданының 14+500 

шақырымдық  «Қарағаш ауылына 

Алматы-Ӛскемен кіреберісі» 

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

Кербұлақ 

ауданы, сәуір, 

2011 жыл. 



автомобиль жолының 2 кӛзді 

құбырына күрделі жӛндеу 

жұмыстары кезінде техникалық 

қадағалау жүргізу  

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

 

Кербұлақ ауданының 12+500 

шақырымдық «Жоламан ауылына 

Алматы-Ӛскемен кіреберісі» 

автомобиль жолының кӛпірін күрделі 

жӛндеу жұмыстары кезінде 

техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

Кербұлақ 

ауданы, сәуір, 

2011 жыл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кербұлақ ауданының 12+500 

шақырымдық «Жоламан ауылына 

Алматы-Ӛскемен кіреберісі» 

автомобиль жолының кӛпірін күрделі 

жӛндеу жұмыстары кезінде 

техникалық қадағалау жүргізу 

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

Кербұлақ 

ауданы, сәуір, 

2011жыл 

Кербұлақ ауданының 18+200 

шақырымдық «Қарағаш ауылына 

Алматы-Ӛскемен кіреберісі» 

автомобиль жолының құбырларына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

техникалық қадағалау жүргізу   

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

Кербұлақ 

ауданы, сәуір, 

2011 жыл 

Кербұлақ ауданының 20+500 

шақырымдық «Қарағаш ауылына 

Алматы-Ӛскемен кіреберісі» 

автомобиль жолының құбырларына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

техникалық қадағалау жүргізу   

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

Кербұлақ 

ауданы, сәуір, 

2011жыл 



басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

Кербұлақ ауданының 21+300 

шақырымдық «Қарағаш ауылына 

Алматы-Ӛскемен кіреберісі» 

автомобиль жолының құбырларына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

техникалық қадағалау жүргізу   

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

Кербұлақ 

ауданы, сәуір, 

2011 жыл 

Кербұлақ ауданының 22+100 

шақырымдық «Қарағаш ауылына 

Алматы-Ӛскемен кіреберісі» 

автомобиль жолының құбырларына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

техникалық қадағалау жүргізу   

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

Кербұлақ 

ауданы, сәуір, 

2011 жыл 

Райымбек ауданының 7+207 

шақырымдық «Кеген-Жалаңаш» 

автомобиль жолының құбырларына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

Райымбек 

ауданы, сәуір, 

2011 жыл 

 

 

 

 

 

 

 

Райымбек ауданының 8+715 

шақырымдық «Кеген-Жалаңаш» 

автомобиль жолының құбырларына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

техникалық қадағалау жүргізу 

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

Райымбек 

ауданы, сәуір, 

2011 жыл 

Райымбек ауданының 20+300 

шақырымдық «Кеген-Жалаңаш» 

«Алматы 

облысының 

Райымбек 

ауданы, сәуір, 



автомобиль жолының құбырларына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

техникалық қадағалау жүргізу 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

2011 жыл 

Райымбек ауданының 23+146 

шақырымдық «Кеген-Жалаңаш» 

автомобиль жолының құбырларына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

техникалық қадағалау жүргізу 

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

Райымбек 

ауданы, сәуір, 

2011 жыл 

Кербұлақ ауданының 15+300 

шақырымдық «Қарағаш ауылына 

Алматы-Ӛскемен кіреберісі» 

автомобиль жолының құбырларына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

техникалық қадағалау жүргізу   

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

Кербұлақ 

ауданы, сәуір, 

2011 жыл 

Қарасай ауданының 0-4:9-17 

шақырымдық «Үшқоңыр шатқалына 

кіреберіс» автомобиль жолына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

Қарасай 

ауданы, сәуір, 

2011 жыл. 

