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ЦЕНТР КИНЕЗИТЕРАПИИ 
БУБНОВСКОГО     

«Кинезис» орталығы заманауи кинезитерапияны қала мен жақын облыстарға қолжетімді еткен 
Қазақстандағы алғашқы орталық. Орталықтың міндеті – адамның өмір сүру сапасын жақсарту, 
ауырсынудан арылу және тірек-қимыл функцияларын қалпына келтіру.

Центр «Кинезис» является первым центром в Казахстане, который сделал современную 
кинезитерапию доступной жителям столицы и ближайших областей. Миссия центра – 
повысить качество жизни человека путем избавления его от боли и восстановления функций 
опорно-двигательного аппарата.

Денсаулық сақтау бойынша қызмет / 
Деятельность по охране здоровья        

Нұр-Сұлтан қаласы, 
Есіл ауданы, 

          Бөкейхан көшесі, 2/1          

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

www.bubnovsky-astana.kz                    
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AILAND ASTANA     

Ailand Astana – Қазақстан ғана емес, сондай-ақ әлемдік ауқымдағы океанариум, Қазақстандағы ең 
үлкен шолу дөңгелегі, жабық аквапарк, аниматроникс театры, экзотериум секілді ерекше 
нысандардың басын бір жерге қосқан ойын-сауық кешені.

Ailand Astana представляет собой развлекательный комплекс, который включает в себя 
исключительные объекты как в масштабе Казахстана, так и в мировом масштабе: океанариум, 
самое большое колесо обозрения в Казахстане, крытый аквапарк, театр аниматрониксов и 
экзотериум.

Демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыру жөніндегі қызмет / 
Деятельность по организации отдыха и развлечений       

Нұр-Сұлтан қаласы, 
Қоғалжың тас жолы 2, 

           «Думан» ОСО            

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.ailand.kz            
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ASP SERVICES 
  

Нұр-Сұлтан қаласы, 
Есіл ауданы, 
«BI City Seoul» ТК, 1-қабат

Фитнес клубтар қызметі /
Деятельность фитнесс клубов      

Be Unlimited жаттығу орталығы – жарақаттанудан кейінгі оңалтудың барлық кезеңдеріне, 
созылмалы ауырсыну кезіндегі тренингке, сондай-ақ фитнес-тренинг, кәсіби спортшыларға, 
балалар мен әуесқой ересектерге арналған жаттығулар секілді кез келген санаттағы дене 
шынықтыру түрлеріне маманданған фитнес клуб.

Тренировочный центр Be Unlimited специализируется на всех этапах реабилитации после травм, 
тренинге при хронических болях, а также физической подготовке любой категории: 
профессиональных спортсменов, фитнес-тренинге, тренировках для детей и взрослых-
любителей. 

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.beunlimited.kz                 
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БИОДЕНТ ЭК     

«БИОДЕНТ ЭК» ЖШС стоматология саласы бойынша қызмет көрсетеді. Алматы, Павлодар және 
Екібастұз қалаларында филиалдары бар. «Biodent» медицина орталығында стоматологиядан 
басқа, невропатолог, уролог, нефролог, гинеколог, дерматокосметология кабинеттері де 
жабдықталған.

ТОО «БИОДЕНТ ЭК» осуществляет деятельность по оказанию услуг стоматологии. У компании 
имеются филиалы в городах Алматы, Павлодар и Экибастуз. В медицинском центре Biodent, 
также оборудованы кабинеты невропатолога, уролога, нефролога, гинеколога, 
дерматокосметологии. 

Стоматологиялық қызмет / 
Стоматологическая деятельность       

Нұр-Сұлтан қаласы, 
 Мәңгілік ел көшесі, 50

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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CAPITAL CINEMA 
  

Нұр-Сұлтан қаласы, 
Қабанбай батыр даңғ, 62 
(MEGA Silk Way)              

Заманауи кинотеатр /
Современный кинотеатр        

Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындары мен қонақтары үшін мәдени-ойын-сауық демалысын 
ұйымдастыру мақсатындағы жаңа буын кинотеатры. Жаңа кинотеатр сол жағалаудағы «MEGA 
Silk Way» СОО-да орналасқан. Кинотеатрдың осы түрінің аналогы жоқ. Қазақстанда алғаш рет 
кинотеатрға билет сататын автоматты терминал енгізілген.

Одиннадцатизальный кинотеатр нового поколения на 1830 мест. Общая площадь кинотеатра – 
пять с половиной тысяч квадратных метров. Уникальность Chaplin в MEGA Silk Way в технологии 
RealD 3D, которая дает высокую четкость картинки, а также в размерах большого экрана – его 
высота достигает 12 метров, это самый большой экран в столице. 

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.kino.kz                 
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CRYSTAL AUTO ASTANA     

«Кристалл-Авто» - Renault ресми дилері. Рено-орталық Рено корпорациясының өнімдері мен 
мүдделерін ресми түрде ұсынады, сондай-ақ осы маркалы машиналарға әлемдік деңгейде 
сервистік қызмет көрсетеді.

ТОО «Кристалл-Авто» - официальный дилер Renault. Автоцентр официально представляет 
продукцию и интересы корпорации Рено, а также обеспечивает сервисное обслуживание машин 
данной марки на лучшем мировом уровне. 

Автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу / 
Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств        

Нұр–Сұлтан қаласы, 
Есіл ауданы, Тұран даңғ, 73                      

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.renault-kristall.kz                      
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DIGITAL SYSTEM SERVIS 
  

Нұр-Сұлтан қаласы, 
Алматы ауданы, 
Байырқұм көшесі, 11/1              

Кабельді телефон және телеграф байланысына арналған аппараттар өндіру /
Производство аппаратуры для кабельной телефонной и телеграфной связи       

«Digital System Servis» ЖШС негізгі қызметі – телекоммуникация жабдықтарын өндіру (ADSL бар үй 
маршрутизаторы, ADSL жоқ үй маршрутизаторы, 2 деңгейдегі 24 FA+ 4 Combo коммутаторы, ATC 
Mitel үшін төлем). Компания сонымен қатар Caiman брендімен де өнімдер шығарады.

Основная деятельность ТОО «Digital System Servis» – производство телекоммуникационного 
оборудования (домашний маршрутизатор с ADSL, домашний маршрутизатор без ADSL, 
коммутатор 2 уровня 24 FA+ 4 Combo, платы для ATC Mitel). Компания выпускает также 
собственную продукцию под брендом Cuman.

www.cuman.kz                 
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EMILE COMPANY     

«Emile Company» ЖШС - Қазақстандағы сүт өңдеу және сүт өнімдерін шығаратын ірі 
компаниялардың бірі. Бүгінгі таңда компания 120-дан астам сүт өнімдерін және 100-ден астам 
балмұздақ түрін шығарады.

Компания «Эмиль» является одной из крупных компаний в РК по переработке молока и выпуску 
молочной продукции. На сегодняшний день компания выпускает более 120 позиций молочной 
продукции и более 100 видов мороженого.

Сүт өнімдерін өндіру / 
Производство молочной продукции        

Нұр–Сұлтан қаласы, 
Көктал ш/а, 
Шұғыла көшесі, 15 

«Даму-Өндіріс»

www.amil.kz                      
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EIRAMED 
  

Компания донор қанын, плазма дайындау және сақтау, қанды компоненттерге фракциялау, 
эритроцит масса, плазма алу, сондай-ақ оларды құю, тасымалдау үшін полимер контейнерлер 
мен системалар шығарады. 

Компания осуществляет производство и выпуск полимерных контейнеров и систем для 
заготовки и хранения донорской крови, плазмы, фракционирования крови на компоненты, 
получения эритроцитарной массы, плазмы, а также для их переливания, транспортировки. 

Нұр-Сұлтан қаласы, 
Алматы ауданы, 
92-көш, 4-ғимарат             

Химия өнімдері /
Производство химических продуктов        

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.eiramed.kz                 
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ASTANAPROM     

Металл өңдеумен және әр түрлі типтегі металл құрылымдарын дайындаумен, сондай-ақ көп 
қырлы жарықтандыру тіректерін, бейнебақылау тіректерін, қала жолдарын, 
автомагистральдарды, стадиондарды, әуежайлар мен порттарды, контейнерлік станцияларды, 
көпбейінді күш және бұрыштық тіректерді, ұялы байланыс мұнараларын, антенна тіректерін 
жарықтандырудың прожекторлық матчтарын жасаумен айналысатын көпбейінді кәсіпорын. 

ТОО «Астанапром» — это многопрофильное предприятие, занимающееся переработкой 
металла и изготовлением металлоконструкций разных типов, а также многогранных опор 
освещения, опор видеонаблюдения, прожекторных матч освещения городских дорог, 
автомагистралей, стадионов, аэропортов и портов, контейнерных станций, многопрофильных 
силовых и угловых опор, вышек и башней сотовой связи, антенных опор. 

Металл конструкциялар өндіріс / 
Производства металлических конструкций         

Нұр-Сұлтан қаласы, 
Алматы ауданы, 
әл-Фараби даңғ, 93-ғимарат 

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.astanaprom.kz                      
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KERUEN MANAGEMENT  
  

Нұр-Сұлтан қаласы, 
Достык даңғылы, 9          

Өнер, ойын-сауық, демалыс /
Искусство, развлечение, отдых       

Компания демалыс пен ойын-сауық ұйымдастыру саласында қызмет көрсетеді. Оның жұмыс істеп 
тұрған «Keruen Park» балалар ойын-сауық паркі де бар. Саябақта электронды және компьютерлік 
тренажерлер жоқ, барлық аттракцион  баланың дене қимылы мен әлеуметтік, эмоционалды 
және зияткерлік қабілеттерін дамытуға арналған.

Компания оказывает услуги в сфере организации отдыха и развлечений. У компании также 
имеется действующий развлекательный детский парк "Keruen Park". В парке нет электронных и 
компьютерных симуляторов, все аттракционы рассчитаны на развитие социальных, физических, 
эмоциональных и интеллектуальных способностей подрастающего поколения. 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»
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GOLDEN RILL TRADE     

«Golden Rill Trade» ЖШС – «Хрустальная ВОДА» сауда белгісімен ауыз су шығаратын отандық 
компания. Бөтелкедегі ауыз су өндірушілердің ішінде олар артезиан ұңғымаларының жабық 
көзінен су алатын жалғыз өндіруші саналады. Тазарту технологиясы кері айдау принципіне 
негізделген. 

ТОО «Golden Rill Trade» c торговой маркой «ВОДА ХРУСТАЛЬНАЯ» является крупнейшим 
казахстанским производителем питьевой воды. Среди производителей бутилированной 
питьевой воды, компания является единственным, использующим воду из закрытого источника 
артезианских скважин. Технология очистки основана на принципе обратного осмоса. 

Минералды су және басқа да сусындарды өндіру  / 
Производствo минеральной воды и других напитков         

Нұр-Сұлтан қаласы, 
          Ы. Дүкенұлы көшесі, 27/1            

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.h2o.kz                      
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WINOX FITNESS CLUB & SPA  
  

Нұр-Сұлтан қаласы,  
Алматы ауданы,
Тәуелсiздiк даңғылы, 32             

Фитнес клубтар қызметі /
Деятельность фитнесс клубов        

Winx fitness club & SPA фитнес клубы кәсіби спортшылар, фитнес-тренинг, балалар мен ересек 
әуесқойлар секілді кез-келген санаттағы дене шынықтыру түріне маманданған жаттығу орны. 
Бұл – елордадағы ең ірі, беделді және танымал клубтардың бірі.

Фитнес клуб Winox fitness club & SPA специализируется на физической подготовке любой 
категории: профессиональных спортсменов, фитнес-тренинге, тренировках для детей и 
взрослых-любителей. Клуб является одним из крупнейших, престижных и узнаваемым в столице. 

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.winox.kz                 
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LED SOLUTION     

LED Solutions ЖШС - жарық диодты жарықтандыру және сымсыз және энергетикалық қолдануға 
арналған жартылай өткізгіш технологиялар саласындағы Орталық Азиядағы жетекші 
инновациялық компания.

ТОО LED Solutions является ведущей в Центральной Азии инновационной компанией в области 
светодиодного освещения и полупроводниковых решений для беспроводного и энергетического 
применения.

Жарықтандыру аспаптарын өндіру / 
Деятельность в области производства осветительных приборов         

Нұр-Сұлтан қаласы, 
Индустриал парк, 

          101-көше, 12            

«Даму-Өндіріс»

www.ledsolutions.kz                      
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MODEX ASTANA  
  

Нұр-Сұлтан қаласы, 
Индустриал парк № 1, 
әл-Фараби көшесі, 95            

Құрастырмалы темір-бетон және бетон конструкциялар мен бұйымдар өндіру /
Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий        

«ModeX» – Қазақстандағы алғашқы индустрия-модуль технологиялық кәсіпорыны. Қызметінің 
негізгі бағыты құрастырылатын темір-бетон бұйымдарын жаппай өндіру, сондай-ақ ғимараттар 
мен құрылыстарды салу бойынша ілеспе құрылыс-монтаждау жұмыстары.

Компания ModeX является первым предприятием индустриально-модульной технологии в 
Казахстане. Основным направлением деятельности является конвейерное производство сборных 
железобетонных изделий, а также сопутствующие строительно-монтажные работы по 
возведению зданий и сооружений. 

«Қарапайым заттар экономикасы», «Бизнестің жол картасы-2025»
«Экономика простых вещей», «Дорожная карта бизнеса-2025» 
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RDC SHAHARMED     

Green Clinic – халыққа қолжетімді, жоғары сапалы медициналық көмек көрсететін көп бейінді 
медициналық орталық. Бұл орталықта емхана, стационар, сондай-ақ сәулелік диагностика 
бөлімшесі бар. 

Медицинский центр Green Clinic – многопрофильный медицинский центр, предоставляющий 
доступную высококачественную медицинскую помощь населению, и возможность пройти полное 
обследование у врачей различного профиля. В медицинском центре представлены отделение 
поликлиники, стационара, а также отделение лучевой диагностики. 

Емдеу мекемелері / 
Лечебные учреждения         

Нұр-Сұлтан қаласы, 
Есіл ауданы, 

          Тұрар Рысқұлов көшесі, 6/1            

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.greenclinic.kz                      
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SWISSGROW   
  

Көкөніс, жеміс-жидек, дәнді дақылдардың өнімділігін арттыратын минерал, органика микро - 
және макро тыңайтқыштар өндіретін зауыт. «SWISSGROW» - тыңайтқыш өндіретін 
халықаралық компания, сондай-ақ Қазақстан Республикасында өндірісте пайдаланылатын өзінің 
патенттелген тыңайтқыш рецепті бар. Нұр-Сұлтан қаласында минерал тыңайтқыштар 
жапырақ технологиясы бойынша өндіріледі (өсімдіктерге сіңімділігі 90% дейін). Жоба Мексикада, 
Түркияда салынған технология жобалары бойынша жүзеге асырылды.

Завод по производству минеральных, органических микро- и макроудобрений на территории СЭЗ 
«Астана» (Индустриальный парк 1), для повышения урожайности сельскохозяйственных 
товаров: овощей, фруктов, зерновых культур. «SWISSGROW» является международной компанией 
по производству удобрений, имеющая свои запатентованные рецепты удобрений, которые 
также используются в производстве в РК. Проект реализован по технологии уже построенных 
проектов в Мексике, Турции. 

Нұр-Сұлтан қаласы, 
Алматы ауданы, 
А 185-көшесі, 5            

Минерал тыңайтқыштар өндіріс /
Производство минеральных удобрений        

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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ZTOWN DEVELOPMENT     

«ZTOWN Development» ЖШС ветеринарлық бұйымдардың отандық өндірушісі. Компания 
ветеринарлық қызмет үшін шприц-пробирка, құлақ пробиркалары, жануарлардан қан алу 
жүйелерін шығарады. Сондай-ақ қан алуға арналған жүйелердің сериялық өндірісі, ауыл 
шаруашылығы жануарларын біркелкі ендеуге арналған құлақ сырғалары өндірісі жолға қойылған.

ТОО «ZTOWN Development» является Казахстанским производителем ветеринарных изделий. 
Компания производит шприц-пробирки, ушные пробирки, системы забора крови для животных 
для ветеринарной службы. Налажено серийное производство систем для забора крови, ушных 
бирок для идентификации сельскохозяйственных животных. 

Пластик бұйымдарын өндіру / 
Производство пластиковых изделий         

Нұр-Сұлтан қаласы,
Индустриал парк, 

          101-көше, 10            

«Даму-Өндіріс»
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ФИРМА АЛ и КС  
  

Нұр-Сұлтан қаласы, 
Байқоңыр ауданы 
Өндіріс, 24a           

Фермада бағылатын жануарларға арналған дайын азықтар өндіру /
Деятельность в области производства готовых кормов для животных        

«Фирма» АЛ и КС» ЖШС ұн, құрама жем, азық концентраттары, белок-минералды дәруменді 
қоспалар, экструдталған және түйіршіктелген жем өндірумен айналысады. Сондай-ақ мал азығын 
өндіруге арналған шикізат шығарады.

ТОО Фирма «АЛ и КС» специализируется на производстве муки, комбикормов, кормовых 
концентратов, БМВД (белково-минеральные витаминные добавки), экструдированных и   
гранулированных кормов, а также занимается реализацией сырья для производства кормов для 
животных.

«Даму-Өндіріс»

www.aliks-agro.kz           
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АПРЕЛЬ-2030     

«Апрель» компаниясы шұжық, кондитерлік өнімдер мен жартылай фабрикаттар өндіретін 
отандық компаниялардың бірі. Өнімдер экологиялық таза, табиғи және денсаулыққа қауіпсіз 
компоненттерден жасалған.

Компания «Апрель» - одна из ведущих компаний - производителей колбасной, кондитерской 
продукции и полуфабрикатов в республике. Продукция изготавливается из экологически чистых, 
натуральных и безопасных для здоровья компонентов. 

Ет және үй құсының етінен өнім шығару  / 
Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы         

Нұр-Сұлтан қаласы, 
Сарыарқа ауданы, 
Көктал көшесі, 9                      

«Даму-Өндіріс»

www.aprel.kz                      
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АСТАНА ЖИҺАЗ 
КОМПАНИЯСЫ  
  

Нұр-Сұлтан қаласы, 
Сарыарқа ауданы, 
Ы. Дүкенұлы көшесі, 31           

Ас үй жиһазын өндіру /
Производство кухонной мебели       

«Астана Жиһаз Компаниясы» ЖШС жылжымалы (жиналмалы, айқара ашылатын) есіктер мен 
аралықтар, купе-шкафтар мен киім ілгіштер, авторлық жиһаз бен түрлі бұйымдарды шығарады. 
Компания дизайн жобасын әзірлеуден бастап тапсырыс берушіге жиһазды жеткізуге және 
орнатуға дейін аралықтағы барлық қызмет кешенін ұсынады.

ТОО «Астана Жиһаз Компаниясы» производит раздвижные (складные, распашные) двери и 
перегородки, шкафы-купе и гардеробные, авторскую мебель и различные изделия в рамках 
корпоративных проектов. Предоставляется весь комплекс услуг от разработки дизайн-проекта 
до доставки и установки мебели заказчику. 

«Даму-Өндіріс»
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GALMART     

Galmart – нан-тоқаш өнімдерін, әлемнің ұлттық тағамдары мен тіскебасарларын, жеміс пен 
сусындарын, сондай-ақ авторлық кондитерлік өнімдерін өндіретін және сататын  
супермаркеттер желісі. 

Проект Galmart представляет из себя сеть семейных супермаркетов с собственным 
производством хлебобулочных изделий, блюд и закусок национальных кухонь мира, фруктовых и 
молочных напитков, а также авторских кондитерских изделий. В супермаркетах предлагается 
широкий ассортимент отборных казахстанских и импортных продуктов питания, элитных 
алкогольных напитков и стильных товаров для организации уюта. 

Азық-түлік өндірісі  / 
Производство продуктов питания         

Нұр-Сұлтан қаласы,
Keruen СОО, 
Keruen city СОО,
Abu Dhabi Plaza СОО
                      

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.store.galmart.kz                      
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ALANDA HOTEL  
  

Нұр-Сұлтан қаласы, 
Тәуелсіздік даңғылы, 33           

Мейрамханалары бар қонақ үйлер қызметі /
Предоставление услуг гостиницами с ресторанами       

Alanda Hotel предоставлет собой люксовый бутик-отель вместе с резиденцией, это уютный дом, 
но со стандартами отеля, где работает многопрофильная клиника. Помимо этого, у компании 
есть еще одно интересное направление, это Conference - проведение тренингов, семинаров, малых 
симпозиумов.

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.alanda-hotel.kz           
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BRONX     

«Иргалиева Ляззат» ЖК франшизаға жүгінбей-ақ жаңа дербес қазақстандық бренд 
қалыптастыра алды. «Bronx» - ең озық жабдықтармен және подиумда кәсіби рингі бар премиум-
санатты бокс фитнес-клубы.

Боксёрский фитнес-клуб премиум-класса «Bronx» с самым передовым оборудованием и 
профессиональным рингом на подиуме. Новый самостоятельный казахстанский бренд без 
участия франшизы. 

Фитнес клубтар қызметі / 
Деятельность фитнесс клубов         

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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КЗОК  
  

«Қазақстандық қоршау конструкциялары зауыты» Нұр-Сұлтан қаласының индустриялық-
инновациялық паркі аумағында құрылды. Зауыт 2010 жылдың шілде айында іске қосылды. 
Кәсіпорын ұжымында 60-қа жуық жоғары білікті қызметкер бар. «КЗОК» ЖШС базальт негізді 
минерал мақталы үш қабатты қабырға панельдері мен шатырлар шығарады.

«Казахстанский завод ограждающих конструкций» создан на территории 
Индустриально–инновационного парка г. Нур-Султан. В июле 2010 года состоялся запуск завода.
В коллективе предприятия насчитывается около 60 высококвалифицированных сотрудников.
ТОО «КЗОК» производит панели трёхслойные стеновые и кровельные с минераловатным 
утеплителем на базальтовой основе.

г. Нур-Султан, 
Индустриальный парк, 
г. Нур-Султан, ул. 189, здание 6/1           

Сэндвич-панель өндірісі /
Завод по изготовлению сэндвич-панелей       

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.kzok.kz           
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ТЕМИРТАС АСТАНА     

«ТемірТас» Астана индустриялық үй құрылысы комбинаты» ЖШС  құрама темірбетон және 
бетон конструкциялар мен бұйымдарды өндірумен айналысады.

ТОО «Комбинат индустриального домостроения «ТемирТас Астана» занимается производством 
сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий. 

Құрастырмалы темір-бетон және бетон конструкциялары мен бұйымдарын өндіру / 
Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий         

Нұр-Сұлтан қаласы, 
Garden Village қалашығы

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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МАКСИМОВСКИЙ 
ПРОДУКТ MF  
  

Нұр-Сұлтан қаласы, 
Байкоңыр ауданы, 
Жетіген ауылы, 41           

Еттен және үй құсы етінен өнім шығару /
Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы       

Компания шұжық және ет өнімдерін шығарады. Кәсіпорын заманауи және жоғары технологиялық 
жабдықтарды пайдалану арқылы сатып алатын шикізатты мұқият іріктеп, тұтынушыға 
жоғары сапалы өнім ұсынады.

Компания «Максимовский продукт MF» является региональным производителем
колбасных и мясных продуктов по г. Нур-Султан.  

«Даму-Өндіріс»

www.mf-produkt.kz           
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МЕЙІРІМ     

«Мейірім» клиникасы - көп салалы медицина және диагностика орталығы. Онда елордадан 
шықпай-ақ халықаралық деңгейдегі медициналық қызметтерге қол жеткізуге болады. 
Орталықта консультация, диагностика орталықтары, зертхана, стационар мен хирургия 
бөлімшесі жұмыс істейді.

Клиника «Мейрим» - это многопрофильный медицинский  диагностический центр, 
предоставляющий широкий спектр медицинских услуг и возможность решить большинство 
проблем со здоровьем при помощи медицины международного уровня, не покидая г. Нур-Султан.  В 
центре функционируют консультативный и диагностические центры, лаборатория, 
стационарное и хирургическое отделения.

Көпсалалы медициналық және диагностикалық орталық / 
Многопрофильный медицинский и диагностический центр         

Нұр-Сұлтан қаласы, 
Сығанақ көшесі, 1                      

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

www.meyrim.kz                      
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МИРАС-2050  
  

Нұр-Сұлтан қаласы, 
Алматы ауданы, 
Ж. Досмұхамедұлы көшесі, 40           

Ұн өндіру /
Производство муки       

«Мирас-2050» ЖШС ұн өнімдерін өндірумен айналысады. 6 қабатты диірмен кешенінде бидай 
тазаланады, ұн тартылады және «Агроком» сауда белгісімен 25, 50 келілік ұн қапталады.

ТОО «Мирас-2050» занимается производством мучной продукции под торговой маркой «Агроком». 
Мельничный комплекс включает в себя 6 этажей, на каждом из которых пшеница проходит 
очистку, мукомольный процесс и фасовку в 25-ти, 50-ти килограммовые мешки.  

«Даму-Өндіріс» 
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ASTANA ЮТАРИЯ LTD     

«Astana Ютария ltd» - киім және тұрмыстық және техникалық мақсаттағы басқа да 
бұйымдарды өндіретін Қазақстандағы жетекші компания. Ауданы 7000 шаршы метрден асатын 
өндірістік кешен 500-ден астам тігін өнімдерінің кең түрін шығарады.

ТОО «Производственная Инновационная компания «ASTANA Ютария ltd» создано в 2013 году. 
Компанией реализован крупный инвестиционный проект – строительство 
Автоматизированного Производственного комплекса «KazTexExpo» на территории 
Индустриального парка г. Нур-Султана, площадью свыше 7 000 кв. м. Свою деятельность ТОО 
«Производственная Инновационная компания «ASTANA Ютария ltd» в РК осуществляет в 
области легкой промышленности, сборки швейного оборудования и выпускает более 500 
наименований швейной продукции в широком ассортименте.

Арнайы киім, дайын тоқыма бұйымдары / 
Производство спец. одежды, готовых текстильных изделий         

Нұр-Сұлтан қаласы, 
          әл-Фараби көшесі, 105            

«Бизнестің жол картасы-2025», «Даму-Өндіріс» 
«Дорожная карта бизнеса-2025», «Даму-Өндіріс» 

www.utari.kz                      
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ПКФ ТАБЫС  
  

Ақмола облысы,
Талапкер ауылы, 
068 есеп орамы, 4497           

Көкөністер мен жемістерді сақтау және сақтау /
Складирование и хранение овощей и фруктов       

«ПКФ ТАБЫС» ЖШС ауыл шаруашылығы өнімдерін арнайы қоймаларда сақтаумен айналысады. 
Арнайы жабдықталған қоймаларда ұзақ мерзімге сақталған жеміс-жидек, көкөністер елорда мен 
айналасындағы елді-мекендердің сауда сөрелеріне бұзылмай жетеді, әрі бағаны тұрақтандыруға 
сеп болады. 

ТОО «ПКФ ТАБЫС» занимается хранением сельскохозяйственной продукции в специальных складах.  
После обострения ситуации с карантинными ограничениями, сложно рассчитывать на 
стабильные поставки из зарубежья продукции, а также прогнозируется повышения стоимости 
продовольственной продукции и необходимость в её хранении повышается. В этом случае 
потребуется больше складских площадей для хранения овощей. К тому же процесс хранения 
требует квалифицированного подхода и соответствующего помещения с оборудованием.

«Бизнестің жол картасы-2025», «Қарапайым заттар экономикасы»
«Дорожная карта бизнеса-2025», «Экономика простых вещей»
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СПЕЦЭЛЕКТРА     

«Спецэлектра» ЖШС электр техника өнімдерін өндірумен және сатумен айналысады. Негізгі 
бағыты: бетон корпусты кешенді трансформатор қосалқы станцияларын, сондай-ақ жоғары 
және төмен кернеулі электр жабдығын өндіру және жеткізу.

ТОО «Спецэлектра» занимается производством и продажей электротехнической продукции, 
основные направления которого - производство и поставка комплектных 
трансформаторных подстанций в бетонном корпусе, а также электрооборудования высокого и 
низкого напряжения.

Электр тарату және реттеу аппараттарын өндіру / 
Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры         

Нұр-Сұлтан қаласы, 
 Индустриал парк,
92-көше, 3                      

«Даму-Өндіріс» 

www.specel.kz                      
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ТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ 
КАЗАХСТАН  
  

Нұр-Сұлтан қаласы, 
Индустриал парк, 
 А185-көш,  5/1           

Құрастырмалы темір-бетон және бетон конструкциялары мен бұйымдарын өндіру /
Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий       

«ТАЛ Инженеринг Казахстан» ЖШС - толық автоматтандырылған желіде неміс технологиясы 
бойынша екі қабатты жартылай құрғақ вибропресс әдісімен тротуар плиталарын, төсемтас, 
жиек және поребрик өндіреді.

Современный завод ТОО «ТАЛ Инженеринг Казахстан» производит тротуарную плитку, брусчатку, 
бордюр и поребрик методом двухслойного полусухого вибропрессования по немецкой технологии на 
комплексной, полностью автоматизированной линии.

«Даму-Өндіріс» 

www.avers.kz           
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ТОКК КАЗАХСТАН     

Компания тығындау өнімдерін  шығарады. Атап айтқанда: термо шөгілетін және бұрандалы 
алюминий қалпақшалар, ПВХ қалпақшаларды ABB (Германия), MONTOLI, MACA (Италия) 
фирмаларының жабдықтарында шығарады.

Компания была основана в 2000 году. В начале своей деятельности компания осуществляла 
выпуск термоусадочного колпачка для вино-водочной продукции и капсул из фольги для 
шампанского. В течение нескольких лет компания успешно развивалась и увеличивала свои 
производственные мощности и в 2008 году была запущена линия по производству алюминиевого 
винтового колпачка для стеклянных бутылок.

Жеңіл металдардан жасалған орау материалдарын өндіру / 
Производство упаковочного материала из легких металлов        

Нұр-Сұлтан қаласы, 
Сарыарқа ауданы,  

          Тайбурыл көшесі, 40/7          

«Бизнестің жол картасы-2025», «Қарапайым заттар экономикасы»
«Дорожная карта бизнеса-2025», «Экономика простых вещей»
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ФОРМАТ 2020  
  

Нұр-Сұлтан қаласы, 
Мәнгілік ел көшесі, 29/1, 9           

Арнайы дәрігерлік қызмет /
Специальная врачебная деятельность       

«Формат 2020» компаниясы екі бағытта қызмет көрсетеді. Біріншісі ғимараттар мен үй-жай 
жинау болса, екіншісі пластикалық хирургия клиникасы. Клиникада плазмолифтинг, редукциялық 
маммопластика, блефаропластика, мезотерапия, ринопластика және т. б. бойынша қызмет 
түрлері көрсетіледі.