Еңбекшіқазақ ауданының 46-48 

шақырымдық «Есік-Кірбалтабай-

Жетіген» автомобиль жолына күрделі 

жӛндеу жұмыстары кезінде 

техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

Енбекшіқазақ 

ауданы,  

сәуір, 2011 

жыл 

 

 

 

 



мекемесі 

Тел.: 272019  

 

 

Кербұлақ ауданының 0-11 

шақырымдық «Қаспан ауылына 

кіреберіс» автомобиль жолына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

Кербұлақ 

ауданы, сәуір, 

2011 жыл 

Қарасай ауданының 0-4,4 

шақырымдық «Энергетик ауылының 

Алатау совхозына кіреберіс» 

автомобиль жолына күрделі жӛндеу 

жұмыстары кезінде техникалық 

қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019  

Қарасай 

ауданы,  

мамыр-қазан   

2012 жыл 

Алматы облысы Қарасай ауданының 

2-6 шақырымдық «Қарағайлы 

ауылына кіреберіс» автомобиль 

жолына күрделі жӛндеу жұмыстары 

кезінде техникалық қадағалау жүргізу   

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Қарасай 

ауданы, , 

мамыр-қазан, 

2012 жыл 

Алматы облысы Еңбекшіқазақ 

ауданының 0-15 шақырымдық 

«Тургень-Обсерватория»  автомобиль 

жолына күрделі жӛндеу жұмыстары 

кезінде үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Еңбекшіқазақ 

ауданы, 

мамыр-қазан, 

2012 жыл 

 

Алматы облысы Қарасай ауданының 

6-9 шақырымдық «Қаскелең қаласына 

кіреберіс» автомобиль жолына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

Қарасай 

ауданы, 

мамыр-

қыркүйек, 



үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

2012 жыл 

Алматы облысы Райымбек 

ауданының 14-18 шақырымдық 

учаскесінің «Кеген-Нарынқол-

Кӛмірші» автомобиль жолына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

техникалық қадағалау жүргізу   

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Райымбек 

ауданы, 

тамыз-қазан, 

2012жыл 

 

 

 

 

 

 

Алматы облысы Қарасай ауданының 

0-1,8 шақырымдық «Бағанашыл 

ауылына кіреберіс» автомобиль 

жолына күрделі жӛндеу жұмыстары 

кезінде үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Қарасай 

ауданы, 

мамыр-қазан 

2012ж 

Алматы облысы Жамбыл ауданының 

0,1 шақырымдық «Алматы-Бішкек – 

ст. Ұзынағаш-Құрт, Ұзынағаш 

станциясына кіреберіс» автомобиль 

жолына күрделі жӛндеу жұмыстары 

кезінде үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Жамбыл 

ауданы 

шілде-қазан, 

2012жыл 

Алматы облысы Қарасай ауданының 

0-1 шақырымдық «Қаскелең қаласына 

кіреберіс» автомобиль жолына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Қарасай 

ауданы, 

мамыр-

маусым 

2012жыл 



Алматы облысы Балқаш ауданының 

«Қапшағай-Бақанас-Қарой», 2+940 

шақырымдық Ақжар ауылына 

кіреберіс,  автомобиль жолының 

кӛпіріне күрделі жӛндеу жұмыстары 

кезінде үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Балқаш 

ауданы, қазан 

2012 жыл 

Алматы облысы Алакӛл ауданының 

44 шақырымдық «Қабанбай-

Кӛктума» автомобиль жолының 

кӛпіріне күрделі жӛндеу жұмыстары 

кезінде үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Алакӛл 

ауданы, 

мамыр-шілде, 

2012ж 

Алматы облысы Алакӛл ауданының 

44 шақырымдық «Қабанбай-

Кӛктума» автомобиль жолының 

кӛпіріне күрделі жӛндеу жұмыстары 

кезінде үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу 

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Алакӛл 

ауданы, 

мамыр-қазан, 

2012жыл 

 

 

 

 

 

 

Алматы облысы Ұйғыр ауданының 

1,0 шақырымдық «Шарын ауылына 

кіреберіс» автомобиль жолының 

кӛпіріне күрделі жӛндеу жұмыстары 

кезінде үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Ұйғыр 

ауданы, 

мамыр-шілде, 

2012жыл 

Алматы облысы Ақсу ауданының 48 

шақырымдық «Алматы-Ӛскемен-

Қапал-Арасан» автомобиль жолының 

құбырларын күрделі жӛндеу 

жұмыстары кезінде үздіксіз 

техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

Ақсу ауданы, 

шілде-

қыркүйек, 

2012жыл 



басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Алматы облысы Ақсу ауданының 14 

шақырымдық «Ақсу-Жаңалық» 