Бизнес-направления компании «Формат 2020» разделены на 2 вида деятельности. Первичной 
деятельностью компании является услуга по уборке зданий и помещений. Второй вид 
деятельности – это клиника пластической хирургии. В клинике предоставляют такие виды 
услуг, как плазмолифтинг, маммопластика редукционная, блефаропластика, мезотерапия, 
ринопластика и др.

«Бизнестің жол картасы-2025», «АДБ»
«Дорожная карта бизнеса-2025», «АБР»
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ТССП КАЗАХСТАН     

«ТССП ҚАЗАҚСТАН» ЖШС («Техстройснабплюс») – жабдықтар жеткізуші. Тау-кен және мұнай өндіру 
салаларының, өндірістік, құрылыс, жол-жөндеу, пайдалану компанияларының, энергетика, 
денсаулық сақтау объектілерінің, азық-түлік және аграрлық кешендердің клиенттеріне 
жабдықтар іріктейді, жеткізеді және қызмет көрсетеді. Сондай-ақ құтқару қызметтері, 
полиция және қарулы күштер үшін де қызмет ұсынады.

ТОО «ТССП КАЗАХСТАН» («Техстройснабплюс») – является поставщиком качественного 
оборудования с лучшим предложением для клиента. Компания подбирает, поставляет и 
обслуживает оборудование клиентам из горной и нефтедобывающей отраслей, 
производственных, строительных, дорожно-ремонтных, эксплуатационных компаний, 
объектов энергетики, здравоохранения, пищевого и аграрного комплексов, также имеется 
решения для служб спасения, полиции и вооруженных сил.

Тау-кен өндіру және  құрылысқа арналған техниканы көтерме сату / 
Оптовая торговля техникой для горнодобычи и гражданского строительства        

Нұр-Сұлтан қаласы, 
Алматы ауданы, 

          Вишневский көшесі, 8/1          

«Даму-Өндіріс» 

www.tssp.kz                    
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ASTRO ENGINEERING   

Алматы қаласы, 
Бұрындай көшесі, 93а

Электрондық тұрмыстық техника өндіру/
Производство электронной бытовой техники 

«Astro Engineering» компаниясы электрондық тұрмыстық техника өндірумен айналысады. 
Компания 2018 жылы TCL маркалы теледидар құрастыратын өндіріс желісін құрды. TCL компаниясы 
теледидар, ұялы телефон, климаттық техника, телекоммуникация жабдықтары, кір жуатын 
машина, тоңазытқыш, тұрмыстық техника шығарумен айналысады. Тұрмыстық техника мен 
тұтынушылық электроника жасайтын әлемдегі ең ірі өндірушілерінің бірі. 

ТОО «Astro Engineering» производит электронную бытовую технику. Компания в 2018 году 
установила производственную линию по сборке телевизоров торговой марки TCL, которая 
является одним из крупнейших в мире производителей бытовой техники и потребительской 
электроники. TCL специализируется на производстве телевизоров, мобильных телефонов, 
климатической техники, телекоммуникационного оборудования, стиральных машин, 
холодильников, мелкой бытовой техники.  

+7 (727) 223 03 64 

«Даму-Өндіріс»

info@astrobt.kz 

www.astrobt.kz 
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ARIBA   

ЖШС 25 жылдан бері еуропа сапасы мен эргономика деңгейіне сәйкес келетін жұмсақ жиһаздар 
өндіріп келеді. Жиһаз: жайлылық, эстетика, функционалдылық, беріктік деген талаппен 
жасалады. Өндірісте қатты және қылқан жапырақты ағаштарды, қайың фанерасын пайдалану 
арқылы экологиялық қауіпсіздіктің жоғары деңгейі сақталады. 

ТОО «ARIBA» уже более 25 лет производит мягкую мебель, которая соответствует 
европейскому уровню качества и эргономики. Использование в производстве твердых и хвойных 
пород древесины, березовой фанеры позволяет гарантировать высокий уровень экологической 
безопасности и отменные эксплуатационные свойства. Компания принципиально не использует 
ткани заниженного качества и выбирает, лишь те, что способны удовлетворить требования 
самого взыскательного покупателя. 

Жиһаз өндірісі / 
Производство мебели  

Алматы қаласы, 
Ратушный көшесі, 84 

+7 (727) 294 15 66 

www.ariba.kz 

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей» 

info@ariba-furniture.kz 



39

w
w

w
.d

am
u.

kz

ALA SINTEZ   

Алматы қаласы, 
Бейсебаев көшесі, 153

Қаптама өндірісі /
Производство упаковки

«ALA Sintez» компаниясы азықтың металл қаптамасын жасап, консерв қалбыры мен техникалық 
ыдысқа арналған ақ қаңылтырды лактап, таңба басумен айналысады. 2016 жылы «Ala Sintez» 
ЖШС кронен-тығын жасайтын өндірісті іске қосты. Сөйтіп, бұл салада қысқа мерзім ішінде 
Орталық Азиядағы өндірушілер арасында жетекші орынға ие болды. «ALA Sintez» ЖШС 
серіктестері арасында The Coca-Cola Company, PepsiCo, Carlsberg, Heineken, AnadoluEfes және басқа да 
көптеген халықаралық компаниялар бар.

Компания "ALA Sintez" занимается производством металлической пищевой упаковки, а также 
предоставляет услуги лакирования и литографии белой жести для консервной упаковки и 
технической тары.  В 2016 году ТОО «Ala Sintez» запустило производство по изготовлению кронен-
пробки и за короткий срок заняло в этой сфере лидирующие позиции среди производителей в 
Центральной Азии. Среди партнеров ТОО «ALA Sintez» такие международные компании
The Coca-Cola Company, PepsiCo, Carlsberg, Heineken, AnadoluEfes и многие другие. 

+7 (727) 389 93 69 

«Даму-Өндіріс»

www.alasintez.kz 

info@alasintez.kz 



40

ATASU LOGISTICS   

Көліктік-логистикалық компания 1998 жылы құрылған. «Бір терезе» қағидаты бойынша жұмыс 
істейтін және Қытай, Сингапур, Малайзия, Вьетнам, Оңтүстік Корея, Өзбекстан, Ресей, 
Тәжікстан, Түрікменстан, Иран, Қырғызстан, Әзірбайжан, Грузия, Моңғолия сияқты елдерде және 
Еуро Одақ елдерінде өкілдіктері бар.  Компания логистикалық қызметтердің толық кешенін 
ұсынады. 

Транспортно-логистическая компания Atasu Logistics основана в 1998 году и предоставляет весь 
спектр логистических услуг «от двери до двери». Компания работает по принципу «единого 
окна» и имеет широкую сеть представительств в следующих странах: Китай, Сингапур, 
Малайзия, Вьетнам, Южная Корея, Узбекистан, Россия, Таджикистан, Туркмения, Иран, 
Кыргызстан, Азербайджан, Грузия, Монголия и в странах Европейского Союза. 

Көлік-экспедиция қызметі, тасымалдау қызметтері / 
Транспортно-экспедиционная деятельность, услуги перевозки  

Алматы қаласы, 
Қонаев көшесі, 18/2

+7 (727) 391 90 96  

www.atasu.kz 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

info@atasugroup.com 
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CONFORMITY   

Алматы қаласы, 
Гагарин көшесі 309, №342

Арнайы киім өндірісі /
Производство спецодежды 

«Conformity» ЖШС Қазақстан нарығында 7 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Негізінен тігін ісі 
бойынша кешенді қызмет ұсынады: Атап айтқанда: униформа, корпоратив киім, қызмет 
көрсетуші персоналға арналған арнайы киім, мейрамханаларға арналған бұйымдар (дастархан, 
майлық, фуршет үстел жапқышының етегі, орындық тыстар), сондай-ақ машинамен кестелеп 
логотип салады. Ерлер мен әйелдерге арналған кез келген күрделі киімге тапсырыс қабылдайды. 

ТОО «Conformity» работает на рынке Казахстана уже более 7 лет и предоставляет комплексный 
пакет услуг в сфере пошива униформы, корпоративной одежды, форменной одежды для 
обслуживающего персонала, столового текстиля для ресторанов (скатерти, салфетки, 
фуршетные юбки, чехлы на стулья), а также нанесение логотипа на текстиль методом 
машинной вышивки. Компания принимает заказы на пошив мужской и женской одежды любого 
уровня сложности.  

+7 (727) 229 59 85 

«Даму-Өндіріс»

www.garment.kz 

sales@garment.kz  
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DOSFARM   

«DOSFARM» ЖШС жоғары сапалы және тиімді дәрілік препараттар шығаратын отандық 
компания. 17 жыл ішінде Қазақстан фармацевтика нарығындағы сенімді серіктес және заманауи 
автоматтандырылған желілерде 67 түрлі сауда белгісімен өнім шығаратын кәсіпорынға 
айналды. Ең үздік шикізат, қауіпсіз материалдар мен заманауи технологияларды пайдалану – 
мінсіз сапаның кепілі. 

ТОО «DOSFARM» является одним из ведущих отечественных производителей 
высококачественных и эффективных лекарственных препаратов. За 17 лет на 
фармацевтическом рынке Казахстана DOSFARM зарекомендовал себя, как надежный партнер и 
успешный производитель, выпускающий продукцию на современных автоматизированных 
линиях. Использование    самого    лучшего    сырья, безопасных    материалов   и   современных 
технологий гарантирует безупречное качество выпускаемой продукции. 

Фармацевтикалық препараттар өндірісі / 
Производство фармацевтических препаратов  

Алматы қаласы, 
Чаплыгин көшесі, 3

+7 (727) 253 03 88  

www.new.dosfarm.kz 

dosfarm@dosfarm.kz 

«Даму-Өндіріс»
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ECOGREENPACK   

Алматы қаласы, 
М. Мақатаев көшесі, 117

Қағаздан және картоннан түрлі бұйымдар өндірісі /
Производство прочих изделий из бумаги и картона 

EcoGreenPack компаниясы 2017 жылдан бері азық-түлік, кондитерлік өнімдер, темекі және т.б. 
сияқты әртүрлі бизнес сегменттері үшін қауіпсіз картон орамасы мен бір рет қолданылатын 
ыдыс-аяқ жеткізеді. Барлық зауыт экологиялық және гигиеналық стандарттарға сәйкес 
сертификатталған. Компания Еуропадан, Ресейден және Оңтүстік Кореядан өнімнің екі түрін 
жеткізеді.

Компания EcoGreenPack существует на рынке с 2017 года, поставляет безопасную картонную 
упаковку и одноразовую посуду для различных сегментов бизнеса, таких как продукты питания, 
кондитерские изделия, табак и т.д.  Упаковка отвечает большому количеству требований, таких 
как безопасность продукции, стабильность и улучшение производственного процесса, а также 
обеспечение эффективного хранения и узнаваемости продукта на полке. Компания импортирует 
из Европы, России и Южной Кореи два вида продукции — общую упаковку для пищевой и непищевой 
промышленности. 

+7 771 552 30 00 

www.ecogreenpack.kz 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

info@ecogreenpack.kz 
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ELEGANT   

«Elegant эксклюзив қалпақтар салоны» 1999 жылдан бері өнеркәсіптік кәсіпорындар, медицина 
мекемелері, тамақ өнеркәсібі кәсіпорындары, коммерциялық фирма қызметкерлеріне арнайы бас 
киімдер әзірлеп, шығарып келеді. Барлық өнім модельдеу саласындағы халықаралық 
стандарттарға сәйкес келеді, әрі, ұлттық нақышта, клиенттің қалауын ескере отырып 
жасалады. Топтамалар үшін табиғи материалдар мен заманауи әрлеуіштер, сапалы шикізат, 
заманауи технологиялар қолданылады. 

Салон эксклюзивных шляп Elegant с 1999 года разрабатывает и производит специальные 
головные уборы для работников промышленных предприятий, медицинских учреждений, 
предприятий пищевой промышленности и коммерческих фирм. Вся продукция соответствует 
международным стандартам в области моделирования и изготавливается с учетом пожеланий 
клиента, в том числе в национальном стиле. Для коллекций используются натуральные 
материалы, современные отделочные материалы, качественное сырье и современные 
технологии.

Бас киім өндірісі / 
Производство головных уборов  

Алматы қаласы, 
Федоров көшесі, 21 

+7 (727) 270 65 05  

www.salonelegant.kz 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

salon_elegant@mail.ru 
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FIRM KAZ CENTRE   

Алматы қаласы, 
Б. Бұлқышев көшесі, 4е

Арнайы киім өндірісі /
Производство спецодежды 

«Firm «Kaz Centre» ЖШС республиканың жеңіл өнеркәсіп нарығында 12 жылдан бері жұмыс істейді. 
Негізінен корпоративтік киім стилін жасап, ойлап тауып, корпоратив клиенттер үшін арнайы 
киім тігумен (банк, өнеркәсіптік кәсіпорын, құрылыс саласы, күзет, ұлттық компаниялар және 
т.б.) айналысады. 

ТОО «Firm «Kaz Centre» работает на рынке легкой промышленности Республики более 12 лет. 
Фирма занимается разработкой корпоративного стиля одежды, конструкторскими 
разработками, пошивом форменного обмундирования, специальной одежды для корпоративных 
клиентов (банки, промышленные предприятия, строительные организации, охранные 
структуры, национальные компании и т.д.). 

+7 (727) 393 31 13 

www.kazcentre.kz 

«Даму-Өндіріс»

kazcentre@mail.ru 
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СЕРЧИДИ   

г. Алматы, 
ул. Емцова, 26

Кептірілген нан мен печенье өндіру /
Производство сухарей и печенья; производство мучных кондитерских изделий 

«Серчиди» ЖК – республикадағы кептірілген және құрғақ нан өнімдерінің ірі өндірушілерінің бірі. 
Сондай-ақ денсаулыққа пайдалы, әсіресе диабеттік өнімдерді өндіруге маманданған. Барлық 
өнімдер «Трапеза» және «Здоровый Злак» брендімен шығады. Компания тіл үйірер дәм, мінсіз сапа 
және тұтынушыларға қызмет көрсетудің жоғары деңгейін мақсат тұтады.

ИП «Серчиди» является одним из крупнейших производителей сухарной и бараночной продукции в 
республике, а также специализируется на разработке и производстве полезных для здоровья 
продуктах, в том числе и диабетических. Вся продукция выпускается под торговыми марками 
«Трапеза» и «Здоровый Злак». Основными ценностями компании являются великолепный вкус, 
безупречное качество и высокий уровень сервиса для потребителей. 

www.trapeza-trade.kz 

+7 (727) 229 42 77  

«Даму-Өндіріс» 

trapeza-trade@mail.ru 
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IFC COLOS   

Алматы қаласы, 
Абай көшесі, 76

Көлік-экспедиция қызметтері /
Транспортно-экспедиционные услуги

2007 жылы құрылған «IFC COLOS» - 100% қазақстандық компания. Көліктің барлық түрімен 
әлемнің кез келген жеріне кез келген түрлі, габаритті жүк жеткізу барысында жоғары сапалы 
көлік-экспедитор қызметтерін ұсынады. Оның ішінде вагон, контейнерлерде теміржол арқылы 
жеткізу, порттарда жүк өңдеу, кеме жалдау, кеден қызметі, терминалдық өңдеу, теміржол көлігіне 
жүк тиеу және бекіту схемаларын әзірлеу, тиеу және түсіру жұмыстары, серіктестер мен 
агенттер желісі арқылы бүкіл әлем бойынша  «есіктен есікке» қағидаты бойынша жеткізеді.

IFC COLOS - казахстанская компания основанная в 2007 году. Компания предоставляет  услуги по 
международным  железнодорожным, автомобильным, авиационным и  морским перевозкам, 
включая организацию перевозок грузов железнодорожным транспортом в вагонах и контейнерах, 
обработку грузов в портах, фрахтование cудов, в том числе перевозку негабаритных, 
длинномерных, тяжеловесных и сверхнегабаритных грузов, таможенную очистку и 
терминальную обработку грузов, разработку схем и погрузки и крепления  грузов на ж/д 
транспорте, погрузочные и разгрузочные работы, услуги по доставке.

+7 (727) 331 18 18 

www.kffanek.kz 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

info@colos.kz 
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NOVUS POLYMER   

«Novus Polymer» компаниясының негізгі бизнесі пластик профиль, терезе, құбырлар мен 
фитингтер өндірісімен байланысты. Компания Қазақстан нарығында бизнесті табысты 
жүргізуде. Астана, Қарағанды, Атырау қаласында және Қырғызстандағы Бішкек қаласы мен 
Түркиядағы Ыстамбұл қаласында кеңселері бар. Компания өнімін Тәжікстан мен Қырғызстанға, ал 
одан әрі Ресей және Беларусь еліне экспорттайды.

Основной бизнес «Novus Polymer» компании связан с производством пластиковых  профилей, 
окон, труб и фитингов. Компания успешно ведет бизнес на рынке Казахстана. Офисы 
расположены в Казахстане: Астана, Караганда, Атырау; в Кыргызстане - г. Бишкек; в Турции - 
г. Стамбул. Компания экспортирует продукцию на рынки Таджикистана и Кыргызстана, а в 
дальнейшем также на российский и белорусский рынки.

Пластиктен құрылыс бұйымдарын өндіру / 
Производство строительных пластиковых изделий  

Алматы қаласы, 
Атырау ы/а, 10 

+7 (727) 221 11 11  

www.galaksi.kz 

«Даму-Өндіріс» 

info@galaksi.kz  



49

w
w

w
.d

am
u.

kz

REISSWOLF KAZAKHSTAN   

Алматы қаласы, 
Қазан көшесі, 34 

Мұрағаттар қызметі /
Деятельность архивов

«REISSWOLF Kazakhstan» ЖШС - кеңседен тыс жерде сақтау және құжаттар мен деректерді басқару, 
құжаттарды мұрағатқа сақтау және құпия түрде жою бойынша қызметтердің кең түрін 
ұсынады. «REISSWOLF Kazakhstan» -  REISSWOLF компаниялар тобына кіреді және штаб-пәтері 
Гамбург қаласында (Германия) орналасқан. Осы саладағы қызметтердің еуропа нарығында жетекші 
орын алатын REISSWOLF International AG ресми серіктесі.

ТОО «REISSWOLF Kazakhstan» предоставляет широкий спектр услуг по внеофисному хранению и 
управлению документами и данными, архивированию и конфиденциальному уничтожению 
документов.  REISSWOLF Kazakhstan входит в группу компаний REISSWOLF и является официальным 
партнером REISSWOLF International AG, занимающей лидирующие позиции на европейском рынке 
услуг по внеофисному хранению и управлению документами и данными со штаб-квартирой в г. 
Гамбург (Германия).  

+7 (727) 229 37 38 

www.reisswolf.kz 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

info@reisswolf.kz 
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RG BRANDS KAZAKHSTAN   

«RG brands» – сусындар өндіретін жетекші компания. Компания Қазақстан мен Қырғызстан 
аумағындағы РерѕіСо International және Pepsi Lipton International компаниясының ресми серіктесі. 
Жылына 1 миллиард литр сусын шығара алатын заманауи үш өндіріс алаңы, дистрибуция мен 
тікелей сатудың  меншікті платформасы Қазақстан, Қырғызстан және Ресейдегі миллиондаған 
тұтынушыны өніммен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

«RG brands» – лидирующая компания по производству напитков. Компания является 
официальным партнером PepsiСo International и Pepsi Lipton International на территориях 
Казахстана и Кыргызстана. Три современные производственные площадки общей мощностью 1 
миллиард литров в год, собственная платформа по продажам и дистрибуции с высокой долей 
прямых продаж обеспечивают доступ к продукции миллионам потребителей Казахстана, 
Кыргызстана и России. 

Шай және кофе өндірісі / 
Производство чая и кофе  

Алматы қаласы, 
Райымбек даңғылы, 212б

+7 (727) 331 55 55   

www.rgbrands.com 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

info@brands.kz 
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RISMI GROUP   

Алматы қаласы, 
Ә. Бөкейханов көшесі, 112

Портатив газ баллондары өндірісі /
Производство портативных газовых баллончиков 

Компания портатив газ баллондар шығарумен айналысады. Бұл өнімнің негізгі  тұтынушылары – 
құрылыс-монтаж компаниялары, мердігер ұйымдар және жеке тұлғалар. Компания мұнымен 
қатар, дәнекерлеу элементтері, әртүрлі қосымшаларға арналған электродтар, сымдар, шегелер, 
герметиктер және басқа да әр түрлі тұрмыстық және құрылыс тауарларын жеткізеді.

RISMI group занимается производством портативных газовых баллончиков. Основные 
пользователи данной продукции – строительно-монтажные компании, подрядные организации и 
частные лица. Также компания является надежным и проверенным поставщиком разнообразных 
хозяйственных и строительных товаров: сварочные элементы, электроды для различных сфер 
применения, проволоки, гвозди, герметики и многое другое. 

+7 708 111 97 11  

www.rismi.kz 

«Даму-Өндіріс» 

info@rismi.kz 
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АДСК   

«Алматы жол-құрылыс компаниясы» ЖШС Қазақстандағы ең ірі асфальт өндірушілердің бірі. 
Кәсіпорынның Алматы қаласында, Алматы облысының Бәйтерек және Боралдай кентінде 
«AMMANN» фирмасының барлық үлгідегі асфальтбетон қоспаларын өндіретін 4 зауыты бар. 
Сондай-ақ Алматы облысының Бәйтерек және Түрген кенттерінде инертті материалдар 
өндіретін 2 жеке карьері бар. 

ТОО «Алматинская дорожно-строительная компания» является одним из крупнейших 
производителей асфальта в Казахстане. Предприятие имеет 4 завода по производству 
асфальтобетонных смесей всех типов фирмы «AMMANN» в Алматы, п.Байтерек и п. Боралдай 
Алматинской области. Также у ТОО «АДСК» имеется 2 собственных карьера по производству 
инертных материалов в п. Байтерек и п. Тургень Алматинской области. 

Асфальтбетон қоспаларын өндіру / 
Производство асфальтобетонных смесей  

Алматы, 
Қырым көшесі, 50

+7 (727) 245 65 27   

www.adck.kz 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

adck@list.ru 



53

w
w

w
.d

am
u.

kz

АКНУР КАБЕЛЬ   

Алматы қаласы, 
«Алатау» индустриал аймағы

Жоғары сапалы кабель өндіру және сату /
Производство и реализация высококачественного кабеля

Қазіргі кезде «Ақнұр КАБЕЛЬ» компаниясы кабельдің 1000-нан астам түрін шығарады. Зауыт 
өндіретін кабельді құрылыс нысандарындағы бас мердігерлер, олардың инженерлік қосалқы 
мердігерлері, мұнай компаниялары және сапалы кабельдік өнімге мұқтаж кез келген басқа да 
тапсырыс берушілер пайдаланады. «Ақнұр КАБЕЛЬ» ЖШС отандық және шетелдік өндірістің үздік 
шикізат компоненттерін пайдаланады.

Компания «АКНУР КАБЕЛЬ» производит свыше 1000 видов кабеля. Кабель, производимый заводом, 
используется генеральными подрядчиками объектов строительства, их инженерными 
субподрядчиками, нефтяными компаниями и любыми другими заказчиками, имеющими 
потребность в качественной кабельной продукции. ТОО «АКНУР КАБЕЛЬ» использует лучшие 
компоненты сырья отечественного и зарубежного производства.

www.aknurcable.kz 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

info@aknurcable.kzakkabel@mail.ru 

+7 701 503 74 80 
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АЛМАТИНСКИЙ ПРОДУКТ   

«Алматы өнімі» компаниясы негізінен халва мен кондитерлік өнімдер шығарып, сатумен 
айналысады. Компания өз өнімдерін Ресейдің 24 аймағына жеткізеді. Бұдан басқа, Қырғызстан, 
Өзбекстан, Тәжікстан, Түрікменстан, Беларусь, Қытай, Моңғолия, Германия және Ауғанстанға  да 
тауар экспорттайды.

«Алматинский продукт» производит кондитерские изделия и халву. Продукция компании 
экспортируется в 24 региона России, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, 
Беларусь, Китай, Монголию, Германию и Афганистан.

Кондитерлік өнімдер өндірісі / 
Производство кондитерских изделий  

Алматы қаласы, 
Шота Руставели көшесі, 3

+7 (727) 229 89 85    

www.a-product.kz 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

Almaty_product@mail.ru 
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АЛМЕРЕК   

Алматы қаласы, 
Көкқайнар  ы/а, 
Абай көшесі, 1/158

Медициналық құралдар, аппараттар мен жабдықтар өндірісі /
Производство медицинских инструментов, аппаратов и оборудования

«Алмерек» ЖШС - дәрілік заттар, медицина бұйымдарын өндіруге және көтерме сатуға 
маманданған қазақстандық фармацевтикалық компания. Бір реттік медицина бұйымдарының да 
отандық өндірушісі. Қазақстан аумағында тіркелген 50-ден астам бұйым шығарады. «Алмерек» 
зауытының негізгі серіктестері «СК-Фармация», мемлекеттік және жеке меншік медициналық 
мекемелер.

ТОО «Алмерек» - отечественный производитель одноразовых изделий медицинского назначения. 
Компания специализируется на производстве и оптовой продаже лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения. Ассортимент продукции состоит из более чем 50 
наименований изделий, зарегистрированных на территории Казахстан. Основными партнерами 
завода «Алмерек» являются «СК-Фармация», государственные и частные медицинские 
учреждения. 

«Даму аймақтар III»
«Даму регионы III»

www.almerek.com 

info@almerek.com 
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ALUGAL   

«Alugal» ЖШС – құрылысқа қажет алюминий профильдер өндіретін Қазақстандағы алғашқы 
зауыттардың бірі. Кәсіпорын белсенді дамып, отандық нарықта жетекші орын алды. Компания 
тек алюминий профильдер өндіріп қана қоймай, насихаттап, сатумен де айналысады. Сонымен 
қатар, кез-келген күрделі терезелер мен есіктер, ішкі қалқалар, қысқы бақ, шынылау және 
ғимараттардың қасбеттерін қаптауға арналған профильдер әзірлейді.

ТОО «Alugal» - один из первых заводов в Казахстане по производству алюминиевых профилей 
строительного назначения. Предприятие активно развивается, занимая лидирующие позиции на 
отечественном рынке. Компания занимается не только производством, продвижением и 
продажей профилей любой сложности, но также разрабатывает собственные профильные 
системы для производства окон и дверей, внутренних перегородок, зимних садов, остекления и 
облицовки фасадов зданий. 

Алюминий және алюминий қорытпаларынан жасалған құрылыс конструкциялары / 
Производство строительных конструкций и изделий из алюминия 

Алматы қаласы, 
Атырау ы/а, 10 

+7 (727) 221 11 11    

«Даму-Өндіріс»

www.alugal.kz 
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А -ПРОФИЛЬ   

Алматы қаласы, 
Сүйінбай даңылы, 481б

Металлсайдинг өндірісі, металл жабындар, икемді жабындар өндірісі /
Производство металосайдинга, металлочерепицы, гибкой кровли, строительных профилей

Компания гофрленген тақтайша, металл плитка, металл сайдинг, ГКТ үшін профильдер, ПВХ 
үшін арматура профильдер және т.б. өнімдердің кең түрін шығарады. 2017 жылдан бастап 
Қазақстанда бұрын өндірілмеген көп қабатты және өнеркәсіптік ғимараттарды қаптауға 
арналған боялған мырышталған болат линеар панельдер өндіре бастады.

Компания А -Профиль производит широкий спектр прокатных изделий, таких как профнастил, 
металлочерепица, металлосайдинг, профили для ГКЛ, армирующие профили для ПВХ и т.д. 
Недавно фирма начала развивать новое перспективное направление: проектирование и 
производство каркасов из ЛСТК для строительства жилых и коммерческих зданий. С 2017 года 
запущено производство линеарных панелей из окрашенной оцинкованной стали для облицовки 
многоэтажных и промышленных зданий, которые до этого в Казахстане не производились. 

www.a-profile.kz 

«Даму-Өндіріс»

+7 (727) 232 93 60 

sales@a-profile.kz 
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АРОН и К   

«Арон және К» компаниясы 17 жылдан бері Қазақстан Республикасындағы құрылысқа қажетті 
қосалқы материалдардың негізгі жеткізушілерінің бірі болып келеді. Компанияның негізгі 
қызмет түрі: абразив кескіш құрал, кескіш және тегістегіш шарықтар, зімпара қағаз, қол 
құралдар, алмас, аралайтын дискілер, ара, балта, шойынтас, бұрғылаушы металл, білікшелер, 
қылқалам және тағы басқа да материалдар шығарады.

Компания "Арон и К" более 17 лет является одним из основных поставщиков строительных 
расходных материалов в Республике Казахстан. Основным видом деятельности компании 
является оптовая торговля расходными строительными материалами: абразивный 
инструмент, отрезные и шлифовальные круги, наждачная бумага, ручной инструмент, 
алмазные, пильные диски, пилы, топоры, колуны, сверла по металлу, валики, кисточки и многое 
другое. 

Абразив кескіш шарықтар өндірісі / 
Производство абразивных отрезных кругов 

Алматы қаласы, 
Ә. Бөкейханов көшесі, 106 

+7 (727) 297 47 70    

www.almatyabrasiv.kz 

«Даму-Өндіріс»

zakaz@almatyabrasiv.kz  
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БИЖАН   

Алматы қаласы, 
«Алғабас» ы/а,  7-көше, 
142/55

Ет өңдеу және консервілеу /
Переработка и консервирование мяса

«МПЗ БИЖАН» шұжық өнімдері мен ет деликатестерін өндірумен айналысады. Бүгінгі таңда 
кәсіпорын жоғары сапалы шұжықтардың 80-нен астам түрін шығарады. Олардың қатарында: 
шикілей ысталған, пісіріліп-ысталған, пісірілген шұжықтар, ет деликатестері және жылқы 
етінен жасалған ұлттық өнімдер бар. Сонымен қатар, компания жаңа сойылған ет сатумен 
айналысады.

МПЗ «БИЖАН» занимается производством колбасных изделий и мясных деликатесов. На 
сегодняшний день предприятие выпускает более 80 наименований высококачественных колбас: 
сырокопченые, варено-копченые, вареные изделия, мясные деликатесы и национальные изделия из 
конины. Кроме этого, компания занимается реализацией свежего мяса. 

www.bizhan.kz 

«Даму-Өндіріс»

+7 (727) 384 55 95  

bizhan-zakaz@yandex.kz
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ГЛОБОПАК    

«Глобопак» ЖШС өндірістік кәсіпорны заманауи икемді қаптама материалдарын жасау бойынша 
жобаны іске асыру аясында өндіріске әлемнің қаптама жасайтын жетекші компанияларының 
заманауи, өнімді жабдығын енгізді. Заманауи жабдықтардың тұтастай кешені тапсырыс 
берушілердің талаптарына сәйкес әзірленген бірегей көп қабатты материалдарды 
(ламинаттарды) қолдана отырып, полимерлі, алюминий фольга мен қағаздан да жасалған 
әртүрлі қаптама материалдарын шығаруға мүмкіндік береді.

Производственное предприятие ТОО «Глобопак» в рамках реализации проекта по созданию 
современных гибких упаковочных материалов, установило современное высокопроизводительное 
оборудование ведущих упаковочных компаний. Целый комплекс современного оборудования 
позволяет выпускать различные упаковочные материалы как на полимерной основе, так и на 
основе алюминиевой фольги и бумаги, с применением уникальных многослойных материалов 
(ламинатов), разработанных согласно требованиям заказчиков, для любых видов продукции.

Целлюлоза-қағаз өнеркәсібі / 
Целлюлозно-бумажная промышленность 

Алматы қаласы, 
Спасская көшесі, 68а 

+7 (727) 232 80 02    

www.globopack.kz 

«Даму-Өндіріс»

sabit_globopack@mail.ru 
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ДСП ЦЕНТР   

Алматы қаласы, 
«Айнабұлақ» ы/а 56в

Жиһаз қасбеттерін өндіру /
Производство мебельных фасадов

«ДСП Центр» ЖШС – Қазақстандағы жиһаз өндірісіне арналған материалдар мен жабдықтардың ең 
ірі жеткізушілерінің бірі. «ДСП Центр» компаниясы Алматы қаласында орналасқан, өзінің кеңсе, 
қойма және өндірістік ғимараттары бар. Компания жиһаз өндірушілерге өз өндірісінің, сондай-ақ 
ірі әлемдік өндірушілердің тауарлары мен қызметтердің кең түрін ұсынады.

Компания ТОО «ДСП Центр»  является одним из самых крупных поставщиков материалов и 
оборудования для производства мебели в Казахстане. Компания имеет собственные офисные, 
складские и производственные помещения. Компания предоставляет производителям мебели 
широкий ассортимент товаров и услуг, как собственного производства, так и поставляемых от 
крупнейших мировых производителей. 

www.ldsp.kz 

+7 (727) 251 65 17  

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

sales@ldsp.kz 
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ӘЛЕМ ТЫНЫСЫ    

«Әлем Тынысы» ЖШС жұмысының негізгі бағыты глицерин, пропиленгликоль, этиленгликоль, 
глицерин, пропиленгликоль, этиленгликоль, су-гликоль ерітінділері (ВГР), инженерлік жүйелер 
мен жылу алмасу жабдықтарына қызмет көрсету үшін реагенттер жасау. Шығарылатын өнім: 
антифриздер, тосолдар, жылу тасығыштар, су - гликоль ерітінділері, этиленгликоль, глицерин, 
пропиленгликоль, диэтиленгликоль, триэтиленгликоль.

ТОО «Әлем Тынысы» занимается изготовлением глицерина, пропиленгликоля, этиленгликоля, 
тепло и хладоносителей на основе глицерина, пропиленгликоля, этиленгликоля, водно-
гликолевых растворов (ВГР), реагентов для обслуживания инженерных систем и 
теплообменного оборудования. Выпускаемая продукция: антифризы, тосолы, теплоносители, 
водно - гликолевые растворы, этиленгликоль, глицерин, пропиленгликоль, диэтиленгликоль, 
триэтиленгликоль.

Антифриз және тосол өндірісі / 
Производство антифриза и тосола 

Алматы қаласы, 
Іле тас жолы, 11 

+7 (727) 290 37 75    

erke-s@mail.ru 

«Даму-Өндіріс»

www.too-alem-tynysy.satu.kz 
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ИСТКОМТРАНС   

Алматы қаласы, 
әль-Фараби даңғылы 77/7, 
Есентай Тауэр БО, 11-қабат

Көлік-экспедиция қызметтері /
Транспортно-экспедиционные услуги

«Исткомтранс» Қазақстан Республикасындағы теміржол жылжымалы құрамының ірі операторы, 
осы саланың отандық нарықтағы көшбасшылардың бірі. Қазақстанда вагондарды басқарудың ең 
заманауи автоматтандырылған жүйелерінің біріне ие. Ол – жолдағы барлық вагондарды 
қадағалауға, тасымалданатын жүктерді жоспарлау мен жедел есепке алуға және вагондардың 
техникалық жай-күйін есепке алып отыруға мүмкіндік береді.

«Исткомтранс» крупнейший оператор подвижного состава в Республике Казахстан, один из 
лидеров казахстанского рынка операторов железнодорожного подвижного состава.  Компания 
располагает одной из самых современных в Казахстане автоматизированных систем управления 
вагонами, которая позволяет отслеживать вагоны на всем пространстве колеи 1520, вести 
планирование и оперативный учет перевозимых грузов и технического состояния вагонов. 

www.ect.kzl 

+7 (727) 3 55 51 11  

«Даму-Өндіріс»

eastcom@ect.kz  
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SMASH LTD   

Алматы қаласы, 
Іле тас жолы, 11

Бояу, лак және соған ұқсас бояғыш заттар /
Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ

«SMASH LTD» ЖШС «Gaudi Paint» сауда белгісімен су-дисперсия акрил, элиталық әрлеу бояулары, 
эмаль, лак және тегістегіш материалдар шығаратын, Қазақстандағы ең ірі зауыттардың бірі. 
Өндірісте әлемдік жетекші өндірушілердің жоғары сапалы еуропалық шикізаты қолданылады. 
Компания Нью-Йорктегі ең ірі беделді халықаралық көрмелерге қатысып, 2002 жылы «Тамаша сапа 
мен іскерлік беделдің алтын жұлдызы» сыйлығын, Женева қаласында 2010 жылы «Жоғары сапа»  
үшін берілегін сыйлығын алды. 

ТОО «SMASH LTD» с торговой маркой «Gaudi Paint» является одним из крупнейших заводов в 
Казахстане по производству водно-дисперсионных акриловых красок, элитных декоративных 
покрытий, эмалей, лаков и шпатлевок. При производстве используется высокачественное 
европейское сырье от ведущих мировых производителей. Компания приняла участие в крупнейших 
престижных международных выставках и получила награду «Золотая звезда блестящего 
качества и делового престижа» в 2002 г.  в Нью-Йорке (США) и приз «За высшее качество» в 2010 г. 
в г.Женеве (Швейцария). 

+7 (727) 273 40 44  

www.gaudi.kz 

«Даму-Өндіріс» 

gaudi_s@mail.ru 
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КАЗСПО-N   

Алматы қаласы, 
Венецианов көшесі, 6

Спорттық киімдер тігу /
Пошив спортивной одежды

«КазСпо-N» ЖШС («Қазақстанның заманауи кәсіби киімі-New») – мұнай-газ секторына арналған 
жұмыс киімі, әскери киім, спорттық киім, дизайнерлік киімнің жаңа желісі сияқты бағыттағы 
киім өндіруші. Компания көп жылдан бері Халықаралық олимпиада ойындарында, жасөспірімдер 
олимпиадаларында және басқа да спорттық іс-шараларда өнер көрсететін ұлттық құрама 
командаларға арналған спорттық керек-жарақтардың жеткізушісі.

ТОО «КазСпо-N» («Казахстанская современная профессиональная одежда-New») является 
производителем одежды в таких направлениях как: рабочая одежда для нефтегазового сектора, 
военная одежда, спортивная одежда, новая линия дизайнерской одежды. Компания является 
многолетним поставщиком спортивной экипировки для национальных сборных команд, 
выступающих на Международных Олимпийских играх, юниорских олимпиадах и других спортивных 
событиях. 

www.kazspo.kz 

+7 (727) 357 26 86  

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

kazspo-n@yandex.ru 
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КАЗЛЕГПРОМ    

«Казлегпром-Алматы» ЖШС Қазақстанның жеңіл өнеркәсібінің тігін және аяқ киім саласындағы 
ірі жоғары технологиялық өндірістерінің бірі. «Казлегпром-Алматы» ЖШС миссиясы – Қазақстан 
нарығын отандық өндірістің бәсекеге қабілетті тігін және аяқ киім өнімдерімен қамтамасыз 
ету. Тігін-аяқ киім фабрикасының жылына 1,5 млн түрлі тігін бұйымдарын және 500 мың жұп 
аяқ киім шығара алатын мүмкіндігі бар.

ТОО «Казлегпром-Алматы» является одним из крупнейших высокотехнологичных 
производственных предприятий швейной и обувной отрасли легкой промышленности 
Казахстана. Миссией компании является обеспечение рынка легкой промышленности Казахстана 
конкурентоспособной швейно-обувной продукцией отечественного производства. 
Производственные мощности фабрики позволяют выпускать до 1,5 млн. разнообразных 
швейных изделий и 500 тыс. пар обуви в год. 

Қорғаныс және кеңсе киімдері өндірісі / 
Производство одежды для обороны и офиса 

Алматы қаласы, 
Промышленная көшесі,  15 

+7 (727) 331 12 00    

info@klpa.kz 

www.qlpa.kz 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»
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КАЗФЕРРОСТАЛЬ   

Алматы қаласы, 
Іле тас жолы, 17

Шойын, болат және ферроқорытпа өндірісі /
Производство чугуна, стали и ферросплавов

«Казферросталь» ЖШС негізінен ішкі нарыққа арнап қара металл сынықтары мен қалдықтарын 
металлургиялық өңдеу кешенінің базасында металл конструкцияларын өндірумен айналысады. 
Компания бүгінде Қазақстанда шойын бұрыш, швеллерлер мен арқалықтарды өндіретін тұңғыш 
және жалғыз компания. «Казферросталь» ЖШС металлургия саласындағы көшбасшылардың 
үштігіне кіреді.

ТОО «Казферросталь» большей частью ориентировано на внутренний рынок и занимается 
производством металлоконструкций на базе комплекса металлургической переработки лома и 
отходов черных металлов. Компания является первой и единственной на сегодня в Казахстане, 
производящей уголки, швеллеры и балки. На сегодняшний день компания входит в тройку лидеров 
в металлургической отрасли. 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.kfs.kz 

info@kfs.kz 
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КОМПАНИЯ КАМЕРТОН    

«Камертон компаниясы» ЖШС жоғары сапалы азық-түлік өнімдерінің кең ассортиментін 
ұсынады. Сондай-ақ Украина, Қырғызстан, Ресей және Еуропа өндірушілерінің ресми 
дистрибьюторы. Ірімшік өнімдерінің көптеген түрлерін жеткізуші ретінде танылды. 2016 
жылдың маусымынан бастап «Мелодия вкуса», «Керемет» и «Lamboni» сауда белгісімен ірімшік 
шығаратын зауыты жұмыс істейді. 

Компания «Камертон» предлагает широкий ассортимент продуктов питания высокого 
качества и является официальным дистрибьютором производителей Украины, Киргизии, России 
и Европы. Компания зарекомендовала себя надежным поставщиком с широким ассортиментом 
сырных продуктов. С июня 2016 года работает завод по производству сыра под торговыми 
марками «Мелодия вкуса», «Керемет» и «Lamboni».

Консервілеуден басқа, сүтті қайта өңдеу және ірімшік өндіру / 
Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров 

Алматы қаласы, 
Жетісу ауданы 
Кемел ы/а, Ақсуат көшесі, 76 

+7 777 170 26 45    

www.kamerton.com.kz 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

info@kamerton.com.kz 
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КЕЛЕТ   

Алматы қаласы, 
Ә. Бөкейханов көшесі, 233

Шойын, болат және ферроқорытпа өндірісі /
Производство чугуна, стали и ферросплавов

«Келет» АҚ - отандық тауар өндіруші және Қазақстандағы жалпы өнеркәсіптік және тұрмыстық 
жабдықтар нарығындағы көшбасшы. Компания сорғы, желдеткіш, электр қозғалтқыштар, 
компрессорлар, жылыту және жылыту жабдықтары, бекіту-реттеу арматурасын өндіреді және 
Ресей, Италия, Германия, Венгрия, ТМД елдері мен Қытайдың үздік өндірушілерінен тағы басқа да 
тауарлар жеткізеді.

«Келет» - отечественный товаропроизводитель и лидер казахстанского рынка 
общепромышленного и бытового оборудования. Компания производит и поставляет широкую 
номенклатуру насосов, вентиляторов, электродвигателей, компрессоров, обогревательное и 
отопительное оборудование, запорно-регулирующую арматуру и многое другое от лучших 
производителей России, Италии, Германии, Венгрии, стран СНГ и Китая.

«Даму-Өндіріс» 

www.kelet.kz 

info@kelet.kz 
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КОЛОБОК И КО    

«Колобок и Ко» ЖШС компаниясы 2006 жылға дейін «Колобок» сауда белгісімен жартылай 
фабрикаттар өндірумен айналысқан. 2006 жылдан бастап өндірісті қайта жабдықтап, 
«Полезные продукты»  брендімен натрий алгинатынан («Ламинария» теңіз балдырынан 
алынған сығынды) бағалы балық түрлерінің уылдырығын (қызыл және қара уылдырық ) 
имитациялау түрінде альгин уылдырығы өнімдерін шығара бастады. 

Компания «Колобок и Ко» до 2006 года занималась производством полуфабрикатов продуктов 
питания под торговой маркой «Колобок». С 2006 года, произведя переоборудование производства, 
компания начала выпуск альгиновой икры под брендом «Полезные продукты» из Альгината 
натрия (вытяжка из морской водоросли «Ламинария») в виде имитации икры ценных пород рыб 
(икра красная и черная). Данный продукт хорошо зарекомендовал себя на рынке Республики 
Казахстан. 

Түрлі тамақ өнімдері өндірісі / 
Производство пищевых продуктов

Алматы қаласы, 
Ползунова көшесі, 4 

+7 (727) 384 42 18    

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.e-okeana.kz 
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КОМПАНИЯ ОБИС   

Алматы қаласы, 
Юрий Ратушный көшесі, 38

Шырын, сусын және минерал сулар өндірісі /
Производство соков, напитков и минеральных вод

«ОБИС» компаниясы ЖШС 1995 жылдың сәуір айынан бастап Алматы қаласында тереңдігі 230 
метрден асатын жеке артезиан ұңғымасынан ауыз су өндіріп, полиэтилен ыдыстарға құйып сата 
бастады. Осы ұңғымадан алынатын су негізінде «Серебряная» брендімен ауыз су және «Кувшин», 
«Фрутс» шырынды сусындарын, «Сочный» табиғи шырынын, «Кружка Ядреного» және «Бочонок» 
квасын, «Ок» атты тетрапакеттегі шырынын, сондай-ақ «Ням» сауда белгісімен балалар 
тамағына арналған шырындар өндіреді.

История Компании «Обис» началась в апреле 1995 года. Впервые для казахстанского рынка 
компания стала разливать питьевую воду в полиэтиленовой таре из собственной артезианской 
скважины глубиной более 230 метров. На основе воды, добываемой из скважины, производят 
питьевую и минерализованную воду под брендом «Серебряная», сокосодержащие напитки 
«Кувшин», «Фрутс», натуральные соки «Сочный», квасы «Кружка Ядреного» и «Бочонок», напитки с 
соком в тетрапакетах «Ок» и соки для детского питания «Ням». 

www.obis.kz 

«Даму-Өндіріс» 

+7 (727) 294 18 18 

info@obis.kz 
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МЕДРЕМЗАВОД    

«Медремзавод» компаниясының негізгі қызметі: медициналық техника мен медициналық 
мақсаттағы бұйымдарға кешенді техникалық қызмет көрсету, монтаждау, баптау және 
техникалық қызмет көрсету, күрделі рецептті линзалар, полимерлік стигматикалық және 
астигматикалық оптикалық линзалар өндірісі. Өзі шығаратын және шет елден әкелінетін 
медициналық оптика бұйымдарының көтерме саудасымен айналысады. 

Основными видами деятельности ТОО «Медремзавод» являются комплексное техническое 
обслуживание, монтаж, наладка и ремонт,  техническое обслуживание медицинской техники и 
изделий медицинского назначения, производство сложных рецептурных линз, полимерных 
стигматических и астигматических оптических линз. Компания занимается оптовой 
реализацией изделий медицинской оптики, как собственного производства, так и зарубежных 
производителей. 

Негізгі фармацевтикалық өнімдер өндірісі / 
Производство основных фармацевтических продуктов 

Алматы қаласы, 
Сүйінбай даңғылы, 19

+7 (727) 344 07 57    

www.medprom.kz 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

opticmed@se.arna.kz 
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НЕПТУН ENGINEERING   

Алматы қаласы, 
Түрксіб ауданы, 
Алғабас көшесі, 2а

Түрлі дайын металл бұйымдарын өндіру /
Производство готовых металлических изделий

«Нептун инжиниринг» компаниясының негізгі қызметі – қасбет, сәндік элементтер, көркем 
панельдерді қаптауға арналған панельдер өндіру. Қасбетке арналған бұйымдар цифрлық жүйеде 
басқарылатын соңғы еуропа жабдықтарында жасалады. Конструкторлық бюро мен жоғары 
білікті қызметкерлердің арқасында ең күрделі сәулет және қасбеттік дизайндар еш қиындықсыз 
жасалады.

Основным направлением деятельности компании «Нептун Engineering» является производство 
панелей для облицовки фасадов, декоративных элементов, художественных панно. Изделия для 
фасада создаются на новейшем европейском оборудовании с числовым программным управлением. 
Благодаря конструкторскому бюро и высококвалифицированному персоналу можно без сложностей 
решать самые непростые архитектурные и фасадные вопросы. 

www.n-e.kz 

«Даму-Өндіріс» 

+7 (727) 390 45 92 

ne@neptun.kz 
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АВРОРА    

«Аврора» холдингі дезинфекция құралдары, тұрмыстық химия мен косметика өндіру және 
дистрибьюциялаумен, электр техникалық өнімдер өндірумен, энергетикалық нысандарды 
жобалау және салу, телекоммуникация және ақпараттық технологиялар, күзет қызметі және 
қауіпсіздік жүйелерімен айналысады.

Основными видами деятельности холдинга «Аврора» являются производство дезинфицирующих 
средств, производство и дистрибьюция бытовой химии и косметики, производство 
электротехнической продукции, проектирование и строительство энергетических объектов, 
телекоммуникации и информационные технологии, охранная деятельность и системы 
безопасности.

Дезинфекциялау және жуу құралдарын өндіру / 
Производство дезинфицирующих и моющих средств 

Алматы қаласы, 
Ходжанов көшесі, 79 

+7 701 788 24 32    

www.avh.kz 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

50003@avh.kz 
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ПЭРИ   

Алматы қаласы, 
Гагаринкөшесі, 41

Колготки өндірісі /
Производство колготок

«ПЭРИ» ЖШС өзінің «La Peri» брендімен шұлық-ұйық өнімдерін шығарып, сатумен айналысады. 
Барлық «La Peri» колготкалары батыстың ең озық технологияларын қолдана отырып, жоғары 
сапа стандарттарына сәйкес жасалады. Барлық жіп ең жақсы еуропа өндірушілерінен келеді және 
толық сапа бақылауынан өтеді. Нәтижесінде тұтынушылар сапалы өнімді сатып алады.

ТОО «ПЭРИ» занимается производством и реализацией чулочно-носочной продукции по 
собственным брендом «La Peri».  Все колготки «La Peri» изготавливаются по высоким стандартам 
качества, используя самые передовые западные технологии.  Все нити поставляются от лучших 
европейских производителей и при этом проходят полный контроль качества. На выходе 
потребители получают продукт мирового качества. 

www.laperi.kz 

«Даму-Өндіріс» 

+7 701 724 49 16 

laperi.kz@gmail.com 
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ПРОФИЛЬ METALS LTD    

«Профиль Metals LTD» компаниясы – алюминий сынықтарын жинау, сақтау және қайта өңдеумен 
айналысады. Компания шикізатты сатып алады, сұрыптайды, содан кейін цилиндрлік тіректер 
жасау үшін құю цехына жібереді. Компания алюминий қорытпаларынан қайталап өнім өндіреді. 
Барлық қорытпалар МемСТ-қа сәйкес шығарылады және сапа сертификаты бар. Компания 
кейіннен өңдеу үшін салмағы 100 кг бастап алюминий сынықтары мен қалдықтарын 
қабылдайды. 

Деятельность компании «Профиль Metals LTD» – это сбор, хранение и переработка 
алюминиевого лома. Компания приобретает сырье, сортирует и далее передает в литейный цех 
для изготовления цилиндрических столбов. Компания производит продукцию из вторичных 
алюминиевых сплавов. Все сплавы производятся согласно ГОСТ и имеют сертификат качества. 
Компания принимает различные виды алюминиевого лома и сплавов весом от 100 кг для 
последующей переработки.

Алюминий өндірісі / 
Производство алюминия 

Алматы қаласы, 
Бекмаханов көшесі, 96 

+7 (727) 251 52 33    

www.profilmetals.kz 

«Даму-Өндіріс» 

info@profilmetals.kz  
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ПРОФХИМ   

Алматы қаласы, 
Сүйінбай даңғылы, 284

Сабын және жуу, тазалау және жылтырату құралдары өндірісі /
Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств 

«ПрофХим» компаниясы - жоғары сапалы химиялық өнімдердің отандық өндірушісі және 
еуропалық шикізат пен материалдардың дистрибьюторы. Бүгінгі таңда компания тұрмыстық 
және автохимияның ірі өндірушілерінің бірі саналады. Сондай-ақ, компания қызметінің басты 
бағыттарының бірі – еуропа химиялық шикізаты мен химиялық реактивтерді сату.

Компания «ПрофХим» - это отечественный производитель высококачественных химических 
продуктов и дистрибьютор европейского сырья и материалов. На сегодняшний день компания 
является одним из самых крупных производителей бытовой и авто химии. Так же компания 
является реализация европейского химического сырья и химреактивов. 

www.profhim.kz 

+7 705 710 93 43 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

info@profhim.kz 
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СПИРА-БЕРГА    

«Спира-Берга» Алматы полиэтилен құбырлары зауыты – заманауи жоғары сапалы полиэтилен 
құбырлары өндірісін жолға қойған алғашқы отандық кәсіпорындардың бірі. Қазір зауыт газбен 
жабдықтау, сумен жабдықтау, кәріз жүйелері, электр және талшықты-оптикалық кабельді 
қорғау, дренаж және суару жүйелері үшін полиэтилен құбырларын шығарады. Өндірістік 
желілердің жалпы қуаты айына 1100 тоннадан астам полиэтилен шығаруға мүмкіндік береді.

Алматинский завод полиэтиленовых труб «Спира-Берга» – одно из первых в Республике 
предприятий, наладивших производство современных высококачественных полиэтиленовых 
труб. На сегодняшний день завод производит полиэтиленовые трубы для систем 
газоснабжения, водоснабжения, канализации, защиты электрического и волоконно-оптического 
кабеля, дренажных и ирригационных систем. Суммарная мощность производственных линий -
более 1100 тонн полиэтилена в месяц.

Пластмасса плиталар, табақтар, құбырлар мен профильдер өндірісі / 
Производство пластмассовых плит, листов, труб и профилей 

г. Алматы, 
ул. Төле би, 302 

+7 (727) 238 16 17    

«Даму-Өндіріс» 

www.sb.kz    

info@sb.kz    
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СТРАНА ДЕТСТВА   

 Алматы қаласы, 
Волочаевская көшесі, 357

Мектепке дейінгі білім беру /
Дошкольное образование 

«Страна детства» - сәбилерді қуана қарсы алатын, шағын топтағы білікті қызметкерлер 
балалардың өмірі мен демалысы, білім алуы мен тәрбиесіне қамқорлық жасайтын жекемешік 
балабақша. Мұнда мектепке дейінгі дайындық пен балалармен пайдалы уақыт өткізу жақсы жолға 
қойылған. Сонымен қатар, ата-ананың тілегіне орай қосымша үйірмелер де қарастырылған. 

Частный детский сад «Страна детства» с радостью встречает детей и родителей в своём по-
домашнему уютном пространстве, где в малочисленной группе персонал заботится о быте и 
отдыхе юных алмаатинцев. Индивидуальный подход позволяет заниматься с ними интенсивнее и 
хорошо подготовить к дальнейшей жизни. В детском саду есть возможность реализовать 
дополнительные пожелания мам и пап. 

+7 777 007 72 27  

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»
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ЦЕНТР МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ    

«Молекулалық медицина орталығы» ЖШС  - үздік генетик дәрігерлер мен цитогенетика, 
молекулалық генетика, педиатрия, акушер-гинекология, перинаталдық ультрадыбыстық және 
инвазивтік диагностика мамандарының басын қосқан Қазақстандағы жалғыз медициналық-
генетикалық жеке клиника. 

ТОО «Центр молекулярной медицины» - единственная медико-генетическая частная клиника в 
Казахстане, имеющая в своем штате лучших врачей генетиков и специалистов по 
цитогенетике, молекулярной генетике, педиатрии, гинекологии, перинатальной ультразвуковой 
и инвазивной диагностике.  

Арнайы дәрігерлік практика / 
Специальная врачебная практика 

Алматы қаласы, 
Әйтиев көшесі, 130 

+7 (727) 346 46 46    

www.cmm.kz    

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

info@cmm.kz     
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ЦИН-КАЗ   

Алматы қаласы, 
Мамыр ы/а, 
Спортивная көшесі, 1/4

Жемістер мен көкөністер өңдеудің және консервілеудің түрлері /
Переработка и консервирование фруктов и овощей 

«Цин-Қаз» компаниясы 20 жылдан астам уақыттан бері консервіленген азық-түлік өнімдерін, 
оның ішінде қызанақтан жасалған, кетчуп, көкөніс салаттары, қызанақ тұздықтары, аджика, 
кобра, сацебель, соя тұздығы, «чили» ащы тұздығын өндірумен және өнімге арналған пластик 
қаптамалар шығарумен айналысады. Компания алыс жақын шет елдерге тұрақты түрде өнім 
экспорттап тұрады.

Компания «Цин-Каз» более 20 лет занимается производством консервированных продуктов 
питания, в том числе томатной продукции, кетчупов, овощных салатов, томатных соусов, 
аджики, кобра сацебели, соевого соуса, острого соуса «Чили» и выпуском пластиковой упаковки для 
продукции. Компания наладила стабильные экспортные поставки в Россию и страны ЕврАзЭС.  

+7 (7272) 93 61 50  

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

www.tsinkaz.kz  

tsinkaz@itte.kz  
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СЕМИРАМИДА    

«Семирамида» тігін фирмасы» ЖШС – қазақстандық киім өндіруші. Компанияның өнімдері 
негізінен пальто, куртка, жадағай, кеудеше, көйлек, белдемшелер болып келеді. Өндірісте тек 
жүн, зығыр, мақта сияқты табиғи шикізат қолданылады. Компанияның өз дизайн орталығы бар. 
«MANERA» -Испаниядан келген дизайнерлер одағы Соня Прадо мен қазақ дизайнері Гүлнар 
Бекібаеваның идеяларынан шабыт алған Испан-Қазақстан бренді. 

ТОО «Швейная фирма «Семирамида» является казахстанским производителем одежды. 
Продукция компании – это пальто, куртки, плащи, жилеты, платья, и юбки. В производстве 
используется только натуральное сырье: шерсть, лен, хлопок. У компании есть свой 
собственный центр дизайна. «MANERA» - это испано-казахстанский бренд, вдохновленный 
идеями союза дизайнеров из Испании Сони Прадо и казахским дизайнером Гульнар Бекибаевой. 

Түрлі сырт киім өндіру / 
Производство верхней одежды 

Алматы қаласы, 
Грибоедов, 103/105

+7 (727) 277 31 90    

www.manera.kz    

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

semiramida@mail.ru    
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ЭФКО АЛМАТЫ   

Алматы қаласы,  
Бекмаханова көшесі, 96/5

Тазартылған майлар мен тоң майлар өндіру /
Производство рафинированных масел и жиров

«ЭФКО Алматы» ЖШС – Қазақстан аумағындағы май өндіруші ірі кәсіпорындардың бірі. 
«ЭФКО» халықаралық компаниялар тобының құрамына кіреді. Бүгінгі таңда компания қуаты: 
тәулігіне 450 тонна көлемінде соя, 500 тонна рапс өңдеуге мүмкіндік береді. Компания 
Республиканың ішкі қажеттіліктерін қамтамасыз етіп қана қоймай, қазақстандық өнімдерді 
экспортқа да шығара бастады. 

ТОО «ЭФКО АЛМАТЫ» – одно из крупнейших масложировых предприятий на территории 
Казахстана. Компания входит в состав международной Группы Компаний «ЭФКО». На сегодняшний 
день компания располагает мощностями по переработке сои в объеме – 450 тонн в сутки, по 
переработке рапса - 500 тонн в сутки. Компания не только смогла закрыть внутренние 
потребности республики, но и начала поставку уже казахстанской продукции на экспорт. 

+7 (727) 313 28 29  

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

www.efko.kz  
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ЭРИСТАЙЛ-KZ   

«Эристайл-KZ» ЖШС – Түркістан облысының ірі құрылыс компанияларының бірі. Жобалау, көлік, 
құрылыс саласында қызмет көрсететін компания жалпы 200 000 м2 астам ғимарат пен 
құрылыс алаңын салды.

ТОО «Эристайл-KZ» основано в 2009 году и в настоящее время является одной из крупнейших 
строительных компаний Туркестанской области. В компании внедрены системы менеджмента 
ИСО 9001, ИСО 14001 и OHSAS 18001. Компания многопрофильная, развивается в области 
проектирования, оказания транспортных услуг, строительства. Большая материально-
техническая база и сильный профессиональный технический состав компании позволяет 
развиваться. Компания  приобрела в лизинг новую спец. технику в том числе автокран, 
погрузчик фронтальный, экскаватор, экскаватор-погрузчик.

Шымкент қаласы,  
Қаратау ауданы, 
Тұлпар ы/а, 51 

Тұрғын үй ғимараттары құрылысы / 
Строительство жилых зданий    

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

www.eristyle.kz 
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WORLD CLASS SHYMKENT   

World Class Shymkent – бірегей дизайнды, жаттығу үшін толық жабдықталған жаңа буын 
фитнес-клубы. Клуб ТМД-дағы ең танымал және үлкен фитнес-клубтар тобы – World Class 
желісіне кіреді. 

World Class Shymkent– это фитнес-клуб нового поколения, обладающий уникальным дизайном и 
всем необходимым для комфортных тренировок. Клуб входит в сеть самой популярной и 
широкой сети фитнес-клубов в СНГ - World Class.

Шымкент қаласы, 
Арғынбеков көшесі, 640    

Фитнес-клуб қызметі / 
Фитнес центр    

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

www.wclass-shymkent.kz  
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БАЙТЕМИРОВА  

Бұл өндіріс – Қазақстандағы тұңғыш ойыншық зауыты. Қазір компания арзан әрі сапалы 
пластмасса ойыншықтармен Шымкент қаласы мен Түркістан облысын толық қамтамасыз етіп 
отыр. 

Данное производство является единственным в Республике Казахстан. В настоящее время 
продукция пользуется большим спросом, за счет качества продукции и низкой цены (цена на 
игрушки в два раза дешевле китайского аналога), компания полностью обеспечивает своей 
продукцией город Шымкент и Туркестанскую область.