автомобиль жолының құбырларына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Ақсу ауданы, 

шілде-

қыркүйек, 

2012жыл 

Алматы облысы Ақсу ауданының 41 

шақырымдық «Жансүгіров-Матай» 

автомобиль жолының құбырларына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Ақсу ауданы, 

шілде-

қыркүйек, 

2012жыл 

Алматы облысы Кербұлақ ауданының 

22+500 шақырымдық «Қарағаш 

ауылына Алматы-Ӛскемен кіреберісі» 

автомобиль жолының құбырларына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Кербұлақ 

ауданы, 

қазан, 

2012жыл 

Алматы облысы Ескелді ауданының 

104 шақырымдық «Сарыӛзек-Хоргос-

Қоғалы-Кӛксу-Қарабұлақ» 

автомобиль жолының құбырларына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Ескелді 

ауданы, 

шілде-

қыркүйек, 

2012 ж.  

 

 

 

 

 

Алматы облысы Жамбыл ауданының 

13 шақырымдық «Сұңқар-Қаншегел-

«Алматы 

облысының 

Жамбыл 

ауданы, 



Топар-Құйған» автомобиль жолының 

құбырларына күрделі жӛндеу 

жұмыстары кезінде үздіксіз 

техникалық қадағалау жүргізу  

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

шілде-

қыркүйек, 

2012 жыл   

Алматы облысы Еңбекшіқазақ 

ауданының 9-19 шақырымдық 

Байсейіт-Нұрлы автомобиль жолына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Еңбекшіқазақ 

ауданы, 

мамыр-тамыз 

2013ж 

Алматы облысы Еңбекшіқазақ 

ауданының 0-2 шақырымдық 

Алматы-Талғар-Евгеньевка, Есік 

кӛліне кіреберіс автомобиль жолына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу   

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Еңбекшіқазақ 

ауданы, 

мамыр-тамыз 

2013жыл 

Алматы облысы Балқаш ауданының 

45-49 шақырымдық Қапшағай-

Бақанас-Қараой автомобиль жолына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Балқаш 

ауданы, 

мамыр-тамыз 

2013жыл 

Алматы облысы Талғар ауданының 0-

9 шақырымдық Алматы-Кӛкпек, 

Қызылту-Покровка автомобиль 

жолына күрделі жӛндеу жұмыстары 

кезінде үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу   

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

Талғар 

ауданы, 

мамыр-қазан, 

2013жыл 



мекемесі 

Тел.: 272019 

Алматы облысы Іле ауданының 15-23 

шақырымдық Алматы-Жетіген-

Қапшағай су қоймасы автомобиль 

жолына күрделі жӛндеу жұмыстары 

кезінде үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Іле ауданы, 

мамыр-

қыркүйек 

2013жыл 

Алматы облысы Қарасай ауданының 

1,5-3 шақырымдық КИЗ (Жалпақсай) 

–Жетісу-Боралдай-ст. Шамалған 

автомобиль жолына күрделі жӛндеу 

жұмыстары кезінде үздіксіз 

техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Қарасай 

ауданы, 

мамыр-шілде 

2013жыл 

 

 

 

 

 

 

Алматы облысы Іле ауданының 0-3 

шақырымдық Первомайка-Боралдай-

Водник шағын ауданы автомобиль 

жолына күрделі жӛндеу жұмыстары 

кезінде үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Іле ауданы, 

мамыр-

қыркүйек, 

2013 жыл. 

Алматы облысы Сарқан ауданының 

0-10 шақырымдық Сарқан арқылы 

Бірлік автомобиль жолына күрделі 

жӛндеу жұмыстары кезінде үздіксіз 

техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Сарқан 

ауданы, 

мамыр-тамыз, 

2013жыл 

Алматы облысы Талғар ауданының 0-

3 шақырымдық Алматы-Талғар-

Евгеньевка, Калинино ауылына 

кіреберіс автомобиль жолына күрделі 

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

Талғар 

ауданы, 

мамыр-

қыркүйек, 



жӛндеу жұмыстары кезінде үздіксіз 

техникалық қадағалау жүргізу  

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

2013жыл 

Алматы облысы Қарасай ауданының 

0-2;4-6 шақырымдық Алматы-

Шамалған-Райымбек-р/жАлматы-

Бішкек автомобиль жолына күрделі 

жӛндеу жұмыстары кезінде үздіксіз 

техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Қарасай 

ауданы, 

мамыр-

маусым, 

2013жыл 

 