Пластик ойыншықтар өндірісі / 
Производство пластмассовых игрушек    

shuhrat_63@mail.ru 
  

Шымкент қаласы,
Қабанбай батыр көшесі, 18. 9-п   

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

+7 (7757) 33 19 68 
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SAPPHIRE LADIES 
FITNESS CENTRE    

Sapphire ladies fitness centre – әйелдерге арналған фитнес-орталық. Бұл клубта нәзік жандар өзін 
еркін сезіне алады және ол үшін барлық жағдай жасалған. Клуб картасына тренажер залы, хамам, 
бассейн және топтық сабақтардың 30-дан астам түрі кіреді.

Фитнес-центр  Sapphire ladies fitness centre – это уникальный и стильный мир красивого тела, 
комфорта, сервиса и конечно просто приятного времяпровождения для женщин. Фитнес-центр 
работает исключительно для представительниц прекрасного пола, предлагая уют в каждой 
мелочи. Посещение женского клуба – отличная возможность чувствовать себя свободной и 
раскованной в течение всего времени нахождения в клубе.  

Шымкент қаласы, 
Шаяхметов көшесі, 37а    

Фитнес зал қызметтері / 
Фитнес услуги    

+7 (7252) 77 76 77 
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NEFISCAFE  

Шымкенттегі айына 10 тонна 3х1 кофе өндіретін цехы Индонезиядан әкелінген шикізатты 
пайдаланады. Себебі бұл елде тиісті халал сертификаттары бар. Өнім Шымкент, Алматы, 
Қызылорда және Тараз қалаларына жеткізіледі. Компания болашақта шай өндіру желісін іске 
қосуды жоспарлап отыр.

Цех по производству кофе 3в1 в новом мегаполисе страны в г. Шымкент использует сырье из 
Индонезии. Цех производит 5 тонн продукции или 200,0 тыс. пакетиков кофе в месяц. Продукция 
поставляется в южные регионы: г. Шымкент, г. Алматы, г. Кызылорда и г. Тараз.

Кофені қайта өңдеу / 
Переработка кофе    

Түркістан облысы
Сайрам ауданы, 
Ақсукент ауылы 
Мәриям ана көшесі, 11   

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
  

nefiscafe@mail.ru 
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ROYAL CLUB FITNESS & SPA   

«Royal Club Fitness & SPA» - Шымкенттегі ең үлкен және заманауи фитнес-клуб. Облыс аумағы 
бойынша сквош ойнауға арналған корт осы жерде ғана. Спорттың ойын түрлері (футбол, 
волейбол, үлкен теннис) мен 40 бағыт бойынша топтық сабақтары бар Шымкенттің жалғыз 
клубы.

Фитнес-клуб «Royal Club Fitness & SPA» - самый современный и большой фитнес-клуб в Шымкенте, 
площадь которого составляет 8 600 кв. Тренажерный зал клуба оснащен тренажерами от лидеров 
фитнес-индустрии Life Fitness, Hammer Strength, Techno Gym. Бассейн 25*16 метров с 7-ступенчатой 
системой очистки.

Шымкент қаласы, 
Д.Қонаев даңғылы, 83    

Фитнес клуб / 
Фитнес клуб    

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

+7 (7252) 92 14 00  
  
www.Royalfitness.kz  
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PIONEER GRAIN PRODUCTS  

«Pioneer Grain Products» ЖШС диірмен комбинаты күніне 500 тоннаға «Пионер Элитная», «Пионер 
Стандарт» және «RADUGA» сауда белгісімен жоғары, бірінші және екінші сұрыпты ұн шығарады. 
Сондай-ақ тұтынушылар тапсырысы бойынша арнайы ұн да өндіреді. Экспорт жолға қойылған. 

Мельничный комбинат ТОО «Pioneer Grain Products», входящий в группу компаний «ПИОНЕР», 
производит до 500 тонн продукции в день. Компания производит муку высшего, первого и 
второго сортов под торговыми марками «Пионер Элитная», «Пионер Стандарт» и «RADUGA», 
а также специальную муку по заказам наших клиентов. География поставок - Казахстан, 
государства Центральной Азии, Россия и Китай. 

Ұн өндіру / 
Производство муки    

pioner-elit@mail.ru 
  

Шымкент қаласы, 
Абай ауданы
Қатын көпір ы/а, 
Сәдіқұлов көшесі, 75   

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей» 

pioneer-group.kz 
  

+7 702 111 44 66 
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AZALA COTTON   

«AZALA Cotton» ЖШС – мақта-мата жіп иіру фабрикасы жылына 6 мың тоннадан астам өнім 
шығарады. Бүгінде бұл – элиталық мақта тұқымдарын өндіруден бастап дайын тігін өнімін 
алуға дейінгі еліміздегі бірден-бір кластер.

Azala Cotton - фабрика по производству хлопчатобумажной пряжи. В целом, предприятие способно 
выпускать свыше 6 тыс. тонн кардной и гребенной хлопчатобумажной пряжи в год. сегодня это 
единственный действующий в стране вертикальный кластер от производства элитных 
хлопковых семян до получения готовой швейной продукции.

Шымкент қаласы, 
Енбекші ауданы
Жұлдыз т/а, 336, 
«Оңтүстік» ЕЭА    

Мақта-мата иірімжібі өндірісі / 
Производство кардной и гребенной хлопчато-бумажной пряжи    

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

+7 (7252) 92 14 23  
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MARAI E7 GROUP   

«Магаі Е7Group» ЖШС гипс орнына жүретін полиуретан ортопедиялық таңғыштар өндіреді. 
«MARAI» таңғышы полиуретан шайырына малынған синтетикалық материалдан тұрады. Суға 
тиген соң химиялық реакция жүріп, таңғыш қатып қалады.

ТОО «Мarai Е7Group» производит полиуретановые ортопедические бинты «MARAI», 
предназначеные для изготовления жестких иммобилизирующих повязок и замены обычных 
гипсовых повязок. 

Медицина бұйымдар өндірісі / 
Производство медицинских изделий   

info@marai.kz 
  

Шымкент қаласы, 
Каратау ауданы
Тассай т/а, 212  

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей» 

+7 (7252) 390055 
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TURAN-SKIN   

«Turan-Skin» ЖШС қара және ұсақ мал терісін илеп, өңдеумен және хромдалып иленген жартылай 
фабрикат, боялған теріні сатумен айналысады. Сондай-ақ тұтынушылардың тапсырысы 
бойынша ірі, ұсақ мал терісін өңдеу қызметіне көрсетеді.

ТОО «Turan-Skin» в 2002-2003 годах был построен цех по переработке шкур крупного и мелкого 
рогатого скота (КРС и МРС) до стадии дубления или хромированного полуфабриката «Wet-Bleu». 
Начиная с 2004 года по сей день занимается выделкой шкур и реализацией хромированного 
дубленого полуфабриката, крашеной кожи, меха и оказанием услуг по переработке шкур крупного 
и мелкого рогатого скота для других клиентов.

Шымкент қаласы, 
Индустриалдық аймақ
Онтүстік 29    

Тері илеу және өңдеу / 
Дубление и выделка кожи    

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

+7 700 024 04 10  
  
turan-skin@mail.ru  
  
www.turan-skin.kz  
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БАРЫС 2007   

«Барыс 2007» ЖШС – макарон фабрикасында Италияның жоғары технологиялы соңғы буын 
желісі орнатылған. Бұл желінің өнімділігі мен IT-технологиялары баламасыз және қазіргі кезде 
Қазақстан мен Орталық Азиядағы ең ірі және компьютерлендірілген желі саналады.

ТОО «БАРЫС 2007» занимается производством макаронных изделий на производственной 
площадке размером 3,25 га в мкр. Тассай г.Шымкент. В 2008 г. компанией заключен контракт с 
мировым лидером в производстве макаронного оборудования итальянской компанией «PAVAN 
Mapimpiati SPA» и в 2009 году введена в эксплуатацию  линия по производству коротких 
макаронных изделий производительностью 3200кг/ч, с уровнем компьютеризации четвёртого 
(последнего) поколения. Данная линия не имеет аналогов по производительности и применению 
IT-технологий и является на данный момент самой крупной и самой компьютеризированной в 
Казахстане и Центральной Азии. 

Макарон өнімдері өндірісі / 
Производства макаронных изделий   

baris_in_pr@mail.ru 
  

Шымкент қаласы, 
Каратау ауданы, 
226 - орам 

+7 (7252) 55 62 55 
  

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.madina.com.kz 
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ГИДРОСТРОЙ 
ШЫМКЕНТ ГРУПП   

Gidrostroy Glass Mosaic – шыныдан мозайка жасаушы алғашқы және үздік қазақстандық 
өндірушінің бренді. Компания Испания, Италия, Түркия және Өзбекстан сияқты елдердің 
заманауи технологиялары бойынша жұмыс істейді. Өнімдер тек Қазақстан нарығында ғана емес, 
шетелде де сұранысқа ие.

Gidrostroy Glass Mosaic – это первый и лучший производитель мозаики из стекла в Республике 
Казахстан. Компания ТОО «Гидрострой Шымкент Групп» создана на основе опыта и требований 
современных технологий таких стран как Испания, Италия. Турция и Узбекистан. 

Шымкент қаласы, 
Каратау ауданы
Сайрам т/а, 
әл-Фараби көшесі, 2    

Шыны мозайка өндірісі / 
Мозаики из стекла    

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

+7 775 518 88 88  
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FERRUM-VTOR   

«Ferrum Vtor» ЖШС – қара металдан жасалған бұйымдар шығаратын компания. Мұнда 
5 индукциялық пеш, үздіксіз болат құю машинасы, 4 прокат желісі жұмыс істейді. Зауыт 
тәулігіне 250 тонна, жылына 100 мың тоннаға дейін дайын өнім шығарылады. 

TOO “Ferrum Vtor” – компания по производству изделий из черного металла. Производственное 
оборудование состоит из 5 индукционных печей, машины непрерывного литья стали, 4 
прокатных линии. Производительность завода 250 тонн в сутки, за год выпускается до 100 
тысяч тонн готовых изделий. Преимущества компании - удобное месторасположение завода, 
наличие автомобильных, железнодорожных путей сообщения, что удобно для ввоза сырья и 
вывоза готовой продукции.  

Шойын, болат және ферроқорытпа өндірісі / 
Производство чугуна, стали и ферросплавов   

ferrum_vtor@mail.ru 
  

Шымкент қаласы, 
Қапал батыр көшесі  

+7 (7252) 43 90 32 
  

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

www.ferrum.kz 
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GLOBUS PLUS   

«Globus plus» компаниясы жеміс-жидек джемі, компот, маринадталған және консервіленген 
көкөніс, салаттар секілді 60-тан астам өнім түрін шығарады. Барлық тағам табиғи жеміс-
жидектерден жасалған. Зауытта екі өндірістік цех жұмыс істейді және барлық қажетті 
инфрақұрылым жүргізілген. 

Компания «Globus plus» была основана в 2003 году. На заводе работает два производственных 
цеха и проведена вся необходимая инфраструктура. С 2011 по 2014г. компания провела полную 
модернизацию производства. За это время был построен новый производственный цех, 
установлена новая автоматизированная высокопроизводительная линия консервации, 
обновлено котельное оборудование. Выпускаемый ассортимент составляет более 60 
наименований: фруктово-ягодные варенья, компоты, маринованные и консервированные овощи, 
салаты. Вся представленная продукция изготовлена из натуральных продуктов.

Ақсу ауылы, 
Қарабұлақ тас жолы, 94а    

Көкөністер мен жемістерді консервілеу зауыты / 
Завод по консервированию овощей и фруктов    

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

+7 705 688 68 13  
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GRAND MIKS   

«Grand Miks» фабрикасы жиһаз шығаратын шағын цехтан Қазақстанның оңтүстік өңіріндегі 
бренд-көшбасшыға айналған компания. Зауыт жиһаздың барлық түрін шығарады. Бөлшек және 
көтерме сатып алушылар мен дилерлер үшін бағалар қолайлы, тапсырыс беру және өнім 
жеткізу жолдары реттелген.

Фабрика «Grand Miks» выросла из небольшого цеха по производству мебели, став брендом-
лидером в Южном регионе Казахстана. Фабрика выпускает корпусную, детскую и кухонную 
мебель, прихожие, шкафы-купе и многое другое. Фабрика внедряет все более новые 
усовершенствованные технологии производства и использует современные материалы. Как 
правило, основой для корпусной мебели является ламинированное ДСП, для кухонных фасадов 
применяются как пластик различных расцветок, так и готовые МДФ фасады. Большой 
популярностью стали пользоваться рамочные фасады корпусной мебели, витражи. 

Жиһаз өндірісі  / 
Мебельная фабрика    

Түркістан қаласы, 
Индустриалдық аймақ

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

grand-miks@mail.ru 
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HILL CORPORATION   

Hill Corporation – Қазақстан Республикасы аумағында әлемдік деңгейдегі майлау материалдарын 
шығаратын бірінші жоғары технологиялық зауыт. Жылына 70 мың тонна өнім шығарады. 
Пайдаланылатын жабдықтың 100 мың тоннаға дейін ұлғайту мүмкіндігі бар.   

Первый высокотехнологичный завод по производству смазочных материалов мирового класса на 
территории Республики Казахстан. Завод HILL CORPORATION построен в рамках программы 
форсированного индустриально-инновационного развития (ФИИР) страны и введен в 
эксплуатацию в 1 квартале 2010 года. Производственная мощность завода составляет 70 тыс. 
тонн в год. Используемое оборудование учтено с возможностью увеличения до 100 тыс. тонн в 
год. 

Шымкент қаласы, 
Ленгер тас жолы, 101     

Майлау материалдары зауыты / 
Завод по производству смазочных материалов    

plant@hillcorp.kz  
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NURTAU DISTRIBUTION 
COMPANY   

NURTAU distribution company кондитерлік фабрикасы жылына 1,15 млн дана сұлы үлпектерінен 
жасалған шоколад кәмпит пен 1,8 млн дана сағыз шығарады. Фантигі бар сағыздар шетелдік 
аналогтардан 10%-ға арзан. Қазақстанның барлық өңірінде филиалдары бар. 

Кондитерская фабрика NURTAU distribution company выпускает овсяные шоколадные конфет и 
жевательные резинки. Производственная мощность предприятия в год составляет 1,15 млн 
штук шоколадных конфет из овсяных хлопьев и 1,8 млн штук жевательной резинки. Основная 
потребители компании – дети, поэтому компания продает не «орбит», а жевательные резинки 
с фантиками. В ассортименте 12 видов, например, со вкусом яблоки, банана, малины. Так как 
данные конфеты и жевательные резинки производятся в Шымкенте, они на 10% дешевле 
иностранных аналогов.          

Какао, шоколад және қантты кондитерлік өнімдер өндіру / 
Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий    

info@ndc.kz 
  

Шымкент қаласы,
Қаратау ауданы, 
Тассай т/а, 117/2   

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей» 

www.ndc.kz 
  

+7 777 106 66 62 
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SHYMKENT МEDICAL 
SERVICES   

Shymkent Мedical Services – ересектерге тәулік бойы тегін және ақылы медициналық көмек 
көрсететін клиника. Стационар зертхана және диагностика аспаптарымен жабдықталған. 
Жайлы палата, арнайы ас мәзірі мен қамқор қызметкерлер арқылы пациенттің оңалуына 
барлық жағдай жасалған. 

Клиника Shymkent Мedical Services - это круглосуточный стационар для взрослого населения по 
гарантированному объему бесплатной медицинской помощи, а также платные палаты. 
Стационарное отделение клиники -  это слаженная работа команды специалистов, основная 
задача которых, эффективное лечение и максимально быстрое возвращение пациента к 
привычной жизни.

Шымкент қаласы, 
Ерманов көшесі, 11   

Медициналық клиника қызметі / 
Клиника-мед. услуги    

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
  

shymkentmedicalservices@mail.ru  
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SWEET IDEAS-KZ   

«SWEET ideas-KZ» ЖШС кондитерлік өнімдер шығаратын зауытты іске қосқан. Қазір өнім 
Түркістан, Алматы, Жамбыл облыстарының, сондай-ақ Нұр-Сұлтан қаласының ірі сауда 
орындарында сатылады.

В 2016 году было запущено производство кондитерских изделий  на кондитерском заводе ТОО 
«SWEET ideas-KZ». Сейчас продукт продается в крупных супермаркетах Туркестанской области, 
Алматинской области, Жамбылской области, а также в городе Нур-Султан.

Кондитерлік өнімдер өндірісі / 
Производство кондитерских изделии     

Шымкент қаласы,  
Төле би көшесі, 41/2  

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

+7 (7252) 53 28 74 
  
www.sweet-ideas.kz 
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АК МАРЖАН LTD   

«Ақ Маржан LTD» ЖШС (бұрынғы Ленгер нан өнімдері комбинаты) 50 кг, 25 кг, 10 кг және 5 кг 
қаптағы жоғары, бірінші, екінші сұрыпты ұн шығарады. Комбинат тәулігіне 130 тонна астық 
өңдейді, 85 адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр.

ТОО «Ак Маржан LTD» (бывший Ленгерский комбинат хлебопродуктов) производит муку 
хлебопекарную высшего, первого, второго сорта в упаковке 50 кг, 25 кг, 10 кг и 5 кг. 
Производительность комбината 130 тонн зерна в сутки, обеспечивает работой 85 человек. 

Түркістан облысы 
Ленгер қаласы, 
Амангелді көшесі, 5   

Ұн өндіру / 
Производство муки    

«Даму-Өндіріс»  
 

+7 (72547) 6 13 62  
  
akmarjan_ltd@mail.ru  
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АК-СУ КОРПОРАЦИЯСЫ   

«Ақ-су корпорациясы» ЖШС қасбет парақ, металл плиткалардың әр түрін, металл 
конструкциялар, кеспе торлары мен рабица өндірумен айналысады. Өнімдердің сапа 
сертификаты мен құрылыс-монтаж жұмыстарына лицензиясы бар. 

ТОО «Ак-су корпорациясы» уже 20-ый год с успехом работает в сфере производства различных 
видов профилированного листа, металлочерепицы, производства металлоконструкций, сетки 
просечной и рабица. У компании имеются сертификаты CT-KZ (происхождения товаров) на 
выпускаемую продукцию, лицензия на занятие строительно-монтажными работами, 
аккредитация на электролабораторию. 

Металл бұйымдары мен конструкциялар өндіру / 
Производство металлических изделий и конструкций     

www.ak-su.kz 
  

Шымкент қаласы,  
Абай ауданы, 
Бәйдібек би көшесі, 3/1  

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

+7 701 245 09 09 
  
aksu.05@mail.ru  
  



105

w
w

w
.d

am
u.

kz

АЛТЫН-ДӘН   

«Алтын-Дән» ЖШС – Қазақстандағы бидай тартып, ұн шығаратын ірі кәсіпорын. Мұнда өнім 
экологиялық таза және жоғары сапалы шикізаттан дайындалады. Қазір компания макарон, сүт 
өнімдері мен түрлі сұрыпты бидай өндіреді. 

ТОО «Алтын-Дан» является крупнейшим в Республике Казахстан предприятием по переработке 
пшеницы в муку. Одним из главных приоритетов производства ТОО «Алтын-Дан», является то, 
что продукция изготавливается только из экологически чистого и высококачественного сырья. 
На сегодняшний день ТОО «Алтын-Дан» занимает прочную позицию на отечественном рынке, 
выпуская огромный ассортимент макаронных изделий и молочной продукции, а также 
пшеничной муки разных сортов.

Шымкент қаласы, 
Цурюпа өткелі, 2   

Астық өңдеу, сүт, макарон өнімдерін шығару / 
Переработка зерна в муку, выпуск молочной продукции, выпуск макаронных изделий    

www.altyn-dan.kz  
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БАЛ ТЕКСТИЛЬ   

«Бал Текстиль» ЖШС - кілем шығаратын тұңғыш отандық фабрика. Орталық Азиядағы ең ірі 
кілем фабрикаларының бірі, полипропилен жіп те өндіреді. Жылына 1500 түрлі дизайнмен 5 млн 
ш. м. кілем шығарады. 370 адам жұмыспен қамтылған.  

ТОО «Бал Текстиль» - первая казахстанская фабрика по производству ковров и ковровых изделий, 
одна из крупнейших ковровых фабрик в Центральной Азии. Фабрика была основана в 2013 году в 
городе Шымкент. Предприятие специализируется на производстве ковров, ковровых изделий и 
полипропиленовых нитей марок «BCF», «Heat-Set», «Frize», которые производятся здесь же. 
Необходимое сырье для производства ковров поставляется напрямую из Турции, Бангладеш, 
Индии, России и других стран. 

Кілем өндірісі / 
Производство ковров и ковровых изделий     

www.baltekstil.kz 
  

Шымкент қаласы,  
Еңбекші ауданы, 
264-орам, 165-ғимарат 
 «Оңтүстік» ЕЭА   

+7 (7252) 92 14 44 
  
info@baltekstil.kz  
  

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей» 
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БӨРТЕ МИЛКА   

Сүт-тауар фермасы шведтік DeLaval компаниясы мен нидерландтық Lely компаниясының ең озық 
технологиясын пайдаланумен салынған. Бұл компаниялар әлемдегі сүт фермаларының сауу, 
жемшөп тарату және басқа да технологиялық процестерін автоматтандыруға арналған 
жабдықтардың жетекші өндірушілері. DeLaval TetraLavalGroup тобының құрамына кіреді, оған 
Тетрапак пен Сидель де кіреді. Lely компаниясы робот-сауыншылардың алғашқы өндірушілері.

Молочно-товарная ферма построена с использованием самой передовой технологии шведской 
компаний DeLaval и нидерландской компании LELY. Данные компании являются ведущими 
производителями оборудования для автоматизации процессов доения, кормораздачи и других 
технологических процессов молочных ферм в мире. DeLaval является частью группы 
TetraLavalGroup, в которую также входят TetraPak и Sidel. Компания Lely - первые производители 
робот - дойеров. 

Түркістан облысы
Бадам ауылы, 
029 - орам,
№1581 жер телімі   

Мал шаруашылығы  / 
Животноводство   

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

info@bortemilka.kz  
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ВИЗиТ   

«ВИЗиТ алкогольсіз сусындар зауыты» ЖШС қантсыз, жасанды қоспаларсыз тәтті сусындар 
шығаратын компания. Зауыттың «Денсаулық» сериясындағы барлық сусындары емдік шөптер 
мен тамырларының сығындысынан тұратын табиғи шикізаттан жасалған. Зауыттың тарихы 
1930 жылдан басталады. 

Натуральные напитки ТОО «Завод безалкогольных напитков «ВИЗиТ», знакомые с детства и 
такие вкусные «Буратино», «Дюшес», «Тархун» и «Лимонад», изготавливаются на сахаре без 
применения искусственных добавок. Все напитки завода из серии «Здоровья» изготовлены на 
натуральном сырье с добавлением настоев целебных трав и корней. История завода начинается 
с 1930 года, а в период 1991-1998 гг., сотрудничая с такими компаниями как Pepsi и Cоса-Cola, 
«ВИЗиТ» совершенствовался. Техническая база предприятия, с учетом передовых достижений 
зарубежных технологий, не однократно обновлялась. 

Минералды сулар мен басқа да алкогольсіз сусындар өндірісі / 
Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков     

Шымкент қаласы,  
Төле би көшесі, 11  

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

+7 (7252) 53 77 53 
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ДАНИ НАН   

«Дани Нан» ЖШС - тұрақтылық пен үздіксіз дамудың үлгісі. 25 жыл ішінде ұн өндірісі тоқтаған 
емес. Бұл - компания үшін ең маңызды құндылық – бедел екенін білдіреді.

Компания «Дани Нан» - это пример стабильности и непрерывного роста. За 25 лет своего 
существования производство муки ни разу не остановилось. Это означает, что репутация - это 
важнейшая ценность для компании. 

Шымкент қаласы, 
К.Цеткин көшесі, 5  

Бидай ұнын өндіру / 
Производство пшеничной муки   

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей»  

www.daninan.kz  
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ЕВРО КРИСТАЛЛ   

«ЕвроКристалл» ЖШС - бұл 150 мл-ден 2 литрге дейін түссіз және кез келген түсті гаммадағы 
тамақ өнеркәсібі мен фармацевтикалық өндірістерге арналған әртүрлі формадағы кең 
сұрыпталымдағы жоғары сапалы шыны ыдыс шығаратын жаңа заманауи зауыт. Зауыт өнімі 
экологиялық жағынан таза. Зауытта жетекші әлемдік өндірушілердің заманауи 
автоматтандырылған жабдығы орнатылған. 

ТОО «ЕвроКристалл» - это новый современный завод по выпуску высококачественной 
стеклянной тары широкого ассортимента различных форм для пищевой промышленности и 
фармацевтических производств от 150 мл до 2 литров бесцветной и любой цветовой гаммы. 
Продукция завода является экологически чистой и характеризуется высокой водо - химической  
стойкостью, значительной прочностью, эталонным колером и идеальной геометрией. На заводе 
установлено современное автоматизированное оборудование ведущих мировых производителей.

Жоғары сапалы шыны ыдыстар өндірісі  / 
Завод по выпуску высококачественной стеклянной тары     

Шымкент қаласы,  
«Оңтүстік» ЕЭА, 130  

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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ЕРНИЯЗ-1   

Erniyaz media group – Шымкент қаласы мен Түркістан облысындағы алғашқы жарнама-өндірістік 
компаниялардың бірі. Заманауи жабдықтар мен технологиялық мүмкіндіктердің арқасында 
серіктестік жарнаманы үздік етіп даярлап, сапалы өнім ұсынады.

Erniyaz media group является одним из первых рекламно-производственных компаний в 
г.Шымкент и Туркестанской области. На сегодняшний день компания сотрудничает с городами 
Нур-Султан, Алматы, Караганда, Кокшетау, Павлодар, Костанай и Актау. Компания успешно 
завершил множество проектов и продолжает работать с заказчиками на долгосрочной основе. 
Благодаря обеспечением современным оборудованием, технологическими возможностями и 
производством качественной продукции, компания завоевала доверие различных групп клиентов 
и предлагает самые доступные цены и лучшее качество. Erniyaz media group разрабатывает и 
производит правильную рекламу, которая работает для клиента! 

Шымкент қаласы, 
әл-Фараби ауданы, 
Наурыз ы/а, 1  

Баспа өндірісі / 
Прочие виды печатного производства   

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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ЖАС КЕМЕНГЕР 13   

«Жас кемеңгер 13» – мектепке дейінгі балаларды дамытуға арналған білім беру орталығы. 
Қазақстанда үш филиалы бар. Мұнда 1-7 жас аралығындағы балалар қабылданады. Білікті 
педагогтар балаларды мектепке дайындап қана қоймай, олардың шығармашылық қабілетін де 
шыңдайды.

Образовательный центр ТОО "Жас кеменгер 13" - третий по счету в Казахстане центр, где 
дошколята могут развить свои способности. Здесь занимаются дети от 1 до 7 лет. 
Квалифицированный педагогический состав не только подготовит детей к школе, но и раскроет 
их творческий потенциал.
 На данный момент Аида Нурмаханова, педагог-филолог по образованию с 11-летним стажем, 
планирует внедрить инклюзивное образование.  

Мектепке дейінгі білім беру / 
Дошкольное образовательный курс 

Шымкент қаласы,  
Қаратау ауданы, 
Нұрсат ы/а, 111/1  

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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KAZ PLAST TRADE   

KAZ PLAST TRADE – Қазақстандағы пластик құбырларды өндіру және жеткізу бойынша 
көшбасшылардың бірі.  Полиэтилен (ПНД) құбырлар дайындау ісіне Еуропа және Азия 
өндірушілерінің шикізаты пайдаланылады. Барлық өнім сертификатталған.

KAZ PLAST TRADE является лидером в Республике Казахстан по производству и поставкам 
пластиковых труб. Вся продукция, производимая и поставляемая компанией, имеет 
сертификаты соответствия, являются товарами казахстанского происхождения и имеют 
сертификаты СТ-KZ. 

Шымкент қаласы, 
Сайрам ы/а, 216  

Пластик құбырлар өндірісі / 
Производство пластиковых труб   

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.kazplasttrade.kz  

kazplast-707@mail.ru  
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ҚАЗЫҒҰРТ НҰРЫ   

Аманжол Әшірбаевтің 2001 жылы ашқан «Қазығұрт Нұры» ЖШС Қазығұрт ауданында 450 адамға 
арналған мейрамхананың құрылысын бастап, 2003 жылы іске қосты. 2013 жылы жылыжай 
бизнесін зерттеп, 24 сотық жерге жылыжай салуды бастады. Ал 2016 жылдың басында 55 
сотық қосымша жылыжайды іске қосты, ал жыл соңына қарай 1 га болатын жылыжай салды.

Свою предпринимательскую деятельность Аманжол Аширбаев  начал еще в 2001 году. В том же 
году начал строительтсво ресторана в Казыгуртском районе на 450 человек, а в 2003 году 
запустил в эксплуатацию. В 2013 году начал строительство теплицы площадью 24 соток. И в 
начале 2016 года запустил дополнительную теплицу с площадью 55 соток. 

Жылыжай және мейрамхана бизнесі  / 
Тепличный и ресторанный бизнес  

Түркістан облысы 
М.Өтемісұлы ауылы, 
Шапағат көшесі, 3а  

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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KARLSKRONA LC AB   

KARLSKRONA LC AB – заманауи машина жасау зауыты. Компания сорғы, электротехника, 
стандартты емес жабдықтар мен құбыр арматурасын өндіреді.  Бұл жабдықтар тау-кен 
өнеркәсібі, мелиорация және ирригация, химия, мұнай-химия, мұнай-газ индустриясы және 
энергетика, коммуналдық және жеке шаруашылықтарда қолданылады. 

KARLSKRONA LC AB является лидирующим предприятием в области машиностроения в 
Казахстане по производству вращающегося оборудования (rotating equipment).
Производственные мощности KARLSKRONA и её дочерних предприятий способны произвести 
пятую часть насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры, теплообменников и 
систем водоочистки и водоподготовки, реализуемого на территории Казахстана и Средней Азии. 

Шымкент қаласы, 
Тассай ы/а, 119-орам, 105  

Машинажасау өндірісі / 
Машиностроения   

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

info@kkr.kz  
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MEGASMART   

«MegaSmart» ЖШС  Polygloss технологиясы бойынша аса жылтыр бедерлі МДФ панельдерін, Mega 
Art жеке брендімен асүй жиһазын шығарады. Бүгінгі таңда компания елдегі жиһаз өнеркәсібі 
саласында жетекші орынға ие отандық тауар өндірушіге айналған.

Компания ТОО «MegaSmart» производит высокоглянцевые-рельефные панели МДФ по технологии 
Polygloss, а также мебель, в том числе кухонные гарнитуры под собственным брендом Mega Art, 
которые отвечают самым последним трендам и требованиям потребителя. На сегодняшний 
день, ТОО «Mega Smart» занимает одно из лидирующих мест в стране в отрасли мебельной 
промышленности, является отечественным товаропроизводителем, и развивается, внедряя 
новейшие достижения науки и техники и разрабатывая на их основе новые виды продукции.