 

 

 

 

Алматы облысы Қарасай ауданының 

6-9 шақырымдық Үшқоңыр 

шатқалына кіреберістегі Алматы-

Ақсай-Шамалған автомобиль жолына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу   

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Қарасай 

ауданы, 

мамыр-

қыркүйек, 

2013жыл 

Алматы облысы Кӛксу ауданының 0-

28 шақырымдық Кӛксу-Кировск-

Қарабұлақ-Қайнарлы автомобиль 

жолына күрделі жӛндеу жұмыстары 

кезінде үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Кӛксу 

ауданы, 

мамыр-тамыз, 

2013жыл 

Алматы облысы Еңбекшіқазақ 

ауданының 13,8-48 шақырымдық 

Есік-Кірбалтабай-Жетіген 

автомобиль жолына күрделі жӛндеу 

жұмыстары кезінде үздіксіз 

техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Еңбекшіқазақ 

ауданы, 

мамыр-қазан, 

2013жыл 



Алматы облысы Жамбыл ауданының 

0-9 шақырымдық Фабричный-

Новороссийское-Мынбаев 

автомобиль жолына күрделі жӛндеу 

жұмыстары кезінде үздіксіз 

техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Жамбыл 

ауданы, 

тамыз-қазан, 

2013жыл 

Алматы облысы Қарасай ауданының 

0-2 шақырымдық Таужолы ( Кардон) 

ауылына кіреберістегі Алматы-

Ақсай-Шамалған автомобиль жолына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Қарасай 

ауданы, 

шілде-

қыркүйек, 

2013жыл 

Алматы облысы Қарасай ауданының 

0-1,6 шақырымдық Қарағайлы-

Қарғалы ауылына кіреберістегі 

Алматы-Ақсай-Шамалған автомобиль 

жолына күрделі жӛндеу жұмыстары 

кезінде үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Қарасай 

ауданы, 

қыркүйек-

қазан, 

2013жыл 

Алматы қаласының а/ж Алматы 

облысының Қарасай ауданының 2,8-

3,3 шақырымдық Қарғалы 

профилакториясына кіреберістегі 

автомобиль жолдарына күрделі 

жӛндеу жұмыстары кезінде үздіксіз 

техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Қарасай 

ауданы, 

қыркүйек-

қазан, 

2013жыл 

Алматы облысы Қарасай ауданының 

0-1 шақырымдық Әйтей ауылына 

кіреберістегі автомобиль жолына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

Қарасай 

ауданы, 

тамыз-

қыркүйек, 

2013жыл 



басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Алматы облысы Талғар ауданының 0-

1,4 шақырымдық Байсерке ауылына 

кріберістегі Алматы-Кӛкпек-

Байсерке-Междуреченское-р/ж 

Екатеринбург-Алматы автомобиль 

жолына күрделі жӛндеу жұмыстары 

кезінде үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Талғар 

ауданы, 

тамыз-қазан, 

2013жыл 

Алматы облысы Талдықорған 

қаласының 0-22 шақырымдық қала 

маңындағы Талдықорған-Үштӛбе-

Быжы-Мұқыры автомобиль жолына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Талдықорған 

қаласының 

маңы, 

қыркүйек-

қазан, 

2013жыл 

Алматы облысы Балқаш ауданының 

294,8-296 шақырымдық Қапшағай-

Бақанас-Қарой автомобиль жолына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Балқаш 

ауданы, 

желтоқсан, 

2013жыл 

 

 

 

 

 

 

Алматы облысы Жамбыл ауданының 

0-3,8 шақырымдық Жаңақұрылыс 

ауылына кіреберістегі Ташкент-

Термез автомобиль жолына күрделі 

жӛндеу жұмыстары кезінде үздіксіз 

техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Жамбыл 

ауданы, 

желтоқсан 

2013жыл 

Алматы облысы Сарқан ауданының 

5+100 шақырымдық «Қойлық-

«Алматы 

облысының 

Сарқан 

ауданы, 



Қарғалы» автомобиль жолының 

кӛпіріне күрделі жӛндеу жұмыстары 

кезінде үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

мамыр-

маусым 

2013жыл 

Кербұлақ ауданының 0+378, 3+536 

шақырымдық «Қызылжар ауылына 

кіреберіс» автомобиль жолының 

құбырларына күрделі жӛндеу 

жұмыстары кезінде үздіксіз қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Кербұлақ 