Жиһаз өндірісі / 
Производство мебели  

Түркістан облысы 
М.Өтемісұлы ауылы, 
Тассай т/а, 697а  

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

+7 777 105 00 44  

sales@megasmart.kz  

www.kuhni-megaart.kz  
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МЕДИКЕР ЮК   

Mediker 4K медицина орталығы пациентке диагностика және ем-шаралар кешенін қамтитын 
қызмет көрсетеді. Орталықта лазер, радиожиілік және электрохирургиялық технологияларды 
пайдалана отырып амбулаториялық, пластикалық, офтальмологиялық, хирургиялық, 
гинекологиялық, урологиялық және проктологиялық операциялар қан шығармай жасалады.

Медицинский центр Mediker 4K, входящий в состав многопрофильной компании медицинского 
обслуживания MEDIKER, оказывает медицинские услуги, включающие комплекс диагностических и 
лечебных мероприятий, которые позволят осуществлять динамическое наблюдение и 
персонифицированный подход к пациенту в условиях повышенной комфортности. В центр 
работают опытные специалисты, имеющие многолетний стаж практической и научной 
деятельности. 

Шымкент қаласы, 
Бейбiтшiлiк көшесі, 2б  

Медициналық орталық / 
Медицинский центр   

+7 775 007 85 00  

www.mediker.kz  
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НАТУР ПРОДУКТ   

Қазір қазақстандық нарықта ірімшіктің ондаған атауы мен түрі бар, өндірушілер де көп. Бірақ 
олардың бірнешеуі ғана ірімшік саласындағы жетекші сарапшы болып саналады. Дәл осындай 
кәсіпорынның бірі – «Компания Натур Продукт» ЖШС. Оның ірімшіктері «ХАН» сауда белгісімен 
танымал. Табиғи, қоспасыз жасалатын ірімшік пен сүт өнімдері көптің көңілінен шыққан. 

Сегодня на Казахстанском рынке представлены десятки наименовании и сортов сыра и немало 
их производителей. Но лишь единицы из них считаются ведущими экспертами сырного дела. 
Именно таким предприятием является ТОО «Компания Натур Продукт», продукция которого 
известно под торговой маркой «ХАН». Молочные продукты любят все и взрослые, и дети. Вот 
почему так важно, чтобы они были вкусными, свежими и полезными, ведь каждый ценитель 
молока - Ваш потенциальный покупатель.

Консервілеуден басқа сүт өңдеу, ірімшік шығару / 
Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров  

Түркістан облысы 
Ақбұлак ауылы, 
Ақсу көшесі, 35а  

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

+7 (72531) 3 27 99  

www.hanskaya.kz  
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ПК АГФ ГРУПП   

«ПК» АГФ Групп» ЖШС –  үйге арналған тоқыма заттардың ең ірі отандық өндірушісі. «IKEA» 
компаниясы үшін өнім тігетін Қазақстандағы жалғыз кәсіпорын. Төсек жаймаларының ARUA 
және SUAVE атты өз брендін жасады. 

ТОО «ПК АГФ Групп» это самый крупный производитель домашнего текстиля в Казахстане. 
Компания работает в сфере швейного производства более 7 лет. На начальном этапе ее 
ассортимент был достаточно широким – от комплектов маскировочных сетей до школьной 
формы. Однако в 2015 году после заключения договора со шведской компанией "IKEA" на поставку 
постельного белья для ее российских магазинов, производство стало специализированным. 
Сегодня ПК "АГФ Групп" – единственное предприятие Казахстана, изготавливающее швейную 
продукцию этого мирового бренда.

Шымкент қаласы, 
Еңбекші ауданы, 
№264-орам, 280  

Киімнен басқа дайын тоқыма бұйымдар өндіру / 
Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды   

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

info@agf.kz  
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РАУАН   

«Рауан» алкогольсіз сусындар зауыты – жеміс және көкөніс шырындары, суық шай және ауыз су 
өндіреді. Өнімдер шетелдік жаңа жабдықтарда, әлемдік және «Халал» өндірістік стандарттары 
бойынша шығады.

Компания «Рауан» имеет 3 крупных высокотехнологичных завода в южном регионе Казахстана по 
выпуску напитков и воды. Заводы соответствуют мировым производственным стандартам. 
Компания имеет твердую репутацию производителя качественной продукции, способной 
обеспечить своего потребителя продукцией в необходимых объемах, без сбоев и ограничений.

Жеміс және көкөніс шырындары, суық шай және ауыз су өндіру / 
Производство фруктовых и овощных соков, холодного чая и питьевой воды   

Шымкент қаласы, 
Менделеев көшесі, 23  

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей»  

www.rauancompany.kz  
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ЮНИКС-BEVERAGE   

«Tassay» суы – қазақстандық ауыз су өндірісінің мақтанышы және «Юникс-Beverage» 
компаниясының барлық өнімінің негізі. Қазір компания Tassay суының негізінде Holiday және Tassay 
Ice Tea сауда белгісімен газдалған сусындар шығарады. 

Вода «TASSAY» - гордость казахстанского производства питьевой воды и основа всей продукции 
компании ТОО Юникс-Beverage. Особое происхождение TASSAY - в глубинах одного из живописных 
уголков Казахстана, подарило этой уникальной воде гармоничное содержание всех необходимых 
для организма минеральных веществ и наделило удивительно мягким вкусом, а современное 
оборудование превратили TASSAY в совершенство.  

Шымкент қаласы, 
Сайрам т/а, 8/2-ғимарат 

Минералды сусындар өндірісі / 
Производство минеральных вод  

«Даму-Өндіріс»  

www.tassay.kz  
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САЙРАМ-СУТ   

Компания сүт өнімдерінің 26 түрін шығарады. Сондай-ақ, моцарелла және тұтынушылар 
сұранысы бойынша дәруменді салаттар мен пицца да ұсынады. Компания өнімдері Түркістан 
облысы мен Шымкент, Қызылорда, Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларына жеткізіледі.

ТОО «Сайрам-Сут» за почти 15-летнюю историю на рынке наладило выпуск 26 наименований 
кисломолочной продукции, соответствующей всем стандартам качества. В линейке продукции 
также есть моцарелла и, по многочисленным запросам любителей, витаминные салаты и 
пицца. Продукция компании поставляется в торговые точки Туркестанской области, городов 
Шымкент, Кызылорда, Алматы и Нур-Султан.

Сүт өнімдері / 
Кисломолочные продукты   

Түркістан облысы 
Қарасу ауылы, 
С. Головка көшесі, 1а  

«Даму-Өндіріс» 
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КӨРІК ШҚ   

«Көрік ШҚ» компаниясы сағатына 1000 литр табиғи шырын шығарады. Сусындардың алма, 
алма-сәбіз, алма-жүзім, алма-алмұрт, жүзім және қызанақ сияқты түрлері бар. Өндіріс Қазығұрт 
тауының баурайында, табиғи жеміс-жидек мол өсетін жерде орналасқан. 

Компания «Көрік ШҚ» находится на самом юге Казахстана,  в индустриальной зоне Казыгурт, так 
как природа этой местности является уникальной для специфики производства.  
Мощность производства 1000 литров в час. В линейку вкусов входят соки прямого отжима – 
яблочный, яблочный-морковный, яблочный –виноградный, яблочный-грушевый, виноградный и 
томатный.

Түркістан облысы, 
Қазығұрт ауданы, 
Сарапхана ауылы, 
021 квартал., уч.647

Табиғи шырын өндіру / 
Производства натурального сока    

+7 775 328 70 07  

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

delis_natural@mail.ru  



124

СОЗАК СНАБ   

«Созақ Снаб» ЖШС су және газға арналған, диаметрі 20 мм-ден 630 мм-ге дейінгі полиэтилен 
құбырлар өндіреді. 2018 жылдан бастап зауыт тозған автомобиль шиналарын кәдеге 
жаратумен және 2019 жылдан бастап қара түсті металды қайта балқытумен айналысады. 

Завод полиэтиленовых труб ТОО «Созак Снаб» производит полиэтиленовые трубы для 
водоснабжения и газоснабжения в диаметрах от 20мм до 630мм из первичного сырья российского 
производства. 

Полиэтилен құбырлар өндіру / 
Производство полиэтиленовых труб    

Шымкент қаласы, 
Қапал батыр көшесі, 
 «Оңтүстік» ЕЭА   

«Даму-Өндіріс» 
 

+7 701 900 01 44   

sozaksnabs@mail.ru   

www.sozaksnab.kz   



125

w
w

w
.d

am
u.

kz

СТАНДАРТ ЦЕМЕНТ   

Standard Cement зауыты цементті құрғақ тәсілмен өндіреді. Бұл – өндірістегі энергия 
шығындарын 1,5-2 есе қысқартады. Жылына 1 млн тонна цемент шығара алады. Қоршаған 
ортаға зиян келтірмейтін шаңтұтқыштар орнатылған, экологиялық таза өндіріс болып 
саналады.

Завод Standard Cement производит цемент сухим способом, что в 1,5-2 раза   сокращает затраты 
энергии при производстве. Завод отвечает всем нормам и стандартам качества и безопасности. 
Работа ведется по новой технологии, позволяющей предприятию полноправно считаться 
экологически чистым производством. По всему заводу установлены пылеуловители, которые 
гарантируют полное отсутствие вреда для окружающей среды. Проектная мощность 
предприятия - 1 млн. тонн цемента марок М400, М500 в год.  

Шымкент қаласы,  
Қаратау ауданы, 233-орам 57 

Цемент өндіру зауыты / 
Завод по производству цемента    

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

sales@standard-cement.com  
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ФАНКИ ТАУН ШЫМКЕНТ   

Funky Town балалар паркі – 2000-2500 шаршы метр жерді алып жатқан ойын-сауықты аумақ. 
Парктің барлық жабдықтары жоғары сапалы және қауіпсіз. Шымкент қаласының үш ірі сауда 
үйінде орналасқан. 

Детский парк Funky Town, это территория, которая занимает 2000-2500 квадратных метров 
развлечений для детей. Все оборудование парка высокого качества и безопасное в использовании. 
Первый парк развлечений был открыт в 2012 году в ТРЦ Фиркан Сити, второй проект в 2016 
году в ТРЦ Шымкент Плаза, третий парк в 2019 году в ТРЦ Гипер Хауз.  

Балалар ойын-сауық паркі / 
Детский парк развлечений     

Шымкент қаласы, 
Тәуке хан даңғылы, 330     

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

www.funkytown.kz   
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ЦВЕТЛИТ   

«Цветлит» ЖШС өндірістік-техникалық мақсаттағы алюминий созбасын дайындаумен 
айналысады. Жылына 24 мың тоннаға өнім шығарады. Бұл – Қазақстан нарығындағы ең жоғары 
көрсеткіш.

ТОО "Цветлит" занимается изготовлением алюминиевой катанки для производственно-
технического назначения. Мощность производства составляет до 24 тысяч тонн в год.

Шымкент қаласы,  
Еңбекші ауданы
Қапал батыр көшесі, 
“Оңтүстік” ЕЭА

Алюминий өндірісі / 
Производство алюминия    

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

kaz.tel@mail.ru  

+7 (72531) 45 405   
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ШЫМКАЙ   

Компания 2006 жылдың мамыр айында ашылды. Фабриканың негізгі қызметі – түрік жиһазын 
сату және 2017 жылы компания жиһаз өндірісі бойынша фабрика құрылысын бастады.

Компания открылась в мае 2006 года. Основной деятельностью фабрики является реализация 
турецкой мебели, а в 2017 году компания начинает строительство фабрики по производству 
мебели.  

Жиһаз өндірісі  / 
Производство мебели     

Шымкент қаласы, 
Жібек жолы көшесі,  «Тассай»      

+7 (725) 252 18 62   

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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ШЫМКЕНТ-КАШЕМИР   

«Шымкент-Кашемир» ЖШС – өндіріс алаңы 30 000 шаршы метрге жететін, жүн жуып, түтіп, 
иірімжіп пен сырылған көрпе жасаумен айналысатын Орта Азиядағы ең ірі отандық зауыт. 
Жылына 2000 тоннаға дейін жүн жуып, түте алады. 

ТОО «Шымкент-Кашемир» - отечественный завод по первичной переработке шерсти и выпуску 
из нее готовых изделий, таких как пряжа и стеганые одеяла. Объем поставок до 2000 тонн 
мытой и чесанной шерсти в год. На предприятии используется местное сырье, тем самым 
стимулируя развитие отрасли в целом.Шымкент-Кашемир - это самый крупный завод по 
первичной переработке шерсти и выпуску из нее готовых изделий в Центральной Азии 
производственной площадью 30 000 кв. метров. 

Шымкент қаласы,  
Ленгер тас жолы 7 шақырымы, 
"Оңтүстік" ЕЭА

Жүн өңдеу, топс, киіз және киіз өндіру, көрпе жасау / 
Переработка шерсти, производство топса, войлока и кошмы, производство одеял    

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

shkposh@mail.ru  

+7 701 981 06 24   

www.s-c.kz  
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ЭКО-ФАРМ   

«Эко-Фарм» ЖШС айына қайта қолдануға болатын 50 мыңнан астам обаға қарсы жиынтық, 100 
мыңнан астам бір реттік қорғаныс жиынтығын шығарады. Қазақстанның бірнеше қаласында 
10 қойма мен филиалдар желісі бар.

«ТОО «Эко-Фарм»с 2017 года выпускает медицинские защитные спецодежды, одноразового и 
многоразового применения, а также медицинские марлевые маски многоразового применения.
Производственная мощность противочумного комплекта многоразового применения 
составляет свыше 50 тысяч комплектов в месяц, защитного комплекта одноразового 
применения составляет свыше 100 тысяч комплектов в месяц. В компании работают свыше 
140 человек. Завод имеет 10 складов и филиальную сеть в нескольких городах Казахстана.

Бір реттік және көп реттік медициналық қорғаныш киімдері / 
Медицинские защитные спецодежды, одноразового и многоразового применения     

Шымкент қаласы, 
Тассай ауылы, 
Есалиев көшесі, 12      

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.ecopharm.kz   
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ELIKTI PARK   

Ақмола облысы 
Елікті ауылы, 
Бірлік көшесі, 2а

Демалыс және ойын-сауық ұйымдастыру қызметі /
Деятельность по организации отдыха и развлечений

Көкшетау қаласының жанындағы «ELIKTI PARK» тау шаңғы орталығы мен демалыс базасы белсенді 
қысқы демалыс үшін қызмет көрсетеді. Қысқы уақытта саябақ қонақтары үшін тау шаңғы 
жабдықтары мен керек-жарақтарын жалға беру орны жұмыс істейді. Сонымен қатар, саябақ 500 
адамға дейін қабылдай алады және оларды барлық қажеттіліктермен қамтамасыз етеді. 
Демалыс базасында жайлы бөлмелері бар қонақ үй және мейрамхана орналасқан.

Горнолыжный центр и база отдыха «ELIKTI PARK» вблизи города Кокшетау предлагает услуги для 
активного зимнего отдыха.  Для гостей парка в зимнее время работает прокат горнолыжного 
снаряжения и экипировки. Одновременно парк может принимать до 500 человек и снабдить их 
всем необходимым. На базе отдыха есть гостиница с уютными номерами и ресторан. 

www.eliktipark.kz

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (7162) 33 91 30

Eliktipark@mail.ru
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ASTANA CERAMIС    

«Astana Ceramic» ЖШС кірпіш зауыты 2007 жылы «Бошан» кірпіш зауытының негізінде құрылды. 
Зауыт ауданы 13 га құрайды. Өнімге компанияның меншігіндегі және зауыт аумағына тікелей 
жақын орналасқан Үшкөл кен орны карьерінің сазы пайдаланылады. Зауыт заманауи 
автоматтандырылған. Жаңғыртудан кейін жылына 30 млн кірпіш шығара алады.

Кирпичный завод ТОО «Astana Ceramic» основан в 2007 году на базе кирпичного завода «Бошан». 
Площадь завода составляет 13 га. Для производства продукции используется глина с карьера 
месторождения Ушкол, который является собственностью компании и расположен в 
непосредственной близости от территории завода. Завод представляет собой современное 
автоматизированное производство, производительная мощность которого, после 
модернизации, составляет 30 млн. условного кирпича в год.

Кірпіш, черепица және күйген саздан жасалған өзге де құрылыс заттарын өндіру / 
Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины 

Ақмола облысы
Қабанбай батыр көшесі, 037

+7 (7172) 30 28 93    

www.astanaceramic.com    

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

astanaceramic@gmail.com    



133

w
w

w
.d

am
u.

kz

АВИКС ГРУП   

Көкшетау қаласы, 
Солтүстік өнеркәсіптік аймақ, 5а

Техникалық көміртек (күйе) өндірісі /
Производство технического углерода (сажи)

«АВИКС ГРУП» компаниясы – ТМД елдері (Ресей, Қазақстан, Грузия, Молдавия және т.б.) мен 
бірқатар шет ел нарығында жұмсақ жағармайлар мен техникалық майлар шығаратын танымал 
өндірушілердің бірі. Шығарылатын өнімнің негізгі тұтынушылары металлургия, ауыл 
шаруашылығы, темір жол, авиация кәсіпорындары. Компания майлау материалдары нарығында 10 
жылдан астам уақыттан бері сәтті дамып келеді. 

Компания «АВИКС ГРУП» является одним из признанных производителей пластичных смазок и 
технических масел на рынке стран СНГ и ближнего и дальнего зарубежья (Россия, Казахстан, 
Грузия, Молдавия  и др.) и ряда стран зарубежья. Основными потребителями выпускаемой 
продукции являются металлургические, сельскохозяйственные, железнодорожные, авиационные 
предприятия.  

+7 (7162) 41 10 03  

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.aviksgroup.kz  

aviks_group_kz@mail.ru   
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BIOTRON GROUP    

Biotron Group ЖШС – ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстар ауруының алдын алу, 
диагностика жасау және емдеу үшін ветеринариялық биологиялық препараттар өндірумен 
айналысады. Қазір Biotron Group ЖШС-де микробтық синтез арқылы алынатын вакциналар мен 
басқа да биологиялық препараттарды дайындауға арналған технологиялық және зертханалық 
жабдықтар бар.

ТОО BIOTRON GROUP занимается производством ветеринарных биологических препаратов для 
профилактики, диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц.  
На сегодняшний день BIOTRON GROUP располагает технологическим и лабораторным 
оборудованием для изготовления вакцин и других биологических препаратов, получаемых путём 
микробного синтезa.

Негізгі фармацевтикалық өнімдерді өндіру / 
Производство основных фармацевтических продуктов 

Ақмола облысы 
Степногорск қаласы, 
4-өнеркәсіптік аймақ, 7

www.rus.biotron.kz    

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (71645) 3 60 16    

biotron.kz@gmail.com    
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BLIC TERMINAL   

Ақмола облысы
Гранитный ауылы, 
Өнеркәсіптік аймақ

Ауыл шаруашылығы құс етін өңдеу және консервілеу /
Переработка и консервирование мяса сельскохозяйственной птицы

«Blic Terminal» ЖШС жылына 2 300 тонна дайын өнім шығарады, бір мезгілде 200 000 тауыққа 
жұмыртқа бастырады. Үй шаруашылығы технологиясы бойынша тауық етін өсірудің арқасында 
еттің дәмі үйде өсірілген тауық еті сияқты. Өнімнің негізгі тұтынушылары Петропавл, Нұр-
Сұлтан, Қостанай, Семей қалалары мен Ақмола облысының тұрғындары. Барлық дайын өнім 
«Халал» стандарттары бойынша сертификатталған.

ТОО «Blic Terminal» занимается переработкой и консервированием мяса птицы и производит до 2 
300 тонн мяса в год, при единовременной посадка 200 000 голов курицы. Благодаря выращиванию 
курицы по технологии домашнего хозяйства, вкус мяса соотвествует вкусу курицы, выращенной в 
домашних условиях. Основными потребителями продукции являются жители городов 
Петропавловск, Нур-Султан, Костанай, Семей и Акмолинской области. Вся выпускаяемая готовая 
продукция сертифицированна по стандартам Халал.

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей»  

+7 701 537 25 05 
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CAPITAL PROJECTS LTD    

Кәсіпорын қызметінің негізгі бағыты –бройлер балапан етін, жартылай фабрикаттар және 
мұздатылған, салқындатылған субөнім өндіру және сату. Жылына 20 000 тонна өнім 
шығарады. Барлығы ҚР аумағындағы стандарттарға сәйкес. Кәсіпорынның мақсаты – ҚР 
нарығында импорт өнімді азайту, сондай-ақ Нұр-Сұлтан қаласының азық-түлік белдеуін, 
елордаға іргелес аудандарды салқындатылған/мұздатылған тауық етімен және шұжық 
өнімдерімен қамтамасыз ету.

CAPITAL PROJECTS LTD занимается производством и реализацией мяса цыплят-бройлеров, 
полуфабрикатов первичной разделки и субпродуктов в замороженном и охлажденном виде, 
производительностью 20 000 тонн в год. Вся продукция произведена согласно стандартам, 
действующим на территории Республики Казахстан.      

Бройлер-балапан етін, жартылай фабрикаттар және субөнімдер шығару / 
Производство и реализация мяса цыплят-бройлеров

Ақмола облысы 
Ақмол ауылы,
Гагарин көшесі, 14

www.shanyrak-group.kz    

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (7172) 55 28 51    

office@shanyrak-group.kz    
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GOLDEN ENERGY CORP   

Ақмола облысы 
Ерейментау ауылы, 
Талғат Мұсабаев көшесі, 9

Жел электр станциялары арқылы электр қуатын өндіру /
Производство электроэнергии ветровыми электростанциями

«Golden Energy corp» ЖШС жаңартылатын энергия көздерін (ЖЭК) пайдалану және игеру 
мақсатында Ақмола облысының Ерейментау қаласында жел электр станциясын салды. Жоба 
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы аясында сыйақы мөлшерлемесін субсидиялады.

ТОО «Golden Energy corp» построило ветровую электростанцию в г. Ерейментау Акмолинской 
области с целью использования и освоения возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Проект 
поддержан в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» в части субсидирования ставки 
вознаграждения.

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»
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М.GES    

2020 жылдың мамыр айында Көкшетау қаласында тұңғыш рет «Dent Smile»  атты балалар 
стоматологиялық клиникасы ашылды. Жобаны «М.GES» ЖШС компаниясы жүзеге асырды. 
Клиникада тіс емдеудің барлық түрлері, сондай-ақ терең седациямен (севоран газы) ұйықтатып 
емдеу де ұсынылады. Барлық емдеу процесі рентген диагностикамен бақыланады (визиография). 
Кішкентай емделушілер үшін ойын аймағы бар, кабинеттер көңілді суреттермен безендірілген, 
білікті мамандар тартылған. Клиникада бес кабинет бар, олардың барлығы соңғы үлгідегі 
техникамен жабдықталған.

Первая детская стоматологическая клиника «Dent Smile» открылась в г. Кокшетау в мае 2020 
года. В клинике предоставляются все виды лечения зубов, а также лечение во сне под глубокой 
седацией. Весь процесс лечения контролируется рентген диагностикой (визиография). Для 
маленьких пациентов предусмотрена игровая зона, кабинеты украшены настенными рисунками, 
подобран квалифицированный медперсонал.  В клинике пять кабинетов, все они оснащены по 
последнему слову техники.  

Балалар стоматологиялық клиникасы / 
Детская стоматологическая клиника

Көкшетау, 
Ақан сері көшесі, 51

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған 
«Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
  

+7 775 940 61 47

eskendirovag@bk.ru                                                       
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MIRANDUS   

Көкшетау қаласы, 
Н. Назарбаев даңғылы, 95

Медициналық қызмет көрсету /
Медицинские услуги

2020 жылдың сәуір айында Көкшетау қаласында «MIRANDUS» заманауи көпсалалы медициналық 
орталығы ашылды. Орталық пульманолог, невропатолог, нейрохирург, кардиолог, ревматолог, 
эндокринолог, онкохирург, маммолог, гинеколог, гастроэнтеролог, терапевт, УДД-дәрігер, 
гематолог сияқты мамандармен алғашқы тексеру және амбулаториялық емдеу бойынша іс-
шаралар жүргізеді.

Современный многопрофильный медицинский центр «MIRANDUS» открылся в г. Кокшетау в апреле 
2020 года. Центр специализируется на осуществлении комплекса мероприятий по первичному 
обследованию и амбулаторному лечению такими специалистами как пульманолог, невропатолог, 
нейрохирург, кардиолог, ревматолог, эндокринолог, онкохирург, маммолог, гинеколог, 
гастроэнтеролог, терапевт, УЗД-врач, гематолог.

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (7162) 44 55 04
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ЛПУ АВИЦЕННА    

«Авиценна» емдеу-диагностика орталығы - ересектер мен балаларға арналған көпсалалы 
медициналық орталық. 18 жылдық табысты жұмыс дәрігерлік тәжірибе жинақтап, 
диагностика, емдеу және қызмет көрсетудің әлемдік деңгейіне шығуға мүмкіндік берді. Жоғары 
санатты дәрігерлер мен медицина ғылымдарының кандидаттары авторлық әдістемелерді 
әзірлеп қана қоймай, пациенттердің денсаулығын қалпына келтіруде қолданып та келеді.

Лечебно-диагностический центр «Авиценна» - многопрофильный медицинский центр для 
взрослых и детей. 18 лет успешной работы позволили накопить бесценный опыт врачебной 
практики, выйти на мировой уровень диагностики, лечения и обслуживания. Квалификация 
врачей гарантирует предоставление медицинских услуг по мировым стандартам качества. 
Доктора высшей категории и кандидаты медицинских наук разработали не только авторские 
методики, но и вернули здоровье огромному количеству пациентов.

Жалпы дәрігерлік практика / 
Общая врачебная практика

Көкшетау қаласы, 
Абай көшесі, 161a

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (7162) 72 19 19, 72 33 33

www.avicenna-kokshe.kz
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AGRIMER-ASTYK   

Көкшетау қаласы, 
Сүлейменов көшесі, 5

Ұн өндірісі /
Производство муки

2003 жылы құрылған «Agrimer-Astyk»  ЖШС кәсіпорыны 1924 жылы іргесі қаланған Көкшетау 
элеваторының орнында жұмыс істейді. Кәсіпорын астықты қабылдап, өңдейді. Атап айтқанда:  
кептіру, тазалау, сақтау, тарту және тауар партияларын дайындау, жұмсақ бидайды қайта өңдеу, 
қатты бидайды қайта өңдеу, автомобиль және т/ж көлігімен тиеп жөнелту жұмыстарымен 
айналысады. Кәсіпорынға келіп түсетін астық сапасы барлық қажетті жабдықтармен 
жарақтандырылған астық зертханасында тексеріледі.

ТОО «Agrimer-Astyk» образовано в 2003 г. и работает на базе Кокшетауского элеватора, 
основанного еще в 1924 году. Предприятие осуществляет прием и послеуборочную обработку 
зерна – сушка, очистка, хранение, подготовка помольных и товарных партий зерна, переработка 
пшеницы мягкой, переработка пшеницы твердой, отгрузка автомобильным и ж/д транспортом.  
Качество поступающего зерна на предприятие определяется в зерновой лаборатории оснащенной 
всем необходимым оборудованием.

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (7162) 42 65 54
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АГРО КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР    

«Агро крестьянский двор» ЖШС көкөніс, өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіруге, сақтауға және 
сатуға маманданған. Кәсіпорын 2014 жылы құрылған. Өндірісте топырақ қарқынды және 
басынан бастап өңделіп, органик және минерал тыңайтқыштар қолданылады. Өнімді сақтауға 
арналған 6 000 тонналық екі көкөніс қоймасы бар.

ТОО «Агро крестьянский двор» специализируется на производстве, хранении и реализации 
продукции овощеводства и растениеводства. В производстве применяется интенсивная и 
нулевая обработка почвы, вносятся органические и минеральные удобрения. Для хранения 
продукции функционирует два овощехранилища на 6 000 тонн. 

Картоп және көшет өсіру / 
Выращивание картофеля и посадочного материала

Ақмола облысы
Бәйтерек ауылы, 
Совхозная көшесі, 2

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 771 518 45 43  

tooakd@mail.ru  
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АГРОСТРОЙ   

Көкшетау қаласы, 
Ш. Уәлиханов көшесі, 183e

Топырақ аударып, шөп дайындауға арналған ауыл шаруашылығы құралдарын өндіру /
Производство сельхозяйственных орудий для почвообработки и сенозаготовки

«АгроСтрой» кәсіпорны 2011 жылы жүк тасымалдау және ауыл шаруашылығы қосалқы 
бөлшектерін сату бойынша қызмет көрсету үшін құрылған. 2015 жылы топырақ аударып, шөп 
дайындауға қажетті ауылшаруашылық құралдарын өндіруді бастады. Бүгінгі таңда «АгроСтрой»: 
бір және екі қатарлы соқалар, топырақ өңдейтін соқалар мен, ені 24 метрге дейін жететін, 
гидрофицирленген БЗГ тіс тырмаларын өндіреді.

Предприятие «АгроСтрой» основано в 2011 году для оказания услуг по грузоперевозкам и продаже 
сельскохозяйственных запчастей.  В 2015 г. начато производство сельхозяйственных орудий для 
почвообработки и сенозаготовки.  Сегодня «АгроСтрой» производит бороны зубовые 
гидрофицированные (БЗГ) шириной захвата до 24 метров одно- и двухрядные,  плуги, дисковые 
почвообрабатывающие агрегаты и т.д.

www.agrostroi03.kz

«Даму-Өндіріс»  

+7 (7162) 72 16 21

agroa2000@mail.ru  
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РОДИНА    

Кәсіпорын қызметінің негізгі бағыты – жоғары сапалы өнім, атап айтқанда: астық және оның 
элиталық тұқымы, сүт және оны қайта өңдеу, ет, жеміс-көкөніс өнімдерін өндіру, сақтау және 
сату. «Родина» агрофирмасының өнімі тек Ақмола облысында ғана емес, еліміздің басқа 
өңірлерінде де сұранысқа ие.

АФ «РОДИНА» – это производство, хранение и реализация высококачественной продукции: зерна и 
элитных семян, молока и его переработка, мяса, плодоовощной продукции.  Продукция 
Агрофирмы «Родина» пользуется спросом не только в Акмолинской области, но и в других 
регионах страны.