ауданы, 

мамыр-

маусым, 

2013жыл 

Алматы облысы Райымбек 

ауданының 25+320 шақырымдық 

Нарынқол-Сүмбе автомобиль 

жолының құбырларына күрделі 

жӛндеу жұмыстары кезінде үздіксіз 

техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Райымбек 

ауданы, 

мамыр-тамыз, 

2013жыл 

Алматы облысы Ақсу ауданының 

22+554, 26+148 шақырымдық 

Алматы-Ӛскемен, Қапал-Арасан 

шипажайы автомобиль жолының 

құбырларына күрделі жӛндеу 

жұмыстары кезінде үздіксіз 

техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Ақсу ауданы, 

мамыр-тамыз, 

2013ж 

Алматы облысы Райымбек 

ауданының 4+997 шақырымдық 

Кеген-Нарынқол-Тасаши-р/ж Кӛкпек-

Кеген-Тюп автомобиль жолының 

құбырларына күрделі жӛндеу 

жұмыстары кезінде үздіксіз 

техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

Райымбек 

ауданы, 

мамыр-тамыз, 

2013жыл 

 

 

 

 



мекемесі 

Тел.: 272019 

 

 

Алматы облысы Кербұлақ ауданының 

4+059 шақырымдық Қызылжар 

аулының кіреберісіндегі Сарыӛзек-

Хоргос автомобиль жолына күрделі 

жӛндеу жұмыстары кезінде үздіксіз 

техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Кербұлақ 

ауданы, 

мамыр-

қыркүйек, 

2013жыл 

Алматы облысы Сарқан ауданының 

4+311, 5+445, 8+693 шақырымдық 

Лепсі-Тӛлебаев-Қарақсу-Матай  

автомобиль жолының құбырларына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Сарқан 

ауданы, 

маусым-

тамыз, 

2013жыл 

Алматы облысы Райымбек 

ауданының 65+971, 69+611 

шақырымдық Кеген-Жалаңаш 

автомобиль жолының құбырларына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Райымбек 

ауданы, 

шілде-

қыркүйек, 

2013жыл 

Талдықорғанның 10 шақырымдық 

қала маңындағы «Талдықорған-

Үштӛбе-Быжы-Мұқыры» автомобиль 

жолының кӛпіріне күрделі жӛндеу 

жұмыстары кезінде үздіксіз 

техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Талдықорған 

қаласының 

маңы, мамыр-

тамыз, 

2013жыл. 

«Алматы облысы Кӛксу ауданының 

Балпық би кентіндегі кәріз желілерін 

реконструкциялау» объектісі 

бойынша техникалық қадағалауды 

«Алматы облысы 

Кӛксу ауданының 

тұрғын үй-

коммуналдық 

Кӛксу 

ауданы, 

мамыр, 

2013жыл 



жүзеге асыру  бӛлімі» 

мемлекеттік 

мекемесі  

Алматы облысы Қаратал ауданы 

Үштӛбе қаласының кәріз жүйесін 

реконструкциялау және дамыту» 

объектісіне техникалық қадағалау 

жүргізу, 2-кезек. 

 «Алматы облысы 

Қаратал 

ауданының 

тұрғын үй-

коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушыларлар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары» 

мемлекеттік 

мекемесі   

Қаратал 

ауданы, 

мамыр, 

2013жыл 

Алматы облысының Қарасай ауданы 

Жандосов және Райымбек ауылдық 

округтері жолдарына орташа жӛндеу 

жұмыстары барысына техникалық 

қадағалау жүргізу  

«Алматы облысы 

Қарасай 

ауданының 

тұрғын үй-

коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушыларлар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары» 

мемлекеттік 

мекемесі   

Қарасай 

ауданы, 

тамыз, 

2013жыл 

Алматы облысының Қарасай ауданы 

Үшқоңыр, Елтай, Ұмтыл, 

Новошамалған және Первомай 

ауылдық округтер жолдарын орташа 

жӛндеу жұмыстары барысына 

техникалық қадағалау жүргізу   

«Алматы облысы 

Қарасай 

ауданының 

тұрғын үй-

коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушыларлар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары» 

мемлекеттік 

мекемесі  Тел: 

Қарасай 

ауданы, 

тамыз, 

2013жыл 

118-259 шақырымдық, 180-213 

шақырымдық учаскедегі «Алматы-

Ӛскемен» автомобиль жолы 

учаскесінің құрылысы 

(реконструкция) барысына 

техникалық қадағалау мен 

технологиялық сүйемелдеуді жүзеге 

Алматы облысы 

«ҚазАвтоЖол»АҚ 

Алматы филиалы  

Тел :8(727)255-90-

46 

118-259 

шақырымдық, 

180-213 

шақырымдық 

учаскедегі 

«Алматы-

Ӛскемен», 



асыру желтоқсан, 

2013жыл 

Алматы облысы Қарасай ауданының 

«Жетісу» АКХ Елтай а/о «Terra 

Nova» компаниясының алкогольсіз 

сусындардың терең бӛтелкелі ауыз су 

тұтынушы газбен жабдықтау 

зауытына арналған газ құбырын 

салу» құрылысы барысына 

техникалық қадағалау    

Алматы 

облысының 

«Энергетика және 

тұрғын үй-

коммуналдық 

шаруашылық 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі  

Қарасай 

ауданы, 

желтоқсан, 

2013жыл 

Алматы-Астана автожолының жол 

жағында 28,8 шақырымда орналасқан 

«Трапеза Трейд» ЖШС газбен 

жабдықтау үшін орташа қысымдағы 

газ құбырын салу» 

Алматы 

облысының 

«Энергетика және 

тұрғын үй-

коммуналдық 

шаруашылық 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі  

 

Қарасай 

ауданы, 

желтоқсан, 

2013жыл 

 

 

 

Алматы облысы, Іле ауданы Боралдай 

ауылдық округі. «Тұрғын үй әлемі» 

ЖШС екі ӛндірістік базасын электр 

тоғымен жабдықтау үшін 10 кВ ЛЭП 

салу. Электрмен жабдықтау санаты»  

құрылысы барысына техникалық 

қадағалау  

Алматы 

облысының 

«Энергетика және 

тұрғын үй-

коммуналдық 

шаруашылық 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі  

Іле ауданы, 

желтоқсан, 

2013жыл 

Алматы облысының Талғар 

ауданында «Тӛңкеріс» АГРС-дан 

«Park Resort кӛлі қала сыртындағы 

сегіз клубына»дейін тарату желілерін 

салу» құрылысы барысына 

техникалық қадағалау     

Алматы 

облысының 

«Энергетика және 

тұрғын үй-

коммуналдық 

шаруашылығы 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі  

Талғар 

ауданы, 

желтоқсан, 

2013жыл 

Алматы облысы Талғар ауданы 

Белбұлақ ауылы мекенжайы бойынша 

орналасқан«ЭталонГидроКорм»ЖШС 

Орташа және тар қысымдағы газ 

құбырын салу» құрылысына 

техникалық қадағалау     

Алматы 

облысының 

«Энергетика және 

тұрғын үй-

коммуналдық 

шаруашылық 

басқармасы» 

Талғар 

ауданы, 

желтоқсан, 

2013жыл 



мемлекеттік 

мекемесі  

Алматы облысы Сарқан ауданының 

Қараӛзек ауылында сумен 

қамтамасыз ету жүйесін 

реконструкциялау және салу» 

объектісі бойынша жұмыстардың 

орындалу барысына техникалық 

қадағалау  

 

 

Алматы облысы 

Сарқан 

ауданының 

тұрғын үй-

коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушыларлар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі Тел: 