Тұқым шаруашылығымен қатар, дәнді-бұршақты дақылдар өсіру / 
Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство

Ақмола облысы 
Родина ауылы, 
Центральная көшесі, 15

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (71651) 2 64 22

www.toorodina.com

pk.rodina@mail.ru
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АКАЙ   

Көкшетау, 
Абылай-хан даңғылы, 14a

Арнайы киім өндірісі /
Производство спецодежды

«Ақай» сән үйін жеке кәсіпкер Ғалия Алдабергенова 2005 жылы құрған. «Ақай» сән үйі - бұл бірегей 
дизайн, жеке тапсырыспен тігу, қолайлы баға, жоғары сапа. Кәсіпорын заманауи тігін 
құралдарымен жабдықталған. Барлық тігіншілер жоғары және орта білімі бар және мол жұмыс 
тәжірибесі бар сертификатты мамандар. Олардың арқасында «Ақай» сән үйінде іш киімнен 
бастап тонға дейін тігіледі.

Дом моды «АКАЙ» создан индивидуальным предпринимателем Алдабергеновой Галией в 2005 году. 
Дом моды «АКАЙ» - это оригинальный дизайн, индивидуальный пошив, лучшее соотношение цены 
и качества.  Предприятие оснащено современным швейным оборудованием. Все портные — это 
дипломированные специалисты с высшим и средним образованием и огромным опытом работы. 
Благодаря их разной специализации в доме моды «АКАЙ» могут сшить ВСЁ, от шубы до белья.

+7 (7162) 50 02 00

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
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АЛУА-СТРОЙ    

«Алуа Строй» ЖШС көп пәтерлі тұрғын үйлерді салумен айналысады. Бүгінгі күні Ақмола 
облысының 2 000-нан астам тұрғыны «Алуа Строй» компаниясы салған пәтерлерде тұрады.

ТОО «Алуа Строй» занимается возведением многоквартирных жилых домов. На сегодняшний 
день более 2 000 жителей Акмолинской области живут в квартирах, построенных компанией 
«Алуа Строй».  

Көп пәтерлі тұрғын үй құрылысы / 
Строительство многоквартирного жилого дома 

Көкшетау қаласы, 
Абай көшесі,  114-кеңсе

«Нұрлы Жер»

+7 (7162) 50 47 77                                                               

tooaluastroy@bk.ru                                                               
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АРМАН   

Көкшетау қаласы, 
Вернадский көшесі, 5a

Киім тігу /
Пошив одежды 

«Арман» трикотаж кәсіпорны 40 жылдан бері жұмыс істеп келеді және әртүрлі трикотаж 
бұйымдарын: бизнес-костюмдер, мектеп формасы, арнайы және күнделікті киім шығарумен 
айналысады. Кәсіпорынның өз өндірістік базасы бар, оған тоқу цехы, тігін цехы, пішу, ылғалды 
жылумен өңдеу, қабылдау салоны (дүкен) кіреді. Компания трикотаж киімдер тігетін сенімді  әрі 
сапалы өндіруші ретінде танылған.

Трикотажное предприятие «Арман» работает более 40 лет на базе фабрики индивидуального 
пошива и занимается выпуском разнообразных трикотажных изделий: костюмов, школьной 
формы, форменной и повседневной одежды. Предприятие имеет свою производственную базу, в 
которую входят вязальный цех, швейный цех, закройная, влажная тепловая обработка, приемный 
салон (магазин). ТП «Арман» зарекомендовало себя как надежный и качественный производитель 
по пошиву трикотажной одежды.

«Даму-Өндіріс»  

+7 (7162) 29 33 87
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АСТАНА НАН    

«Астана-Нан» ЖШС өсімдіктерді қорғайтын жоғары сапалы құралдар (пестицидтерді) өндіруге 
және сатуға маманданған. Компания пестицид, тұқым, өсімдіктердің өсуін реттегіштер 
шығарады. 2010 жылы Степногорск қаласында «Astana – NanChemicals» ЖШС химиялық қорғаныс 
құралдарын өндіретін зауыт ашылды. Бүгінде жылына 50 000 тоннаға дейін дайын өнім беріп 
отыр. 

ТОО «Астана-Нан» специализируется на производстве и реализации высококачественных 
средств защиты растений (пестицидов). Компания предлагает пестициды, семена, регуляторы 
роста растений, ПАВы. В 2010 году был открыт филиал – завод по производству химических 
средств защиты ТОО «Astana-NanChemicals» в г. Степногорск. Проектная производственная 
мощность составляет до 50 000 тонн готовой продукции в год. 

Пестицидтер мен өзге де агрохимия өнімдері / 
Производство пестицидов и прочей агрохимической продукции  

Ақмола облысы 
Родина ауылы, 
Центральная көшесі, 15

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.astana-nan.kz

+7 (7162) 52 37 11, 52 37 09                                                    

kokshetau@astana-nan.kz
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АШИНА ТАС   

Ақмола облысы
Еленов ауылы, 
А.Құнанбаев көшесі, 51, кв 1

Кірпіш, черепица және күйген саздан жасалған өзге де құрылыс бұйымдарын өндіру /
Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины 

«Ашина Тас» ЖШС кірпіш зауыты 2007 жылы Көкшетау қаласынан 35 шақырым жерде, Көкшетау-
Қостанай тас жолында ашылды. Зауыт М-150 маркалы керамика кірпіштің 2 түрін өндіреді: бір 
(тұтас) және бір жарым (қуыс). Шығарылатын өнім негізінен Ақмола, Солтүстік Қазақстан және 
Қостанай облыстарына жеткізіледі.Құярда пайдаланатын саздың керемет қасиетіне байланысты 
кірпіш берік әрі экологиялық таза болып шығады.

Кирпичный завод ТОО "Ашина Тас" открыт в 2007 году в селе Еленовка в 35 км от города Кокшетау 
по трассе Кокшетау-Костанай. Завод производит 2 вида забутовочного керамического кирпича - 
одинарный (полнотелый) и полуторный (пустотелый) марки М -150. Выпускаемая продукция 
поставляется в основном в Акмолинскую, Северо-Казахстанскую и Костанайскую области.
Производимый кирпич благодаря отличным свойствам глины отличается высокой прочностью и 
экологичностью.

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей»

www.kokshetau-kirpich.kz

too_ashina.tas@mail.ru
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БЛЭК    

1989 жылдан бастап ағаштың табиғи түрлерінен (қайың, қарағай, тал, бук) ұлттық 
нақыштағы дәстүрлі қазақи бұйымдар өндіреді. Компания қазақ ұлттық ыдыстарын, интерьер 
заттарын, жиһаз, бесік, сандық, қазақ эпосы тақырыбына арналған кәдесыйлар мен сыйлық 
бұйымдар, домбыраға арналған сый қораптар, сондай-ақ музыкалық аспаптар шығарады. Барлық 
өнімдер кәсіпорынның авторлық меншігі. Ерекше және барлық технологиялық нормаларға 
сәйкес жасалады.

ТОО «Блэк» с 1989 года специализируется на производстве традиционных казахских изделий в 
национальном стиле из натуральных пород древесины (береза, сосна, ива, бук). Компания 
производит казахскую национальную посуду, предметы интерьера, мебель, колыбели, сундуки, 
сувенирные и подарочные изделия на тему казахского эпоса, подарочные футляры для домбры, а 
также музыкальные инструменты. Все изделия являются авторскими разработками 
предприятия, эксклюзивными в своем исполнении и выполненные с соблюдением всех 
технологических норм. 

Түрлі ағаштан бұйымдар жасау / 
Производство деревянных изделий  

Көкшетау қаласы, 
Капцевич көшесі, 141

www.astau.kz

+7 (7162) 25 25 85

«Даму-Өндіріс»  

info@astau.kz
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ЕВРОПЛАСТ FIRST   

Көкшетау қаласы, 
Әуелбеков көшесі, 112, кв.84

Құрылыста қолданылатын пластмасса бұйымдарын өндіру /
Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве

«Европласт First» ЖШС жарық өткізгіш мөлдір конструкциялар нарығында 2001 жылдан бастап 
жұмыс істейді. Кәсіпорын өз сатып алушыларына металл-пластик және алюминийден терезе, 
есік, витраж, қалқа, керметөбе, автомат шлагбаум қақпа, суағар, сэндвич-панель, роллқалқа, 
сондай-ақ металл-пластик бұйымдарға арналған ұсақ-түйектерді ұсынады. Кәсіпорын пвх профилі 
мен фурнитураға - 5 жыл, монтаждау жұмыстары мен шыны-пакеттерге - 2 жыл кепілдік береді.

ТОО «Европласт First» работает на рынке светопрозрачных конструкций с 2001 года. 
Предприятие предлагает своим покупателям металлопластиковые и алюминиевые окна, двери, 
витражи, перегородки, натяжные потолки, автоматические ворота шлагбаумы, откосные 
системы, сэндвич-панели, роллставни, а также реализацию комплектующих для 
металлопластиковых изделий. Предприятие предоставляет гарантию на профиль ПВХ и 
фурнитуру - 5 лет, на монтажные работы и стеклопакеты - 2 года.

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей»

+7 (7162) 25 15 15, 25 25 83                                                                

www.euro-plast.kz
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KAZROST ENGINEERING LTD    

«Kazrost Engineering Ltd» компаниясы «Kazrost» компаниялар тобының еншілес ұйымы. «Kazrost 
Engineering Ltd» машина жасау кәсіпорны 2020 жылдан бастап «VECTOR410KZ» және «ACROS550KZ» 
моделіндегі «Rostselmash» брендінің астық жинау комбайндарын құрастыруды іске қосты. 

Частная компания Kazrost Engineering Ltd является дочерней организацией группы компаний 
«Kazrost».  Машиностроительное предприятие с 2020 г. организовало сборку зерноуборочных 
комбайнов бренда «Rostselmash» модели «VECTOR410KZ» и «ACROS550KZ».  

Платформа-жинауыштар мен дестелегіштер өндіру / 
Производство платформ-подборщиков и жаток   

Көкшетау қаласы, 
Солтүстік 
өнеркәсіптік аймақ 1, 11

www.kazrost.kz

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (7162) 72 20 58                                                                               

kazrost@kzv.kz                                   
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КАЗГЕР-ҚҰС   

Ақмола облысы 
Степняк қаласы, 
Еркеш Ибрагим көшесі, 16

Аралас, ет-жұмыртқа өндірісі /
Производство смешанное, мясояичное

«Қазгер-ҚҰС» ЖШС Қазақстандағы ең ірі құс фабрикасы. Кәсіпорын негізінен тауық жұмыртқасын 
өндірумен айналысады. Сонымен қатар, құс фабрикасы жұмыртқа ұнтағын, тауық етін де 
шығарады. Құрама жем өндірісі тек өз қажеттіліктеріне ғана арналған. «Қазгер-ҚҰС» жұмыртқасы 
мекиен тауықтардың элиталық тұқымынан алынады. Кәсіпорын «Specht» (Германия), «Awila» 
(Германия), «Moba» (Голландия) сияқты еуропалық фирмалардың ең озық заманауи жабдығымен 
жарақталған.

ТОО «КАЗГЕР-ҚҰС» является крупнейшей в Казахстане птицефабрикой. Основной вид 
деятельности предприятия – производство куриного яйца. Кроме этого птицефабрика 
производит яичный порошок, мясо кур. Производство комбикормов ориентировано только для 
собственных нужд.  Яйцо «Қазгер-ҚҰС» получено от элитных кроссов кур несушек. Предприятие 
оснащено самым передовым современным оборудованием таких европейских фирм как: «Specht» 
(Германия), «Awila» (Германия), «Moba» (Голландия).

www.kazgerkus.kz

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (71639) 2 02 81

kazgerkus_2008@mail.ru



154

К.Г.С.САУДА    

«К.Г. С. САУДА» ЖШС - Көкшетау қаласының құрылыс нарығында танымал көшбасшы құрылыс 
компаниясы. Компания 100 000 м2 астам тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік 
салды. «К.Г. С. САУДА» ЖШС құрылыс компаниясы - бұл сапа мен сенімділіктің кепілі. 

Строительная компания ТОО «К.Г.С. САУДА» - признанный лидер на строительном рынке г. 
Кокшетау. Компанией построено более 100 000 м2 жилой и коммерческой недвижимости. 
Строительная компания ТОО «К.Г.С. САУДА» - это гарант качества и надежности. 

Тұрғын үй ғимараттарын салу / 
Строительство жилых зданий   

Көкшетау қаласы, 
Абылай хан, 1, 226-пәтер

«Нұрлы Жер»

+7 (7162) 50 40 30

too.kgs.company@gmail.com
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GREEN PARK   

Ақмола  облысы 
Қосшы ауылы,
Есіл көшесі, 98

Жайғастыру және тамақтандыру қызметтері /
Услуги проживания и питания 

«Green Park» – кез-келген деңгейдегі корпоратив іс-шара: конференция, семинар, презентация, 
тимбилдинг өткізу үшін таптырмайтын мінсіз орын. Бұл – жұмыс, конференция өткізуді 
табиғаттағы қызықты демалыспен үйлестірудің тамаша мүмкіндігі.

«Green Park» – это идеальное место для проведения корпоративных мероприятий любого уровня: 
конференция, семинар, презентация, тимбилдинг. Это прекрасная возможность совместить 
проведение рабочих конференций с увлекательным отдыхом на природе. 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.green-park.kz
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КӨКШЕТАУ ЖОЛДАРЫ    

«Көкшетау жолдары» ЖШС – Ақмола облысындағы жол жөндеуші мердігер. Ондаған жыл бойы 
компания жол құрылысы, түрлі материалдарды жеткізу және аумақты абаттандыру 
саласындағы қызметтердің толық кешенін орындап келеді. «Көкшетау жолдары» ЖШС 
муниципалдық жол құрылысы үшін ұсақ бөлшектелген бетон бұйымдарының кенеретас, жол 
плиталары, брусчатка секілді барлық түрін  шығарады.  

ТОО «Көкшетау жолдары» зарекомендовало себя в качестве профессионального подрядчика при 
ремонте дорог в Акмолинской области. Уже два десятилетия компания выполняет полный 
комплекс услуг в области дорожного строительства, поставок различных материалов и 
благоустройства территории. ТОО «Көкшетау Жолдары» выпускает весь набор мелкоштучных 
бетонных изделий для муниципального дорожного строительства: бортовой камень, поребрик, 
плиты дорожные, брусчатка.

Жолдар мен автомагистральдар құрылысы / 
Строительство дорог и автомагистралей   

Көкшетау қаласы, 
Ш.Уалиханов көшесі 193/4

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (7162) 77 14 55
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КОМПАНИЯ КАЗЛЕС   

Ақмола облысы 
Ақкөл қаласы, 
Станционная көшесі, 19

Ағаштан түрлі бұйымдар өндірісі  /
Производство разных деревянных изделий 

«КазЛес» компаниясы» ЖШС желімделген профильді бөрене және қалыпталған бұйымдардың 
барлық түрін 2010 жылдың тамыз айынан бастап шығарады. Компанияның активінде жетекші 
еуропалық өндірушілердің жаңа жабдықтары бар, жабдық толығымен автоматтандырылған, 
сапа әр кезеңде автоматты түрде бақыланады. Өнімнің әр түрін өндірудің технологиялық 
процесі жолға қойылды. Компаниялардың сәулет қоржынында 1000-нан астам бірегей жүзеге асқан 
жобалар бар.

ТОО «Компания «КазЛес» выпускает клееный профилированный брус и весь спектр погонажных 
изделий с августа 2010 года. В активе компании новейшее оборудование от ведущих европейских 
производителей, оборудование полностью автоматизировано, на каждой стадии происходит 
автоматический контроль качества. Налажен технологический процесс на изготовление каждого 
типа продукции. В архитектурной коллекции компаний более 1000 уникальных реализованных 
проектов. 

+7 (7172) 91 39 13

www.kazles.kz
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MB4    

«МВ4» ЖШС – мал сою және еттен өнім жасаумен айналысады. «МВ4» компаниясы халықаралық 
тәжірибе, ғылыми зерттеулерді қолдана отырып, құрғақ пісетін мәрмәр сиыр еттің 
қазақстандық стандартын жасады. Кәсіпорын қазақстандық мәрмәр еттен қырыққа жуық 
түрлі жартылай фабрикаттар өндіреді. Ол HoReCa сегменті мен ритейл үшін және өзінің 
нтернет-саудасы үшін қажет. 

ТОО «МВ4»  осуществляет деятельность по забою скота и производству мясных 
полуфабрикатов из мраморной говядины.  Компания «МВ4» создала казахстанский стандарт 
мраморной говядины сухого созревания с применением международного опыта, научных 
исследований и разработок. Предприятие производит более сорока наименовании продукции для 
сегмента HoReCa и ритейл, а так же открывает для себя новый быстрорастущий рынок 
Интернет-торговли. 

Еттен және құс етінен өнім өндіру / 
Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы   

Ақмола облысы 
Айдабол ауылы, 
Южная көшесі, 4

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 778 8439 488

www.mb4.kz



159

w
w

w
.d

am
u.

kz

НАМЫС   

Көкшетау қаласы, 
Солтүстік өнеркәсіптік аймақ, 
3-өткел, 62

Фракцияланған кварц құмын өндіру /
Производство фракционированных кварцевых песков 

«Намыс» құрылыс фирмасы» ЖШС – бұл байыту және фракциялау жолымен өндірілетін 
фракцияланған кварц құмының заманауи, жоғары технологиялық өндірісі. Кәсіпорын 2004 жылы 
негізгі бағыты құрылыс, құрылыс материалдарын шығару болып құрылды. «Намыс» компаниялар 
тобы сондай-ақ Көкшетау қаласы және Ақмола облысы бойынша тауар бетонын, құм блоктарын, 
брусчатканы, ФБС іргетас блоктарын, құдық сақиналарын шығарып, жеткізеді.

ТОО «Строительная фирма «Намыс» - это современное высокотехнологичное производство 
фракционированных кварцевых песков, производимых путем обогащения и фракционирования. 
Предприятие было создано в 2004 году для строительства и выпуска строительных материалов. 
Группа компаний «Намыс» производит и поставляет товарный бетон, пескоблоки, брусчатку, 
фундаментные блоки ФБС, кольца колодезные по г. Кокшетау и Акмолинской области.  

+7 (7162) 41 10 05

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

www.sf-namys.kz
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SAMHAT    

Фабрикада жылына 500 мың жұп былғары аяқ киім шығады. Аяқ киім өндірісінде табиғи былғары, 
экологиялық таза материалдар мен отандық және импорттық өндірістің құрамдас бөліктері 
қолданылады. «SAMHAT» аяқ киім фабрикасы шығаратын өнімдер үш санатқа бөлінеді: ерлер мен 
әйелдерге арналған күнделікті аяқ киім, әскери-күш құрылымдарына арналған аяқ киім, 
жұмыстағы қорғаныш аяқ киімі.

Производственная мощность фабрики позволяет выпускать до 500 тысяч пар кожаной обуви в 
год. В производстве обуви используются натуральная кожа, экологически чистые материалы и 
комплектующие отечественного и импортного производства. Продукция, выпускаемая Обувной 
фабрикой «SAMHAT» делится на три категории: повседневная мужская и женская обувь, обувь для 
военно-силовых структур, рабочая защитная обувь.

Аяқ киім өндірісі / 
Производство обуви   

Ақмола облысы 
Арайлы ауылы, 
Айбын көшесі, 21

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (7172) 49 31 42

www.samhat.pro
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ПАРУС   

Ақмола облысы
Зеренді ауданы
Зеренді көлі

Демалыс орталығы /
Центр отдыха  

«Парус» демалыс орталығында демалып, жайлы бөлмелерге жайғасып, қайық, катамаран, қар 
шанасын жалға алып, үрлемелі батут, аттракциондарда көңіл көтеруге болады. Мұнда 
спортшылар жиі келіп, жыл бойы турнир, спартакиада және басқа да спорттық іс-шаралар 
өткізеді. «Қазақстан қалаларындағы энергосервис бастамаларын қолдау бағдарламасы» (БҰҰДБ)  
аясында мұнда су жылытып, жарықтандыру үшін күн панельдері орнатылған.

Центр отдыха «Парус» предоставляет услуги по проживанию и отдыху, а также ряд 
сопутствующих услуг в виде аренды лодок, катамаранов, снегохода, надувного батута, 
аттракционов и т.д. На территории оздоровительного комплекса расположено 4 корпуса, в том 
числе 2 корпуса для проживания, рассчитанные на 30 и 50 человек, 1 корпус – столовая и баня.  

«Бизнестің жол картасы-2020», «БҰҰДБ»
«Дорожная карта бизнеса-2020», «ПРООН»

+7 702 999 90 10                                                                
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MEDICUS    

«Прима НТ» ЖШС Көкшетау қаласында денсаулық сақтау саласында қызмет көрсету үшін 
«Medicus» атты медициналық орталық ашты. Орталықтың миссиясы: пациенттерге 
диагностика жасап, емдеу және сауықтыру, медициналық қызмет көрсету сапасын ұдайы 
арттыру. Орталықта МРТ, емдеу және диагностика қызметтері, зертхана талдауларының 
барлық түрі ұсынылады.

ТОО "ПРИМА НТ" открыли медицинский центр «MEDICUS» в г. Кокшетау.  Миссия центра: 
неуклонное повышение эффективности диагностики, лечения и оздоровления пациентов, 
качества медицинского обслуживания.  В центре предоставляются услуги  МРТ, лечение и 
диагностика, все виды лабораторных анализов. 

Денсаулық сақтау саласындағы қызмет / 
Деятельность в области здравоохранения   

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

Көкшетау қаласы, 
Н. Назарбаев көшесі, 9/1

+7 (7162) 51 42 42 

www.medicus-clinic.kz
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ПРОМВЗРЫВ   

Өнеркәсіптік жарылыстардың озық технологияларын зерттеу және енгізу /
Исследования и внедрение передовых технологий промышленных взрывов  

«Промвзрыв» ЖШС 2000 жылдан бастап тау-кен өндіру өнеркәсібі кәсіпорындарын жарылғыш 
материалдармен жабдықтап, кешенді бұрғылау-жару жұмыстарын жүргізуде. Кәсіпорын 
өнеркәсіптік жарылыстардың алдыңғы қатарлы технологияларын зерттеумен және енгізумен 
айналысады. Қауіпті өндірістік объектілердегі қауіпсіздік деңгейі үнемі артып келеді және жыл 
сайын жаңа жұмыс орындары құрылуда.

ТОО «Промвзрыв» с 2000 года снабжает взрывчатыми материалами предприятия 
горнодобывающей промышленности и проводит комплексные буровзрывные работы.  
В производстве собственной продукции Предприятие занимается исследованиями и внедрением 
передовых технологий промышленных взрывов. Постоянно повышается уровень безопасности на 
опасных производственных объектах, и ежегодно создаются новые рабочие места.

www.promvzryv.kz

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

info@promvzryv.kz
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КОКШЕ-МЕБЕЛЬ    

«Көкше-жиһаз» компаниясы – Ақмола облысындағы корпустық және жұмсақ жиһаз өндіретін 
жетекші фирмалардың бірі. Компанияны Сақтағанов Әмір Жанғабылұлы 2009 жылы құрды.
Кәсіпорын заманауи ресейлік, итальяндық және неміс жабдықтарымен жабдықталған. Жиһаз 
жасау үшін тек жоғары сапалы және экологиялық таза материалдар қолданылады. Модельдер 
саны 100 атаудан асады. «Көкше-жиһаз» өнімі Көкшетау, Щучинск, Ақкөл, Атбасар, Степногорск 
және Нұр-Сұлтан қалаларында жиһаз салондары желісі арқылы сатылады.

Компания «Кокше-Мебель» – одна из ведущих фирм-производителей корпусной и мягкой мебели в 
Акмолинской области. Компания основана Сактагановым Амиром Жангабыловичем в 2009 году. 
Предприятие оснащено современным российским, итальянским и немецким оборудованием.  Для 
производства мебели используются только качественные и экологичные материалы. 
Количество моделей превышает 100 наименований. Продукция «Кокше-Мебель» реализуется 
через сеть салонов мебели в городах Кокшетау, Щучинск, Акколь, Атбасар, Степногорск и Нур-
Султан. 
 

Түрлі жиһаз өндірісі / 
Производство мебели   

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.kokshe-mebel.kz

Көкшетау қаласы, 
Буденный көшесі, 80

+7 (7162) 22 58 02                                                                 

kokshe_mebel@mail.ru
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SANZHAR CO.LTD   

Көкшетау қаласы, 
Кирветка көшесі, 7

Гофрленген қағаз және картон өндіру /
Производство гофрированной бумаги и картона  

«Sanzhar Co.ltd» ЖШС - гофрленген картоннан жасалған қаптама өндірісімен айналысады. Сапа 
кепілдігі бар қораптар мен қаптамалардың Ақмола облысындағы жалғыз сенімді жеткізушісі. 
Кәсіпорынның өнімі Ақмола облысының өндірістік компаниялары тарапынан сұранысқа ие.

ТОО «Sanzhar Co.ltd» - занимается производством упаковки из гофрированного картона. 
Единственный надежный поставщик коробок и упаковки с гарантией качества в Акмолинской 
области. Продукция предприятия пользуется спросом у производственных компаний Акмолинской 
области.

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 700 500 15 12                                                                

info@npks.kz                                                                
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САПА СУ    

2015 жылы Қазақстан Республикасының үдемелі индустриалды-инновациялық даму мемлекеттік 
бағдарламасы аясында ашылған Қазақстандағы алғашқы темірбетон зауыты «Сапа Су» ЖШС 
жұмысын бастады. Компания шаруашылық және тұрмыстық мақсаттағы диаметрі 300-ден 2400 
мм-ге дейінгі темір-бетон құбырлар шығарады. Құбырлар мелиорация саласындағы суару жүйесінде 
де кеңінен қолданылады. 
 
В 2015 году начал свою работу первый в Казахстане завод по производству железобетонных 
безнапорных раструбных труб ТОО «САПА СУ», открытый в рамках Государственной программы 
форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан.  
ТОО «САПА СУ» производит железобетонные трубы с диаметрами от 300 до 2400 мм., 
предназначенные для укладки трубопроводов хозбытовой и ливневой канализации. Трубы также 
широко применяются в оросительной системе в области мелиорации. 

Құрастырмалы темір-бетон және бетон конструкциялары мен бұйымдарын өндіру / 
Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий   

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

Ақмола облысы 
Қосшы ауылы, 
016/4340

www.sapa-su.kz

sapa-su@mail.ru
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СТЕРХ   

Көкшетау қаласы, 
Қызыл жар ауылы 
Желтоқсан көшесі, 3

Ет және ауыл шаруашылығындағы құс еті өнімдері /
Производство продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы  

«Стерх» ЖШС 1996 жылы құрылған. Кәсіпорын негізінен тамақ өнімдері мен азық-түлік 
өнеркәсібіне арналған шикізат өндірумен айналысады. 2012 жылы кәсіпорын «Мясной стандарт» 
және «Сытнофф» сауда белгісімен шұжық өнімдері, ет деликатестері, сондай-ақ мұздатылған 
жартылай фабрикаттар шығаратын цех ашты. Қазір кәсіпорында шұжық өнімдерінің 100-ден 
астам атауы және жартылай фабрикаттардың 15-тен астам түрі шығарылады.

ТОО «Стерх» основано в 1996 году. Основным видом деятельности предприятия является 
производство продуктов питания, а также сырья для пищевой промышленности. В 2012 году 
предприятие открыло цех по производству колбасных изделий, мясных деликатесов, а также 
замороженных полуфабрикатов под торговой маркой «Мясной стандарт» и «Сытнофф». Сейчас на 
предприятии выпускается более 100 наименований колбасных изделий и более 15 видов 
полуфабрикатов.  

«Қарапайым заттар экономикасы»
«Экономика простых вещей»  

www.sterh.kz

+7 (7162) 40 45 42                                                               

sterh_torg@mail.ru
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ТАКСИ АЛЕМ    

«Такси әлем» - бұл Көкшетау қаласындағы жеке автокөліктері бар диспетчерлік және тасымал 
қызметі. Жолға шығар алдында автомобильдерді тексерумен айналысатын техникалық бөлім 
бар. Барлық жүргізушілерді білікті медицина қызметкері рейс алдында тексеруден өткізеді. 
«стандарт», «сағат бойынша», «сау жүргізуші» және «автокүтуші» сияқты түрлі тариф бар. 

«Такси Алем» - это полноценная служба с диспетчерской и собственными автомобилями в г. 
Кокшетау. Есть технический отдел, занимающийся проверкой автомобилей перед выходом на 
линию. Все водители проходят предрейсовый осмотр у квалифицированного  медработника.  
Действуют несколько тарифов – стандартный, почасовой, “трезвый водитель” и “автоняня”. 

Такси қызметі / 
Услуги такси   

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

Көкшетау қаласы, 
Б. Әшімов көшесі 243/1

+7 777 115 68 90                                                              

alemtaxi2020@gmail.com                                                              



169

w
w

w
.d

am
u.

kz

ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
   

Ақмола облысы 
Степногорск қаласы, 
Өнеркәсіптік аймақ, 6

Көкөністер, тұқымдары мен көшеттерін өсіру /
Выращивание овощей, их семян и рассады  

«Қазақстанның жылыжай технологиялары» компаниясы – «ҚазАгроҚаржы» АҚ инвестициялық 
жобасы. «Қазақстанның жылыжай технологиялары» ЖШС-нің жалпы ауданы 3,5 га. Қазіргі 
уақытта өндірісте жылына 2,5 мың тонна өнім өсіріледі. Мұнда «жұқа қабатты жылжымалы 
науалар технологиясы» қолданылады. Ол науаларда салат өсіріледі. «Қазақстанның жылыжай 
технологиялары» аздан тамшылатып суару технологиясын пайдаланады. Өнімдер: Степногорск, 
Көкшетау, Қарағанды, Астана, Павлодар қалаларында сатылады.

Компания «Тепличные технологии Казахстана» является инвестиционным проектом 
«КазАгроФинанс». Общая площадь «Тепличные технологии Казахстана» 3,5 га, а объем 
производства достиг 2,5 тыс. тонн продукции в год. В компании применяется «технология 
движущихся лотков в тонком слое», в лотках происходит выращивание салата. Тепличные 
технологии Казахстана используют малообъемную технологию капельного полива. Продукция 
реализуется на рынках в городах Степногорск, Кокшетау, Караганда, Павлодар и Нур-Султан.

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (71645) 3 73 93

www.gtk.kz
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ХПП ТОНКЕРИС    

«Төңкеріс» астық қабылдау кәсіпорны» ЖШС негізгі қызметі – ұн өндірісі. Кәсіпорын диірменде 
тәулігіне 200 тонна, жылына 49000 тонна бидай өңдей алады. «Төңкеріс» астық қабылдау 
кәсіпорнында бір мезетте 67 800 тонна астық сақтайтын орын бар. Шығарылатын өнім 1-
сұрыпты, жоғары сұрыпты ұн, кебек. 

Основным видом деятельности ТОО «Хлебоприемное предприятие «Тонкерис» является 
производство муки первого и высшего сорта, отрубей. Установленная мощность мельницы с 
переработкой пшеницы 200 тонн в сутки, 49 000 тонн пшеницы в год, объем единовременного 
хранения зерна на ХПП 67 800 тонн. 