Сарқан 

ауданы, 

қараша, 

2013жыл 

Алматы облысы Қарасай ауданының 

0-1,5 шақырымдық Жармұхамбет 

ауылына кіреберіс, Алматы1-

Шамалған ст.Ұзынағаш автомобиль 

жолына күрделі жӛндеу жұмыстары 

кезінде үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Қарасай 

ауданы қазан, 

2014жыл 

Алматы облысы Қарасай ауданының 

1-3 шақырымдық Кӛкӛзек ауылы 

арқылы Чапаево ауылына кіреберіс, 

Алматы1-Шамалған ст.Ұзынағаш 

автомобиль жолына күрделі жӛндеу 

жұмыстары кезінде үздіксіз 

техникалық қадағалау жүргізу 

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Қарасай 

ауданы қазан, 

2014жыл 

Алматы облысы Қарасай ауданының 

13-16 шақырымдық «Жалпақсай 

(КИЗ)-Жетісу-Боралдай-

ст.Шамалған» автомобиль жолына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Қарасай 

ауданы қазан, 

2014жыл 

Алматы облысы Еңбекшіқазақ «Алматы Еңбекшіқазақ 



ауданы 13,8-48 шақырымдық 37-48 

учаскедегі «Есік-Кірбалтабай-

Жетіген»  автомобиль жолына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

ауданы,  

қараша, 

2014жыл 

Алматы облысының Еңбекшіқазақ 

ауданы 15-25 шақырымдық "Тургень-

Обсерватория" автомобиль жолына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу 

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Еңбекшіқазақ 

ауданы,  

қараша 

2014жыл 

Алматы облысы Жамбыл ауданының 

0-9 шақырымдық Фабричный-

Новороссийское-Мыңбаев 

автомобиль жолына күрделі жӛндеу 

жұмыстары кезінде үздіксіз 

техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Жамбыл 

ауданы, 

шілде, 2014 

жыл 

Алматы облысы Талғар ауданының 

49-67 шақырымдық "Есік-

Кірбалтабай-Жетіген" автомобиль 

жолына орташа жӛндеу жұмыстары 

кезінде үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Еңбекшіқазақ 

ауданы,  

қыркүйек, 

2014жыл 

Алматы облысы Қарасай ауданының 

0-2 шақырымдық  "Алматы-Ташкент-

Термез» автомобиль жолына жӛндеу 

жұмыстары кезінде үздіксіз 

техникалық қадағалау жүргізу   

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

Қарасай 

ауданы 

қыркүйек, 

2014жыл 



мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Алматы облысы Қарасай ауданының 

1-3 шақырымдық Әйтей ауылына 

кіреберістегі «Екатеринбург-Алматы» 

автомобиль жолын жӛндеу 

жұмыстары кезінде үздіксіз 

техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Қарасай 

ауданы 

қыркүйек, 

2014жыл 

Алматы облысы Қарасай ауданының 

0-1 шақырымдық Жамбыл арқылы 

Менжин ауылына кіреберістегі 

«Екатеринбург-Алматы» автомобиль 

жолына орташа жӛндеу жұмыстары 

кезінде үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Қарасай 

ауданы 

қыркүйек 

2014жыл 

Алматы облысы Жамбыл ауданының 

9-14 шақырымдық "Фабричный-

Новороссийское-Мыңбаев" 

автомобиль жолына орташа жӛндеу 

жұмыстары кезінде үздіксіз 

техникалық қадағалау жүргізу 

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Жамбыл 

ауданы, 

қыркүйек, 

2014 жыл 

Алматы облысы Талғар ауданының 0-

3 шақырымдық «Кӛктал ауылына 

кіреберістегі «Алматы-Кӛкпек -

Дмитревка-Междуреченское-

Екатеринбург» автомобиль жолына 

жӛндеу жұмыстары кезінде үздіксіз 

техникалық қадағалау жүргізу  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Талғар 

ауданы, 

қазан, 

2014жыл 

Алматы облысы Жамбыл ауданының 

0-3,8 шақырымдық Жаңақұрылыс 

ауылына кіреберістегі Алматы-

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

Жамбыл 

ауданы, 

қыркүйек 



Ташкент-Термез автомобиль жолына 

күрделі жӛндеу жұмыстары кезінде 

үздіксіз техникалық қадағалау 

жүргізу   

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

2014жыл 

Алматы облысы Іле ауданындағы                 

Н. Тілендиев ауылын сумен 

жабдықтау жүйесін 

реконструкциялау және салу» 

объектісі бойынша жұмыстардың 

орындалу барысына техникалық 

қадағалау  

Алматы облысы 

Іле ауданының 

«Тұрғын үй-

коммуналдық 

шаруашылық 

және тұрғын үй 

инспекциясы 

бӛлімі» 

мемлекеттік 

мекемесі  

Іле ауданы, 

желтоқсан 

2014 жыл 

Алматы облысы Іле ауданының 

Жауғашты ауылында тазалау 

құрылыстарын салу бойынша 

жұмыстардың орындалу барысына 

техникалық қадағалау  

Алматы облысы 

Іле ауданының 

«Тұрғын үй-

коммуналдық 

шаруашылық 

және тұрғын үй 

инспекциясы 

бӛлімі» 

мемлекеттік 

мекемесі  

Іле ауданы, 

желтоқсан, 

2014 жыл 

Алматы облысы Іле ауданының 

Чапаев ауылында тазалау 

құрылыстарын салу бойынша 

жұмыстардың орындалу барысына 

техникалық қадағалау 

Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

 

Іле ауданы, 

желтоқсан, 

2014 жыл 

Алматы облысы Панфилов 

ауданының Үлкеншыған ауылындағы 

сумен жабдықтау жүйесін 

реконструкциялау және салу» 

объектісін техникалық қадағалауды 

жүзеге асыру " 

Алматы облысы 

Панфилов 

ауданының 

«Тұрғын үй-

коммуналдық 

шаруашылық 

және тұрғын үй 

инспекциясы 

бӛлімі» 

Панфилов 

ауданы, қазан 

2014жыл  



мемлекеттік 

мекемесі 

Алматы облысы Панфилов 

ауданының Нағарашы ауылындағы 

сумен жабдықтау жүйесін 

реконструкциялау және салу» 

объектісін техникалық қадағалауды 

жүзеге асыру " 

Алматы облысы 

Панфилов 

ауданының 

«Тұрғын үй-

коммуналдық 

шаруашылық 

және тұрғын үй 

инспекциясы 

бӛлімі» 

мемлекеттік 

мекемесі  

Панфилов 

ауданы, 

қазан, 

2014жыл 

Алматы облысы « Алматы-Ташкент-

Термез, АДК карьеріне кіреберіс», 0-7 

шақырым» автомобиль жолын 

күрделі жӛндеу» объектісі бойынша 

техникалық қадағалауды жүзеге 

асыру  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Қарасай 

ауданы, 

тамыз, 2015 

жыл 

Алматы облысы Жамбыл ауданының 

«Ұзынағаш-Бесмойнақ», 25-58 

шақырым, ПК 0+00 – ПК 153+00 

учаскесі» автомобиль жолын күрделі 

жӛндеу» объектісі бойынша 

техникалық қадағалауды жүзеге 

асыру 

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Жамбыл 

ауданы 

желтоқсан 

2015 жыл 

Алматы облысы Қарасай ауданы 0-9 

шақырымдық Алматы- Бішкек-

Кемертоған-Путь Ильича-Октябрь» 

автомобиль жолын күрделі жӛндеу» 

объектісі бойынша техникалық 

қадағалауды жүзеге асыру  

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

Қарасай 

ауданы, 

қараша 

2015жыл 

Алматы облысы Еңбекшіқазақ 

ауданы 13,8-48 шақырымдық 37-48 

учаскедегі «Есік-Кірбалтабай-

«Алматы 

облысының 

жолаушылар 

Еңбекшіқазақ 

ауданы, 

тамыз 



Жетіген» автомобиль жолын күрделі 

жӛндеу» объектісі бойынша 

техникалық қадағалауды жүзеге 

асыру   

кӛлігі және 

автомобиль 

жолдары 

басқармасы» 

мемлекеттік 

мекемесі 

Тел.: 272019 

2015жыл 

Алматы облысы Қаратал ауданының 

Үштӛбе қаласындағы кәріз жүйесін 

реконструкциялау және дамыту» 

объектісіне техникалық қадағалауды 

жүзеге асыру  

«Қаратал 

ауданының 

тұрғын үй-

коммуналдық 

шаруашылығы 

және тұрғын үй 

инспекциясы 

бӛлімі» ММ  

Қаратал 

ауданы, 

желтоқсан 

2015 жыл 

 

 