Ұн өндіру / 
Производство муки   

Ақмола облысы 
Шортанды ауданы 
Төңкеріс станциясы

«Қарапайым заттар экономикасы»
«Экономика простых вещей»  
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CENTRE ESTHETIC 
   

Көкшетау қаласы, 
Е.Н. Әуелбеков көшесі, 38

Жалпы дәрігерлік практика /
Общая врачебная практика  

«Centre Esthetic» медициналық орталығы 2018 жылдың наурыз айында Көкшетау қаласында 
стоматология (балалар және ересектер), терапия, педиатрия, гинекология, ультрадыбыстық 
зерттеу, косметология (аппараттық және инвазивті) сияқты медициналық қызметтер ұсыну 
мақсатында ашылды. Орталықта жоғары білікті мамандар жұмыс істейді, қажетті  арнайы 
жабдықтар бар.

Медицинский центр «Centre Esthetic» открыт в марте 2018 года в Кокшетау для предоставления 
медицинских услуг таких как: стоматология (детская и взрослая), терапия, педиатрия, 
гинекология, ультразвуковые исследования,  косметология (аппаратная и инвазивная).  В центре 
работают высоквалифицированные специалисты и имеется необходимое специализированное 
оборудование.

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (7162) 72 33 98                                                                   
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ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА ДИАС    

«Диас тігін фабрикасы» ЖШС «Комсомолдың 40 жылдығы» Көкшетау тігін фабрикасы жанынан 
құрылған. Негізінен денсаулық сақтау және қызмет көрсету мекемелері үшін заманауи 
дизайндағы жұмыс киімдерін, арнайы киімдерді, заманауи киімдерді әзірлеп, тігеді. Өндіріс аумағы 
1000 ш.м.

ТОО «Швейная фабрика ДИАС» создано на базе Кокчетавской швейной фабрики «40 лет 
Комсомола». Основное направление деятельности – разработка и производство рабочей одежды 
современного дизайна, форменной одежды, современной спецодежды для учреждений 
здравоохранения и сферы услуг. Производственная площадь фабрики  составляет свыше 1 000 
кв.м.

Тоқыма бұйымдарын, киім, аяқ киім және арнайы киім өндіру / 
Производство текстильных изделий, одежды, обуви и спец.одежды   

Көкшетау қаласы, 
Горький көшесі, 60

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (7162) 25 61 97
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АСЫЛ АРМАН  
   

Көкшетау қаласы, 
Солтүстік өнеркәсіптік аймақ 20

Полипропилен бұйымдар өндіру  /
Производство изделий из полипропилена   

«Асыл Арман» компаниялар тобы «Новопэк брендімен полипропиленнен жасалған қап, биг-бэг 
және т.б. бұйымдар шығарады. Зауытта Австрия, Италия, Түркия және Тайваньның заманауи 
жабдықтары орнатылған.

Группа компаний «Асыл Арман» выпускает изделия из полипропилена (мешки, биг-бэги и пр) под 
брендом «Новопэк».  Новопэк является многолетним лидером на рынке полимерной упаковки, 
компания готова гарантировать качественный продукт, соответствующий нормам 
Таможенного союза. Основанная в 2003 году, компания уверенно прошла путь от небольшой 
фабрики регионального уровня до одного из крупнейших промышленных комплексов на 
территории стран-участниц ЕАЭС. Завод оснащен современным оборудованием из Австрии, 
Италии, Турции и Тайваня.

www.novopack.kz                                                                   

«Қарапайым заттар экономикасы», «Бизнестің жол картасы-2020», «Даму-Өндіріс» 
«Экономика простых вещей», «Дорожная карта бизнеса-2020», «Даму-Өндіріс»  

+7 (7162) 77 01 28

reception@novopack.kz
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ГОРМОЛЗАВОД    

«Гормолзавод» ЖШС – ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірумен және қайта өңдеумен 
айналысатын отандық кәсіпорын. Компания сары май, сүзбе, сары май, шоколад, жеміс 
балмұздақтары және сүт өнімдерінің басқа да түрлерін шығарады. 

ТОО «Гормолзавод» – отечественное предприятие, занимающееся производством и 
переработкой сельскохозяйственной продукции более 50 лет. Компания производит масло, 
творог, сливочное, шоколадное, фруктовое мороженое и другие виды молочной продукции. 
Изготовленная продукция доставляется в г. Кокшетау, на завод, где проходит контроль и далее 
отправляется для реализации в ТОО «Торговый дом «Гормолзавод». Предприятие поставляет 
продукцию во многие города Казахстана, а также осваивает рынок России.

Сүт өндіру және қайта өңдеу / 
Производство и переработка молока   

Көкшетау қаласы,  
жаңа ет комбинаты аймағы

«Бизнестің жол картасы-2020», «Даму-Өндіріс»
«Дорожная карта бизнеса-2020», «Даму-Өндіріс»

www.koksheicecream.kz

+7 707 423 23 09

sales@gormolzavod.kz
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MILK PROJECT  
   

Ақмола облысы 
Зеренді ауданы 
Садовое ауылы

Сүт өндіру және қайта өңдеу /
Производство и переработка молока   

«Milk Project» ЖШС алғаш құрылған жылдары тәулігіне 2-4 тонна сүт өңдейтін. Қазір жазда 
тәулігіне 80 тонна сүт, қыста 60 тонна сүт өңдейді. Бүгінгі күні сүттен жасалған 30-ға жуық 
өнім түрін шығарады. 

ТОО «Milk Project» создано в 2009 г. в с.Садовом Зерендинского района Акмолинской области.  
Изначально производственные мощности предприятия позволяли обрабатывать 2-4 тонны 
молока в день.  В настоящий момент компания вышла на новый производственный уровень – 80 
тонн молока в сутки летом и 60 тонн зимой. На заводе организована работа в две смены с 08 
утра до 24 вечера.  На сегодняшний день предлагаемый ассортимент включает около 30 
наименований продукции, таких как: молоко стерилизованное, обогащенное витаминами и йодом, 
сливки, сметана, кефир, ряженка, ряженка сладкая, айран, биоряженка и др

www.molokovsem.kz                                                                   

«Қарапайым заттар экономикасы», «Бизнестің жол картасы-2025» 
«Экономика простых вещей», «Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (71632) 3 46 03

milkproject@mail.ru 
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KOKSHE BUILDING SERVICE    

«Kokshe Building Service» ЖШС тауар бетон, темірбетон бұйымдарын, тұрғын үйлер құрылысына 
қажет ірі панельді үй қаңқасын шығарумен айналысады. Бұл – Көкшетау қаласы мен Ақмола 
облысы нарығының 70%-ын қамтуға мүмкіндік береді.

На сегодняшний день ТОО «Kokshe Building Service» производит товарный бетон, а также 
железобетонные изделия в ассортименте, крупнопанельное домостроение, обеспечивающие 
строительство жилых домов, охватывая 70% потребности рынка города Кокшетау и частично 
Акмолинской области. 

Бетон және темірбетон бұйымдарын өндіру / 
Производство бетона и ЖБИ изделий   

Көкшетау қаласы,  
Солтүстік 
өнеркәсіптік аймақ, 3

«Қарапайым заттар экономикасы», «Бизнестің жол картасы-2020» 
«Экономика простых вещей», «Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (7162) 33 70 70

kokshe_building_s@mail.ru  
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ОРЛЕНОК.К  
   

Ақмола облысы
Бурабай айданы 
Катаркөл ауылы 

Discovery Borovoe шипажайы қызметі /
Услуги проживания и питания санаторий Discovery Borovoe   

«Орленок.К» ЖШС Бурабай курорт аймағындағы Discovery Borovoe шипажайы аумағында алғашқы 
жабық аквапарк салды. Отбасылық демалыс орны Қатаркөл көлінің жағасында орналасқан және 
қарағайлы орманмен қоршалған. Емдеу және көңіл көтеру орындары бар. 

В курортной зоне Боровое построен первый крытый аквапарк на териитории санатория Discovery 
Borovoe. Санаторий расположился в природной зоне курорта Боровое на берегу озера Катарколь и 
окружен сосновым бором. Discovery Borovoe построен компанией ТОО «Орленок.к» в 2011 году и стал 
излюбленным местом семейного отдыха для жителей Акмолинской области. В санатории 
функционируют: водогрязелечебница, медицинский блок, СПА-центр.  коворкинг со скоростным 
интернетом, веревочный парк и троллейная трасса, зоны барбекю с беседкам.  Для детей есть 
большая уличная игровая площадка на 1200 кв.м.  Летом функционирует детский лагерь.

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 700 836 58 72

www.discovery-borovoe.com                                                                   
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НОВО-АЛЬДЖАНСКИЙ 
МЕЛЬКОМБИНАТ  

«Жаңа-Әлжан диірмен комбинаты» айына 8000 тонна ұн мен макарон өнімдерін шығарады. 
Жоғары сұрыпты және экстра-класты ұн «Корона»және «Granum» сауда  белгісімен сатылады. 
Өнім республиканың барлық аумағына жеткізіледі және Ресей, Өзбекстан, Түркіменстан, Грузия, 
Ауғанстан секілді елдерге жөнелтіледі. 

ТОО «Ново-Альджанский мелькомбинат» занимается производством муки и макаронных изделий. 
Объем продукции за месяц составляет 8000 тонн муки и макаронных изделий. Мука высшего 
сорта и экстра-класса выпускается под торговой маркой «Корона» и «Granum». 
Продукция поставляется по всей территории республики и в страны ближнего зарубежья: 
Россию, Узбекистан, Туркменистан, Грузию, а также Афганистан.

Ұн және макарон өндірісі  / 
Производство муки и макаронных изделии    

Ақтөбе қаласы, 
Алматы ауданы, 41 
9в-өткелек   

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.granum.kz
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АСАМИР 

«Асамир» ЖШС («Вкусно» сауда белгісі) мұздатылған жартылай фабрикаттар өндірумен 2018 
жылдан бастап айналысады. Компанияның иесі - көп балалы ана Дельманова Жеңіс Аманбайқызы. 
Бүгінгі таңда компания нарықта жоғары сапалы жартылай фабрикаттар өндіруші ретінде 
танымал. Цех жылына 150 тонна дайын өнім береді. Жұмысшылар саны – 25 адам.

ТОО «АсАмир» (Торговая марка «Вкусно») занимается производством замороженных 
полуфабрикатов с 2018 года. На сегодняшний день предприятие зарекомендовало себя на рынке 
как производитель качественных полуфабрикатов. Проектная мощность цеха – 150 тонн 
готовой продукции в год, численность работников – 25 человек.

Ақтөбе қаласы, 
Патоличев көшесі, 55     

Еттен жартылай фабрикаттар өндірісі / 
Производство мясных полуфабрикатов    

+7 771 105 48 68   

«Қарапайым заттар экономикасы»
«Экономика простых вещей» 
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АГРОФИРМА ТАУ 

MilkyLand - Ақтөбе облысындағы ашыған сүт өнімдерін өндіретін кәсіпорын. Компания 
тұтынушыға қазақстандық өндіріс өнімдерінің кең таңдауын ұсына отырып, сапа мен 
қауіпсіздіктің жоғары стандарттарына сәйкес келетін тамақ өнімдерін жасап шығарады.

MilkyLand - предприятие по производству кисломолочной продукции в Актюбинской области.  
Компания создает пищевую продукцию, соответствующую высоким стандартам качества и 
безопасности, предоставляя потребителю широкий выбор продукции казахстанского 
производства.

Ақтөбе облысы, 
Хромтау қаласы, 
Окраина көшесі, 10   

Сүт өнімдерін өндіру / 
Производство кисломолочной продукции    

+7 (7132) 92 11 37   

«Бизнестің жол картасы-2020»,  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

www.milkyland.kz  
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АЙС-ПЛЮС  

«Айс-плюс» компаниясы сүт өңдеумен айналысатын облыстағы ең ірі кәсіпорындардың бірі. 
Компания базасында сүт кластері ұйымдастырылған. Оның құрамына 40-тан астам сүт 
өндіруші ауыл шаруашылығы құрылымдары кіреді. Ақтөбе облысында «фермадан сөреге дейін» 
өндірісінің тұйық циклі бар жалғыз сүт өндіруші және өңдеуші. Кәсіпорын тәулігіне 50 тоннаға 
дейін дайын өнім шығара алады.

Компания «Айс-плюс» является одним из самых крупных предприятий области, занимающихся 
переработкой молока. На базе компании организован молочный кластер, в состав которого 
входит более 40 сельхозформирований - производителей молока. Является единственным 
производителем и переработчиком молока в Актюбинской области с замкнутым циклом 
производства «от фермы до прилавка». Производственная мощность предприятия позволяет 
выпускать до 50 тонн готовой продукции в сутки. 

 

Ақтобе қаласы, 
Гастелло көшесі, 2a 
  

Сүт өңдеу / 
Переработка молока

«Бизнестің жол картасы 2025», «Қарапайым заттар экономикасы», «Даму-өндіріс»
«Дорожная карта бизнеса 2025», «Экономика простых вещей», «Даму-өндіріс» 

+7 (7132) 40 74 42  
  
www.icecompany.kz 
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АЙТЫМБЕТОВ ГАЛЫМ 

Жеке кәсіпкер Ғалым Айтымбетов заманауи технологиялар қолдана отырып сапалы, арзан әрі 
сәнді жиһаз жасаумен айналысады. Кәсіпкердің жиһаз цехында 10 адам жұмыспен қамтылған. 
Бүгінгі күні компания жиһаздары тек Мұғалжар ауданының ғана емес, Ақтөбе облысының 
тұрғындары арасында да үлкен сұранысқа ие.

Индивидуальный предприниматель Галым Айтымбетов на сегодняшний день является одним 
из успешных предпринимателей района. За счёт современных технологий обработки и 
изготовления, мебельному цеху предпринимателя удалось снизить стоимость продукции при 
сохранении высокого уровня надёжности. Работой в мебельном цехе обеспечено 10 человек. 
Сегодня мебель компании пользуется большим спросом не только среди жителей Мугалжарского 
района, но и всей Актюбинской области.

Ақтөбе облысы 
Қандыағаш қаласы     

Жиһаз өндірісі / 
Производство мебели    

+7 702 827 50 26   

«Бизнестің жол картасы-2020»,  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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ANN-GROUP  

«ANN Group» ЖШС 2014 жылы құрылды, ал 2020 жылы «Ақберен такси қызметін ашты. 
Компания жолаушыларға қала іші мен одан тыс жерлерге де тасымалдау қызметтерін 
көрсетеді. Автопаркте бастапқыда 20 автомобиль болды. Кейін саны 60 көлікке жетті.  

ТОО «ANN Group» основана в 2014 году, а в 2020 году компания открыла службу такси «Акберен». 
Компания оказывает услуги по перевозке пассажиров как по городу, так и за его пределы. 
Автопарк первоначально состоял из 20 автомобилей. На заемные средства был приобретен 
автопарк легковых автомобилей Лада Гранта в количестве 60 единиц. Собственные средства 
были направлены на установку ГБО, оформление автотранспорта, оснащение рациями, на 
покупку спецодежды для водителей. 
 

Ақтөбе қаласы, 
Бәйішев көшесі, 12a  

Такси қызметі  / 
Организация деятельности такси 

+7 777 231 45 04  
  

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»
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GULNAZ ALKENOVA 

«GULNAZ ALKENOVA» үйлену той салоны дизайнер Гүлназ Әлкенованың жеке тапсырыспен қолдан 
тігілген эксклюзив той көйлектерін сатады. Сондай-ақ, кез-келген модель мен көлемдегі (кез-
келген күрделі тігіс пен стильдегі, клиенттің стандарттары бойынша жеке үлгілер, барлық 
қажетті материалдарды таңдау) көйлектерді жеке тігу бойынша қызмет көрсетеді. Салонда 13 
қызметкер жұмыс істейді.

Cвадебный салон GULNAZ ALKENOVA осуществляет продажу эксклюзивных свадебных платьев 
собственного пошива и ручной работы от дизайнера Гульназ Алькеновой. Также оказываются 
услуги по индивидуальному пошиву платьев любой модели и размера (модели любой сложности и 
стилистики, индивидуальные лекала по меркам клиента, подбор всех необходимых материалов). 
В салоне задействованы 13 сотрудников. 

Ақтөбе қаласы, 
Ғ. Жұбанова көшесі, 3ж     

Үйлену тойы көйлектерінің ательесі / 
Ателье свадебных платьев    

+7 701 784 03 73   

«Бизнестің жол картасы-2020»,  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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САНТЕХТРЕЙД АКТОБЕ  

«СанТехТрейд Актобе» ЖШС төменгі Қарғалы жер асты су кен орнынан ауыз су өндіреді. 
Технологиялық процесс барынша автоматтандырылған. Су бірнеше тазарту кезеңдерінен өтеді 
және ультракүлгін сәулелермен және озонмен өңделеді. Осылайша, тұтынушыларға жақсы дәмі 
сақталған сапалы су ұсынады. 

ТОО «СанТехТрейд Актобе» производит питьевую воду на месторождении подземных вод Нижне-
Каргалинское. Технологический процесс максимально автоматизирован. Вода подвергается 
нескольким этапам очистки и проходит обработку ультрафиолетовыми лучами и озонацией. 
Таким образом, сохраняются лучшие вкусовые качества.  

 

Ақтөбе қаласы, 
Кеңес Нокин даңғылы, 2  

Бөтелкедегі ауыз су өндірісі / 
Производство питьевой бутилированной воды 

+7 (7132) 92 10 68  
  

«Бизнестің жол картасы 2025», «Даму-өндіріс»
«Дорожная карта бизнеса 2025», «Даму-өндіріс» 

www.almaz-su.kz  
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AMIRA GRAND HALL 

Жеке кәсіпкер Байжарқынова Жанар Бекболқызы «Amira Grand Hal» атты көп салалы мейрамхана 
кешенін ашты. Кешен ауданы 4000 ш.м. құрайды, оның ішінде: 400 орындық банкет залы, 150 
қонаққа арналған кафе-зал, 20 және 40 қонаққа арналған 2 караоке залы, ауданы 170 шаршы метр 
дыбыс оқшаулағышы бар балалар ойын аймағы бар. Ғимарат төбесінде 100 адам сыятын  
табиғи музыкасы бар жазғы терраса орналасқан.

Индивидуальный предприниматель Байжаркинова Жанар Бекболовна открыла 
многопрофильный ресторанный комплекс «Amira Grand Hall».  Площадь комплекса составляет 
4000 кв.м., включает себя: банкетный зал на 400 мест, зал-кафе на 150 гостей, 2 караоке зала на 
20 и 40 гостей, игровая зона для детей с шумоизоляцией площадью 170 квадратных метров. На 
крыше здания имеется летняя терраса с живой музыкой, рассчитанная на 100 гостей. 

Ақтөбе қаласы, 
Ә.Молдағұлова көшесі, 34     

Қоғамдық тамақтану саласы / 
Сфера общественного питания    

+7 700 773 31 31   

«Бизнестің жол картасы-2025»,  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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БЕЛЫЙ АИСТ  

Байбулатова Әлия Мақсұтқызы - «Белый Аист» атты отбасы мәселелері жөніндегі ақпарат-
консультация орталығының негізін қалаушы және басшысы. Қазіргі уақытта орталықта 
қауіпсіз туытқа дайындық мектебі,  бала емізу мектебі, қауіпсіз үй жағдайы, босану барысындағы 
сүйемел қызметтері көрсетіледі.

Байбулатова Алия Максутовна -  основатель и руководитель Информационно-консультационного 
центра по вопросам семьи «Белый Аист». На данный момент Центр оказывает услуги по 
следующим направлениям: школа подготовки к безопасным родам, школа грудного 
вскармливания, безопасная домашняя среда, услуга сопровождения в родах доулой.

 

Ақтөбе қаласы, 
Тәуелсіздік көшесі, 16  

Денсаулық сақтау / 
Здравохранение 

+7 701 942 12 67  
  

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
  

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
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БЕСАСПАП 

Ақтөбеде ұлттық стильде төсек-орын жабдықтарын тігу және сататын «Бесаспап қыз жасауы 
цехы» дизайнерлік павильоны жұмыс істейді. «Бесаспап қыз жасауы тиіс цехы» ЖК 7 адамды 
жұмыспен қамтып отырған, өзінің клиенттік базасы және 50 мыңнан астам адам жазылған 
Instagram аккаунты бар жолға қойылған бизнес. Өнімдер тек Ақтөбе қаласын ғана емес, сонымен 
қатар аймақта да үлкен сұранысқа ие. Негізінен қыз жасауын дайындайтындардан тапсырыс 
түседі. 

В Актобе функционирует дизайнерский павильон «Бесаспап  кыз жасауы тігін цехы» по пошиву и 
продаже постельных принадлежностей в национальном стиле. Предприятие имеет налаженный 
бизнес, штат с семью работниками, свою клиентскую базу и инстаграм-аккаунт с аудиторией 
более чем 50 тысяч подписчиков. Продукция пользуется большим спросом не только в городе, но 
и в регионе, в основном приобретается для приданого. 

Ақтөбе қаласы, 
Ломоносов көшесі, 72     

Тігін цехы / 
Швейный цех    

+7 777 961 20 18   

«Бизнестің жол картасы-2020»,  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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БРОСКО ФИТНЕС  

«Броско Фитнес» Ақтөбе» компаниясы – «Броско Фитнес» франшизасы бойынша Қазақстандағы 
алғашқы фитнес клуб. Ақтөбе қаласында жобаны Величенко Виктория Олеговна жүзеге асырды.

Компания «Броско Фитнес Актобе» – это первый клуб по франшизе «Броско Фитнес» в 
Казахстане, инициатором проекта в городе Актобе является Величенко Виктория Олеговна.  
 

Ақтөбе қаласы, 
Молдағұлова көшесі, 56/2  

Фитнес клубы / 
Фитнесс клуб 

+7 702 777 27 28  
  

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
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VITA ЛОР 

«Vita ЛОР»  медицина кабинеті» - заманауи, жоғары технологиялық жабдықтармен 
жабдықталған жеке клиника. Негізін қалаушы – емдеу ісі мамандығы бойынша жоғары білімі бар 
Данияр Ғабитұлы Ақбергенов. Осы жобаны іске асырудың арқасында 7 жұмыс орны ашылды.

Медицинский кабинет «Vita ЛОР» - современная, оснащенная высокотехнологичным 
оборудованием частная клиника. Основатель - Акбергенов Данияр Габитович -имеет высшее 
образование по специальности «Лечебное дело». Благодаря реализации данного проекта было 
создано семь рабочих мест.

Ақтөбе қаласы, 
12 ы/а., 64     

Денсаулық сақтау / 
Здравохранение    

+7 747 785 47 17   

«Бизнестің жол картасы-2020»,  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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GARANT  

«Garant» білім беру орталығы – білікті оқытушылар мен кураторлардың басын қосқан, сату 
бөлімі бар ірі ұйым. Білім беру орталығы қызметтерінің тізіміне тек ҰБТ-ға дайындық емес, 
ЖОО-ны сауатты таңдау, сондай-ақ болашақ талапкерлерге  кәсіби бағдар беру де кіреді. 
Компания Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларына шағын турлар ұйымдастырып, талапкерлерді 
болашақ ЖОО-мен жақын таныстырады. 

Центр образовательных услуг «Garant» имеет широкий штат специалистов - преподавателей и 
кураторов, - которые обеспечивают индивидуальный подход к каждому ученику центра. В список 
услуг образовательного центра входит не только подготовка к ЕНТ, но и помощь в выборе  вуза, а 
также профессиональная ориентация будущих абитуриентов. Компания организовывает так же 
мини-туры в города Нур-Султан и Алматы, где абитуриенты могут поближе познакомиться со 
своим будущим вузом. 
 

Ақтөбе қаласы, 
Әлкей Марғұлан көшесі, 35  

Білім беру орталығы / 
Образовательный центр 

+7 702 285 24 86  
  

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
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ГЕБА 

«Геба» - бұл тек Ақтөбе облысында ғана емес, Қазақстан бойынша танымал жартылай 
фабрикат өндірушілердің бірі. 2019 жылы жалпы ауданы 3 мың ш.м. болатын зауыт салынды. 
Зауыт тәулігіне 10 тоннаға дайын өнім шығарады. «Геба» және «Неола» сауда белгісмен 40-қа 
жуық жартылай фабрикат түрі шығады.

«Геба» – это один из крупнейших производителей полуфабрикатов не только в Актюбинской 
области, но и в Казахстане. В 2019 году был построен завод общей площадью 3 тыс. кв. м, 
мощность завода составляет 10 тонн готовой продукции в сутки. Выпускает до 40 
наименований полуфабрикатов под торговыми марками «Геба» и «Неола».  

Ақтөбе қаласы, 
Сәңкібай батыр көшесі, 22/3     

Мұздатылған жартылай фабрикаттар өндірісі / 
Производство замороженных полуфабрикатов    

+7 (7132) 74 90 14   

«Даму-Өндіріс»
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ДАУРЕНБЕКОВ ЖАНАТ  

Ақтөбе қаласы, 
АЗХС өнеркәсіптік аймақ  

Пластик құбырлар өндіру / 
Производство пластиковых труб 

+7 701 925 33 40  
  

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
  
Бүгінгі таңда цех екі ауысымда жұмыс істейді, тәулігіне диаметрі 50-ден 110 мм-ге дейінгі 2 500 
метр құбыр шығарады. Өнім Қазақстанның батыс өңірінде үлкен сұранысқа ие. Қазіргі уақытта 
шағын өндірісте 5 адам еңбек етеді. Жеке өндірістік база сатып алу жоспарда бар.

ИП «Дауренбеков Жанат» работает в две смены, в сутки производят 2 500 метров труб, 
диаметром от 50 до 110 мм, которые пользуются большим спросом в западном регионе 
Казахстана. В настоящее время на малом производстве трудятся пять человек, в планах 
приобретение собственной производственной базы.
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ДАНА-ДЕНТАЛ 

«Дана-Дентал» стоматологиясы – ересектер мен балаларға арналған стоматологиялық 
филиалдар желісі. Емделушілерге ең тиімді және жаңа технологиялар, белгілі әлемдік 
брендтердің материалдары мен жабдықтарын қолдана отырып қызмет көрсетіледі. 
Бөлімшелерінде сұранысқа ие, әрі өте сирек кездесетін мамандардан кеңес алуға болады. Бұл – бір 
барғанда бірнеше стоматологиялық мәселелерді шешіп қайтуға мүмкіндік береді.

«Дана-Дентал» – сеть взрослых и детских стоматологических кабинетов. К услугам  пациентов 
– услуги с применением наиболее эффективных и новых технологий с использованием 
материалов и оборудования известных мировых брендов. В отделениях можно получить 
консультацию специалистов как самых востребованных, так и достаточно редких 
стоматологических направлений, что позволяет решить большинство вопросов за одно 
посещение. 

Ақтөбе қаласы, 
Батыс-2 ы/а, 49в     

Стоматологиялық қызметтер / 
Стоматолагические услуги    

+7 777 099 41 12   

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ  

«Дезинфекция» – Қазақстандағы дезинфекция құралдарының ірі өндірушілерінің бірі. 
Құрылтайшысы – Тауасаров Даурен. Қазір негізгі компания дезинфекция бойынша қызмет 
көрсетеді, ал еншілес «Farza Corp» ЖШС әр түрлі дезинфекциялық және кеміргіштерге қарсы 
құралдар шығарады. 27 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Маусымдық кезде қызметкерлер 
саны 200 адамға жетеді.

МУ «Дезинфекция» является одним из крупнейших производителей дезинфицирующих средств в 
Казахстане. Учредителем компании является Тауасаров Даурен Кубатаевич. В настоящее время 
основная компания  оказывает услуги по дезинфекции, а дочерняя компания ТОО«Farza Corp» 
производит различные дезинфицирующие средства и средства против грызунов. В компаниях 
постоянным рабочим местом обеспечены 27 человек, в сезон количество работников доходит до 
200 человек. 

 

Ақтөбе қаласы, 
Кеңес Нокин даңғылы, 2  

Дезинфекциялық құралдар өндірісі / 
Производство дезинфицирующих средств 

+7 (7132) 92 10 68  
  

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
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DENTAL CENTRE 

«Дентал Центр Ақтөбе» компаниясын медициналық жоғары оқу орнын  бітірген 3 түлек ашқан. 
Бүгінде «Дентал Центр Ақтөбе» компаниясының Қазақстан бойынша 4 клиникасы бар. 
Құрылтайшылар Нұр-Сұлтан және Ақтау қалаларында клиникалар ашуды, сондай-ақ Ресей 
медицина қызметтері нарығына шығуды жоспарлап отыр.

Компания «Дентал Центр Актобе» была создана группой из трех молодых выпускников 
медицинского вуза. Уже на сегодняшний день компания «Дентал Центр Актобе» насчитывает 
четыре клиники по Казахстану. В планах учредителей открытие клиник в городах Нур-Султан и 
Актау, а также выход на российский рынок медицинских услуг.

Ақтөбе қаласы, 
Бөкенбай батыр көшесі, 22     

Стоматологиялық қызметтер / 
Стоматологические услуги    

+7 747 094 55 98   

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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PIZZA HOUSE  

«Pizza House» ЖШС Ақтөбе қаласының аумағында «Додо Пицца» халықаралық франшизасы 
бойынша пиццерия желісін дамыту мақсатында 2018 жылы құрылған. Компанияның 
құрылтайшылары – Ағайдаров Арман Жәкенұлы және Өксікбаев Ғаділбек Бейімжанұлы. «Додо 
Пицца» франшизасының басты артықшылығы – технология, жеке бағдарламалық құрам, 
менеджмент жүйесі, маркетинг және стандарттарды қамтитын қуатты бизнес жүйесі.

ТОО «Pizza House»  было создано в 2018 году,  с целью развития сети пиццерий «Додо Пицца» на 
территории г.Актобе по международной франшизе. Учредителями компании являются 
Агайдаров Арман Жексенович и Уксукбаев Гадилбек Беймжанович. Главным преимуществом 
франшизы «Додо Пицца» является мощная бизнес-система, которая включает в себя 
технологии, собственное программное обеспечение, систему менеджмента, маркетинг и 
стандарты. 
 

Ақтөбе қаласы, 
Әбілқайыр хан көшесі 52  

Қоғамдық тамақтану / 
Общественное питание 

+7 707 447 07 07  
  

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
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ERSАIN STUDIO 

Төлеуов Ерсайын ашқан «Ersаin studio»  фотосалоны сәтті кадрлар, шебер өңдеу қызметін 
ұсынады. Мұнда барлық күрделіліктегі фотосесиялар мен сурет шығару қызметтері ұсынылған.

Фотосалон «Ersain Studio» предлагает профессиональные услуги фото- и видеосъемки, включая 
самые сложные, а также обработки и печати фотографий.  

Ақтөбе қаласы, 
Тәуелсіздік даңғылы, 9/1     

Фото-видео қызметтері / 
Услуги фото-видео    

+7 701 107 34 34   

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
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ЖАСМИН  

Мендиярова Шолпан Сағындыққызы «Жасмин» атты 70 орындық балабақша ашты. Қазіргі 
уақытта жоба жұмыс істеп тұр, балабақшада 11 адам жұмыспен қамтылған. Сондай-ақ 50 бала 
мемлекеттік-жекешелік әріптестік (МЖӘ) аясында мемлекеттік тапсырыс бойынша 
орналасқан.

Мендиярова Шолпан Сагындыковна открыла детский сад на 70 мест под названием «Жасмин». В 
настоящее время проект функционирует успешно, в саду трудоустроено 11 человек. При 
реализации проекта используются элементы государственно-частного партнерства  (ГЧП). 
 

Ақтөбе қаласы, 
Жүргенов көшесі, 116б  

Жеке меншік балабақша / 
Частный детский сад 

+7 701 503 24 97  
  

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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PODIUM 

Ақтөбеде Әсел Асқарқызы Зелетдинованың басшылығымен  «Шығармашылық даму 
орталығының» үшінші филиалы ашылды.. Әсел бала кезінен бимен айналысқан, бірнеше жыл 
бұрын жұбайымен бірге жалға алынған үй-жайларда би студиясын ашты. Ақтөбе қаласының жас 
тұрғындары арасында үлкен сұранысқа ие бола бастаған соң би студиясының екі филиалы пайда 
болды.

В Актобе открылся третий по счету филиал «Центра творческого развития»., Инициатором 
проекта является Асель Аскаровна Зелетдинова, профессиональная танцовщица.  Несколько лет 
назад онаоткрыла студию танцев в арендованном помещений, ее услуги начали пользоваться 
большим спросом среди юнных жителей города Актобе. Так и появились два филиала студии 
танцев под названием «Podium». 

Ақтөбе қаласы, 
Ораз Тәтеұлы  көшесі, 2а     

Би студиясы / 
Студия танцев    

+7 707 773 99 65   

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
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ИДЕАЛ ПЛАСТ  

«Идеал Пласт Construction» ЖШС 2009 жылы құрылған. Бұл – Қазақстанның батысындағы ПВХ 
профилінен жоғары сапалы металл пластик терезелер жасау және монтаждау бойынша 
қызмет көрсететін терезе фабрикасы. «Идеал Пласт Construction» компаниясының 10 жылдан 
астам уақыт бойы үздіксіз дамып келе жатқан және жетіліп келе жатқан роботтандырылған 
өндірісі бар. Сондай-ақ клиенттерге өнімдердің бірегей ассортиментін, бельгиялық Deceuninck 
концернінің әлемдік жетекші брендінен ПВХ профильдерінің терезе жүйелерін ұсынады.

ТОО «Идеал Пласт Construction» основан 2009 году. Это единственная оконная фабрика на западе 
Казахстана, которая изготавливает и осуществляет монтаж высококачественных 
металлопластиковых окон из ПВХ-профиля. Компания «Идеал Пласт Construction» имеет 
собственное роботизированное производство, которое постоянно развивается и 
усовершенствуется более 10 лет. Также предлагает клиентам уникальный ассортимент 
продукции, оконные системы ПВХ-профилей от ведущего мирового бренда бельгийского концерна 
DECEUNINCK. 

Ақтөбе қаласы, 
Мағжан Жұмабаев көшесі, 2  

Пластик терезелер өндірісі / 
Производство пластиковых окон 

+7 778 012 23 33  
  

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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КАЛЬНИЯЗОВА 
АСЕЛЬ ОНГАРБАЕВНА 

Жеке кәсіпкер Әсел Оңғарбайқызы бұрын бухгалтер болған. Кәсіпкерлік қызметін 2010 жылы ЖК 
тіркеп, көлік компанияларына логистика қызметтерін ұсынудан бастады. Уақыт өте келе Әсел 
өзіне жеке техника сатып алуға шешім қабылдады. Қазіргі уақытта арнайы көлік қызметтерін 
ұсынады.

Индивидуальный предприниматель Асель Онгарбаевна начала свою деятельность в области 
логистики 2010 году. По мере развития бизнеса, предпринимательница приобретала 
собственную технику. В данное время предоставляет транспортные услуги. 

Ақтөбе қаласы, 
Солтүстік көшесі, 6     

Көлік қызметтері / 
Транспортные улуги    

+7 705 480 00 30   

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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КАСПИЙ ПЛЮС  

Қазіргі уақытта «Каспий плюс» компаниясы тау-кен өндіру өнеркәсібі үшін сапасы жағынан еш 
кем емес, бірақ импорт аналогтардан арзан 300-ден астам өнім түрін шығарады. Шағын 
бекіткіштерден күрделі қондырғыларға дейін өндіреді. 

Компания «Каспий плюс» производит для горнодобывающей промышленности более 300 
наименований продукции, от небольших крепежных изделий до сложных агрегатов. Продукция не 
уступает по качеству, но дешевле импортных аналогов.

 

Ақтөбе қаласы 
Вохра көшесі, 258   

Арматуралы-аркалы бекітпе, еурозақоршау, шахта анкерлік бекітпелері өндірісі/ 
Производство арматурно-арочной крепи, еврозаборов, шахтных анкерных крепей

+7 (7132) 74 47 55  
  

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

kaspiy.plus@mail.ru  
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COMPASTELECOM 

«CompasTeleCom» ЖШС Ақтөбе компаниясы өз қызметін 2009 жылы бастаған. Негізін қалаушы – 
кәсіпкер Әнуар Уәли. Компания жаңа байланыс технологияларын қолдана отырып, интернетке 
сапалы қол жетімділік ұсынады. Сондай-ақ компания банктік терминалдарға қызмет көрсету 
бойынша да қызмет көрсетеді.

Актюбинская компания ТОО «CompasTeleCom» начала свою деятельность в 2009 году, 
основателем является Ануар Уали. Компания предлагает качественный доступ к сети 
интернет, используя новейшие технологии связи. Так же компания оказывает услуги по 
обслуживанию банковских терминалов. 

Ақтөбе қаласы, 
Ә. Молдағұлова көшесі, 58/2     

Телекоммуникация саласындағы қызметтер / 
Услуги в сфере телекоммуникаций    

+7 776 071 57 41   

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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АССОЛЬ  

Жеке кәсіпкер Алиса Владимировна Котлобовская «Ассоль» сауықтыру орталығын ашты. Негізгі 
қызметі - тұзды үңгірде сауықтыру. Осының арқасында Ақтөбе тұрғындарының теңіз жағасына 
бармай-ақ тұзды ауамен  тыныстап, денсаулығын жақсартуға мүмкіндігі бар. Тұз шахтасында 
болудың бір сессиясы теңіз жағалауында үш күн болғандай әсер береді. 

Индивидуальный предприниматель Алиса Владимировна Котлобовская открыла 
оздоровительный центр «Ассоль». Основным видом деятельности является предоставление 
услуг оздоровительной соляной пещеры. Благодаря этому у жителей Актобе есть возможность 
улучшить свое здоровье, не выезжая за пределы города, посетив соляную шахту. Отмечено, что 
один сеанс пребывания в соленой шахте равнозначен нескольким дням пребывания на морском 
побережье.
 

Ақтөбе қаласы, 
Тәуелсіздік даңғылы, 12   

Сауықтыру шаралары / 
Оздоровительные процедуры

+7 705 772 69 21  
  

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
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LIFE SI 

Сисеналин Руслан пластик терезелер шеберханасынан бастап жалюзи өндірісіне дейінгі жолдан 
өткен кәсіпкер. Бүгінгі таңда «Life Si» ЖК  «Гамма» сауда белгісімен жалюздердің (тік, роликті 
жалюздер, алюминий жалюздер, рулонды перделер) барлық түрін өндіреді. Цех барлық қажетті 
технологиямен жабдықталған.

ИП ««Life Si» прошел путь от мастерской пластиковых окон до производства жалюзи. 
Основателем бизнеса является Сисеналин Руслан. На сегодняшний день ИП ««Life Si» успешно 
занимается производством жалюзи под ТМ «Гамма» (вертикальные, роликовые, алюминиевые 
жалюзи, рулонные шторы) и рольставни. Цех оснащен всем необходимым оборудованием. 

Ақтөбе қаласы, 
Вавилов көшесі, 27     

Жалюзи өндірісі / 
Производство жалюзей    

+7 707 665 52 72   

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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LYAZZAT STARS  

«Lyazzat Stars» кондитерлік цехының негізін қалаушы Кальпенова Ләззаттың Ақтөбе қаласында 
жеке өндірістік цехы, дүкен және 7 сауда нүктесі бар. Штатта 20-дан астам адам жұмыс істейді. 
«Lyazzat Stars» күніне 200 килограмнан астам жоғары сапалы кондитерлік өнімдер шығарады. 
Жоспарда  сауда нүктесін 10-ға дейін жеткізу және цехты кеңейту бар. Қазір «Lyazzat Stars» бренді 
Ақтөбе қаласында кеңінен танымал.
 
У основателя кондитерского цеха «Lyazzat Stars» Кальпеновой Ляззат имеется свой 
производственный цех, магазин и 7 торговых точек по городу Актобе. Штат работников 
составляет более 20 человек. В день «Lyazzat Stars» выпускает более 200 килограмм выпечки 
высшего класса. В планах увеличить сеть до 10 торговых точек и расширить цех. За время своей 
деятельности компания смогла завоевать признание, а бренд «Lyazzat Stars» уже широко 
известен в городе Актобе.

Ақтөбе қаласы 
Батыс ы/а, 2   

Кондитерлік цех / 
Кондитерский цех

+7 701 431 78 64  
  

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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MEGA STARS  

Көп балалы кәсіпкер ана Мәдина Муратова – Ақтөбе қаласындағы Mega Stars балалар хореография 
студиясының иесі және оқытушысы. Мадина бала кезінен бимен айналысты, бірнеше жыл бұрын 
жұбайымен бірге жалға алынған бөлмеде би студиясын ашты. Мектепте хореографиядан басқа 
эстетикалық гимнастика мен актерлік шеберлік те оқытылады. Бүгінгі таңда отбасылық 
бизнес өркендеп келеді, Мадина мұнымен тоқтап қалмай, бизнесте жаңа бағытқа бет бұрып, 
«Мама Boss» сұлулық салонын ашты. 

Предпринимательница Мадина Муратова – владелец и преподаватель детской студии 
хореографии Mega Stars в городе Актобе. Мадина с детства занималась танцами, несколько лет 
назад с супругом открыла студию танцев в арендованном помещений, в школе кроме 
хореографии преподают эстетическую гимнастику и актерское мастерство.  На сегодняшний 
день семейный бизнес процветает, Мадина не останавливается на достигнутом и с этого года 
открыла новое направление в своем бизнесе, салон красоты «Мама Boss». 

Ақтөбе қаласы, 
11 ы/а, 53б      

Би мектебі / 
Школа танцев    

+7 771 181 80 75
  

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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МАТВЕЕВ 
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ  

«Матвеев Сергей Николаевич» ЖК макарон өнімдері цехын 1998 жылы, кондитерлік цехты 2015 
жылы іске қосқан. Сапалы өнім Орынбор, Уфа, Орск, Ақтау, Атырау, Орал және Қостанай сияқты 
қалаларға да жеткізіледі. Өндірісте 80 адам жұмыспен қамтылған, ай сайын 300 тонна макарон 
және 100 тонна кондитер өнімдері шығарылады.

ИП «Матвеев Сергей Николаевич» начал свой бизнес по производству макаронных изделий в 1998 
году, а кондитерский цех был запущен в 2015 году. Гарантированное качество производимой 
продукции позволяют расширять географию поставок в такие города, как Оренбург, Уфа, Орск, 
Актау, Атырау, Уральск и Костанай. На производстве трудоустроены 80 человек, ежемесячно 300 
тонн макаронной и 100 тонн кондитерских изделий уходят на реализацию. 
 

Ақтөбе қаласы, 
Өтемісов көшесі, 199а    

Макарон және кондитерлік өнімдер өндірісі / 
Производство макаронных и кондитерских изделии

+7 (7132) 40 20 43  
  

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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МАЯК  

Ақтөбе облысының Қобда ауданындағы Самара-Шымкент тас жолында «Маяк» кемпингі 
ашылды. Қызмет көрсету  жағынан кемпинг халықаралық стандарттарға сәйкес келеді. Онда 40 
орындық қонақ үй және 100 орындық асхана, «стандарт», «отбасылық» және «люкс»  санатты 
қонақ үй бөлмелері, әр нөмірде интернет және спутник теледидар бар. Кемпингте жұмыспен 40 
адам қамтылған. Лагерь аумағында жүк көліктеріне арналған үлкен автотұрақ бар.

В Хобдинском районе Актюбинской области на трассе Самара–Шымкент открылся кемпинг 
«Маяк».  По спектру услуг кемпинг соответствует международным стандартам.  В нем 
имеется гостиница на 40 мест и столовая на 100 мест. Гостиничные номера нескольких 
категорий - «стандартный», «семейный» и «люкс».  В  каждом номере имеется доступ к 
интернету и спутниковое телевидение.  Работой в кемпинге обеспечено 40 человек. На 
территории кемпинга есть большая автостоянка для грузовых автомобилей.  

Ақтөбе облысы, 
Мәртөк ауданы 

Жол бойындағы кемпинг / 
Придорожный кемпинг    

+7 (7133) 12 87 02
  

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

kemping.mayak@mail.ru  
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МОГОЛЬ  

Жеке кәсіпкер Мира Жұмағалиева «Моголь» наубайханасын құрды. Бұл наубайханада барлық іс-
шара клиенттердің қалауы мен ыңғайына бейімделген. Қазірдің өзінде тұрақты клиенттер көп. 
Негізінен бұл – «Моголь» наубайханасын жоғары бағалаған отбасылар. Кәсіпкер әр клиенттің 
жеке ыңғайына қарай отырып, клиенттермен үнемі байланыста болады.

Индивидуальный предприниматель Мира Жумагалиева основала пекарню «Моголь». В этой 
пекарне все адаптировано под желания и удобства  клиентов. Уже наработана широкая 
клиентская база, в основном это целые семьи, которые высоко оценили пекарню «Моголь». 
Предпринимательница поддерживает обратную связь со своими клиентами, практически 
используя индивидуальный подход к каждому. 
 

Ақтөбе қаласы, 
Ә. Молдағұлова  даңғылы,  30в  

Наубайхана / 
Пекарня

+7 776 093 33 33  
  

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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OVI DERM  

Ақтөбедегі тұңғыш «Ovi Derm» жеке дерматология клиникасы қызметін 2019 жылы бастады. 
Дерматологиялық клиника жобасы идеясының авторы  29 жастағы кәсіпкер Кэтино Роландовна. 
Бала кезінде Кэти уақытының көп бөлігін өмір бойы медицина саласында қызмет еткен 
анасымен бірге өткізді. Сол кезде туған қаласында өз клиникасын ашуды армандаған.  2019 
жылдың тамыз айында клиника «Батыс-2» шағын ауданында есігін ашты.

Первая частная дерматологическая клиника «Ovi Derm» начала свою деятельность в городе 
Актобе в 2019 году. Инициатором проекта дерматологической клиники выступает 29-летняя 
бизнесвумен Кэтино Роландовна Имансу. Еще будучи ребенком Кэтино большую часть своего 
времени проводила на работе у мамы, которая всю жизнь проработала в сфере медицины. Тогда и 
зародилась мечта открытия собственной клиники в родном городе, и в августе 2019 года 
клиника распахнула свои двери в новом микрорайоне «Батыс-2». 

Медициналық қызметтер / 
Медицинские услуги    

+7 702 407 73 48
  

Ақтөбе қаласы, 
Тәуелсіздік даңғылы, 18  

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
  



213

w
w

w
.d

am
u.

kz

OILTRANSAKTOBE  

Кәсіпкер Баймағамбетов Бауыржан Сақыткерейұлы «OilTransAktobe» ЖШС компаниясын құрған. 
Компания негізінен көлік қызметтерін көрсету, оның ішінде мұнай өнімдерін кен орнынан 
тапсырыс берушінің зауытына дейін тасымалдаумен айналысады. Қазіргі уақытта 
компанияның толыққанды автопаркі мен кәсіби қызметкерлерден жасақталған штаты бар. Бұл 
– Қазақстан аумағы бойынша да, одан тыс жерлерде де кез келген күрделі жүк тасымалдау 
қызметін көрсетуге мүмкіндік береді.

Предприниматель Баймагамбетов Бауыржан Сакиткереевич основал компанию ТОО 
«OilTransAktobe».  Основным видом деятельности компании является оказание транспортных 
услуг, в тч. . перевозка нефтепродуктов с месторождения до завода заказчика. В настоящее время 
компания обладает значительным автопарком, а также укомплектованным штатом 
профессиональных сотрудников, что позволяет максимально быстро и качественно 
осуществлять грузовые перевозки любой степени сложности, как по территории Казахстана, 
так и за его пределами. 
 

Ақтөбе қаласы, 
Пожарский көшесі, 54  

Көлік қызметтері / 
Транспортные услуги

+7 (7132) 50 10 68  
  

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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ПОЛИВЕСТ  

«Поливест» ЖШС Батыс Қазақстан аймағында айына 100 тоннадан астам полиэтилен 
өнімдерін өндіретін кәсіпорын. Атап айтқанда халық арасында «майка» аталып кеткен 
полиэтилен пакеттер, орамдардағы пакеттер, орамдардағы және бумалардағы өлшеп-орау 
пакеттерін, сыйымдылығы мен түсі әртүрлі, қоқыс салатын қаптар, сондай-ақ полиэтилен 
үлдірін шығарады.

ТОО «Поливест» является производителем полиэтиленовой продукции. Предприятие имеет 
возможность производить более 100 тонн готовой продукции в месяц на импортном 
оборудовании и высококачественном сырье. Компания производит полиэтиленовые пакеты 
разного формата,  фасовочные пакеты, мешки для упаковки мусора различной емкости и цвета, а 
также полиэтиленовую пленку. 

Полиэтилен пакеттер өндіру / 
Производство полиэтиленовых пакетов    

+7 (7132) 24 66 61
  

Ақтөбе қаласы, 
Әбілқайыр хан көшесі, 27/1-14   

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.polywest.kz
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РАУШАН ПЕЧЁТ   

Раушан Мұхит – жас әрі табысты кәсіпкер. Раушан ашқан кондитерлік цехта тұрақты 20 адам 
жұмыс істейді. Сапалы, дәмді, табиғи ингредиенттер қосылған кондитерлік өнімдер – «Раушан 
печет» брендінің дамып, кеңеюіне кепілдік береді. Бірегей рецепттер, ұжымдағы жайлы және 
жылы атмосфера, тұрақты және тұрақты команда мен  Раушанның беделі – табыстың тағы 
бір сыры.

В кондитерском цехе ИП «Мухит Раушан» работают 20 человек. Стабильное качество продукции, 
использование натуральных ингредиентов и безупречная репутация  – все это гарантированно 
позволяет бренду «Раушан печет» уверенно расти и расширяться. Проверенные и уникальные 
рецепты, уютная и теплая атмосфера в коллективе, постоянная и стабильная команда, и 
репутация Раушан – вот слагаемые компоненты успеха. 

Ақтөбе, 
Батыс ы/а, 2, 
Тәуелсіздік көшесі, 18а   

Кондитерлік цех / 
Кондитерский цех

+7 775 760 19 06  
  

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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РИДК-СПОРТ  

Константин Алексеевич Лебеденко бұрын әйгілі спортшы болған, қазір «РИДК-Спорт» фитнес 
клубының иесі. Клубтың артықшылықтары: cycle, jumping, степ аэробика және т.б. сияқты 
жаңа фитнес бағыттарды енгізуінде. Клубта жаңа клиенттерді тартумен айналысатын өз 
сату бөлімі бар. 

Константин Алексеевич Лебеденко - в прошлом именитый спортсмен, сейчас владелец фитнес 
клуба «РИДК-Спорт». Преимуществами клуба являются внедрение новых фитнес направлении, 
таких как: cycle, jumping, степ-аэробика и т.д. 

Фитнес клубы / 
Фитнесс клуб    

+7 (7132) 77 17 83
  

Ақтөбе қаласы, 
12 ы/а, 54   

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
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РОКОС Ко   

«Рокос Ко» компаниясы «Рокос» сауда белгісімен шұжық өнімдері мен ет деликатестерін 
өндірумен айналысады. Қазіргі уақытта компанияның ел бойынша 7 филиалы бар. Сауда мен 
өндірістен басқа компания көлік – логистикалық және брокерлік қызметтерді көрсетудің жаңа 
бағытын іске қосты.

Компания «Рокос Ко» занимается производством колбасной продукции и мясных деликатесов под 
торговой маркой «Рокос». На данный момент компания насчитывает 7 филиалов по стране. 
Помимо торговли и производства компания запустили новое направление – оказание 
транспортно логистических и брокерских услуг.

Ақтөбе қаласы, 
Өнеркәсіптік аймақ, 2а    

Шұжық өнімдерін өндіру / 
Производство колбасных изделии

+7 (7132) 98 33 52  
  

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.rokos.kz  
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SAGA GYM  

Жеке кәсіпкер Сағадат Салманов жұбайы Әсем екеуі Ақтөбеде фитнес зал ашты. Жоба аясында 
5 адам жұмыспен қамтылды. Фитнес-клубтың ауданы 320 шаршы метрден асады, онда 
2 жаттығу залы және топтық жаттығулар залы бар.

Индивидуальный предприниматель Сагдат Салманов открыл фитнес-клуб площадью 320 
квадратных метров с двумя тренажерными залами и залом для групповых занятий Создано 
пять новых рабочих мест. 

Фитнес клубы / 
Фитнесс клуб    

+7 701 725 58 01
  

Ақтөбе қаласы, 
Мәңгілік ел көшесі, 1   

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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САММОЙ   

Жеке кәсіпкер Мұканова Айнұр Нұржанқызы «САММОЙ» атты өзіне-өзі қызмет көрсететін авто 
жуатын орын ашқан кәсіпкер. Ол кезде Ақтөбеде авто иелеріне қызмет ұсынатын мұндай сервис 
болған жоқ. 

Индивидуальный предприниматель  Муканова  Айнур Нурхановна открыла автомойку 
самообслуживания «САММОЙ». Это первый сервис для автолюбителей такого формата в 
Актобе. 

Ақтөбе қаласы, 
Сәңкібай батыр даңғылы

Өзіне-өзі қызмет көрсететін көлік жуу орны  / 
Авто мойка самообслуживания 

+7 702 550 09 90  
  

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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СЕНІМ-CLINIC  

«Сенім-Clinic» емдеу-диагностика орталығы барлық қажетті заманауи жабдықтармен, кең 
бейінді жоғары білікті мамандармен және тамаша зертханалық базамен жабдықталған. Сондай-
ақ клиникада терапия, педиатрия, гинекология, кардиология, неврология, урология және 
эндоскопия сияқты салалар бойынша медициналық қызметтер көрсетіледі. Штатта 100-ден 
астам адам жұмыс істейді.

Лечебно-диагностический центр «Сенім-Clinic» оснащен всем необходимым современным 
оборудованием и хорошей лабораторной базой. В клинике работают  высококвалифицированные 
специалисты широкого профиля . Клиника оказывает  медицинские услуги по направлениям: 
терапия, педиатрия, гинекология, кардиология, неврология, урология и эндоскопия. Штат 
клиники составляет более 100 человек. 

Медициналық қызметтер / 
Медицинские услуги    

+7 (7132) 50 26 23
  

Ақтөбе қаласы, 
Бейбітшілік даңғылы, 41   

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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NETHOUSE   

Серікбаева Роза Нығметқызы мен жұбайы Болат Отарбаев ашық топырақта NetHouse атты 
арнайы тор астында көкөніс өсіруде. Испания мен Израильде кеңінен қолданылатын NetHouse 
технологиясының басты ерекшелігі – мөлдір, табиғи желдетіп тұрады, нашар ауа-райынан және 
жәндіктерден қорғайды. Нәтижесінде химиясыз таза көкөніс алуға болады. NetHouse технология 
бір гектардан әдеттегі алқаптан он есе артық өнім алуға мүмкіндік береді.

Индивидуальный предприниматель Серикбаева Роза Нигметовна вместе с супругом Болатом 
Отарбаевым  установили весьма эффективную линию по выращиванию овощной продукции в 
открытом грунте под специальной сеткой – NetHouse («дом из сетки»). Главной особенностью 
технологии NetHouse, широко используемой в Испании и Израиле, является применение 
специальной сетки, которая одновременно обеспечивает прозрачность, естественную 
вентиляцию, защиту от негативного погодного воздействия, а также защищает от насекомых. 

Ақтөбе қаласы, 
Ә.Молдағұлова даңғылы, 33,     

Жылыжай / 
Теплица 

+7 701 511 45 08  
  

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 



222

SMILE CENTER  

Мемлекеттік және жеке клиникаларда 8 жыл жұмыс істегеннен кейін, дәрігер Оксана Сакыпова 
жұбайымен бірге Smile center стоматологиялық клиникасын құрды. Отбасылық жұп дәрігер-
стоматолог мамандығы бойынша  дәрігерлік қызметтен жекеменшік стоматологиялық 
бизнеске дейінгі жолдан өтіп, қазір кәсібін сәтті жүргізіп отыр.

В 2017 году Оксана Сакыпова вместе с супругом основали стоматологическую клинику Smile 
center. Таким образом семейная пара прошла путь от врачей-стоматологов к собственному 
стоматологическому бизнесу.

Стоматологиялық қызмет / 
Стоматологическая деятельность    

+7 708 471 20 71
  

Ақтөбе қаласы, 
Бөкенбай батыр көшесі, 129к   

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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СТРОЙБЕТОНСНАБ   

«СтройБетонСнаб» ЖШС  негізінен құрастырмалы темір-бетон конструкциялар мен 
өнеркәсіптік және жеке құрылыстар үшін бетон бұйымдар шығарумен айналысады. Бастапқыда 
кәсіпорын 10 адаммен іс бастап, темірбетон бұйымдарын полигон жағдайында ашық алаңда 
дайындады. 2018 жылы ЖБИ шығаратын зауыт іске қосылды. Кәсіпорын кеңеюіне байланысты 
жұмыскерлер саны 120 адам болды. 

Основной вид деятельности ТОО «СтройБетонСнаб» - выпуск сборных железобетонных 
конструкций  и изделий для промышленного и гражданского строительства. В начале 
деятельности штат предприятия состоял из 10 человек, железобетонные изделия 
изготавливались на открытой площадке в полигонных условиях. В 2018 году был введен в строй 
завод по производству ЖБИ.   Численность работников после расширения составила 120 человек.

Ақтөбе қаласы, 
Пожарский көшесі, 48б    

Темірбетон бұйымдарын өндіру / 
Производство железобетонных изделии 

+7 (7132) 50 90 72  
  

«Даму-Өндіріс»

sbsplus@mail.ru  
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TALAN TECHNOLOGY  

«TALAN technology» ЖШС компаниясы автомобиль шиналарын өңдеумен және балалар мен спорт 
алаңдарына арналған әр түрлі және экологиялық таза жабындарды өндірумен айналысады. 
Кәсіпорын спорт алаңдары, ойын алаңдары және т.б. үшін арнайы, жарақатқа қауіпсіз жабындар 
шығарады. Процесс барысында автомобильдің ескі резеңке шиналары өңделіп, ұсақталып, 
«термиялық престе» нығыздалып, арнайы жабындарға айналады.

Компания ТОО «TALAN Technology» занимается переработкой автомобильных шин и 
производством разнообразных, экологически чистых покрытий для детских и спортивных 
площадок. Производствненый процесс включает в себя переработку использованных резиновых 
автомобильных шин, их измельчение, термическое прессование стружки. 

Жарақатқа қауіпсіз резеңке тақтайшалар мен резеңке жабындар өндірісі / 
Производство травмобезопасной резиновой плитки и резиновых покрытии    

+7 (7132) 74 11 24 
  

Ақтөбе қаласы, 
Өнеркәсіптік аймақ, 679/9    

«Даму-Өндіріс»

info@talangroup.kz     
  
www.talangroup.kz  
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УЗАКПАЕВ АЙТЖАН   

Жеке кәсіпкер «Ұзақпаев Айтжан» ыдыс жууға арналған сорғы-ысқыш шығарумен айналысады. 
Кәсіпкер бизнес ашқалы бері 4 жылдан астам уақыт өтті. Қазір бәсекелестік жоғары болғанына 
қарамастан кәсіпкердің тасы өрге домалап тұр. Орал мен Алматыда да осындай өндіріс ашылды. 
Айына «Айзере сауда белгісімен ыдыс жууға арналған сорғы-ысқыштың 5 мыңнан данасы 
шығарылады. Өнімдер Ақтөбе, Астана базарларына және супермаркеттер желісіне жеткізіледі.

ИП «Узакпаев Айтжан» производит губки для мытья посуды. С момента открытия бизнеса ИП 
Узакпаева А.М. прошло более 4 лет, дела в настоящее время у предпринимателя идут в гору. И 
это несмотря на то, что конкуренции стало больше, помимо иностранных производителей 
губок, подобные производства открылись в Уральске и Алматы. В месяц выпускается более 5 
тысячи губок для мытья посуды торговой марки «Айзере». Продукция поставляется на рынки 
Актобе, Астаны и в сеть супермаркетов. 

Ақтөбе қаласы, 
Әбілқайыр хан, 1    

Ысқыш өндірісі / 
Производство губки  

+7 705 225 09 70  
  

«Даму-Өндіріс»

auzakpayev@gmail.ru  
  



226

LONDON-ЕС  

Ақтөбе қаласының тұрғындары Альбина Болатқызы мен Анар Ерболатқызы 2013 жылы 
«London-ЕС» ЖШС тіркей отырып, ағылшын тілін оқыту орталығын құрды. 7 жылдан астам 
уақыт ішінде орталық ағылшын тілін оқытудың Британдық коммуникатив әдістемесін 
қолдана отырып, үздік оқу мектебі ретінде танытты. Орталықта тек сертификатты жас 
мамандар жұмыс істейді. 

Жители города Актобе, Альбина Болатовна и Анара Ерболатовна основали свои бизнес в 2013 
году, зарегистрировав центр по обучению английскому языку ТОО «LONDON-ЕС». Более чем за 7 
лет работы центр зарекомендовал себя как лучшая школа обучения с применением 
коммуникативной британской методики преподавания английского языка. В центре работают 
исключительно молодые сертифицированные специалисты.   

Тіл оқыту орталығы / 
Языковой учебный центр    

+7 747 303 70 00 
  

Ақтөбе қаласы, 
Тайбеков көшесі, 73а    

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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YURTAPARK   

YURTAPARK – отбасылық ойын-сауық паркі. Мұнда әркім  өз жасына қарай ойын-сауық түрін таба 
алады. Компания «бір терезе» принципін қолданады және бұл саябақ қонақтарына ыңғайлы. 
Өйткені уақыт пен ойын-сауыққа шектеу жоқ. Балалар мен ата-аналар 11-ден  түнгі 12-ге дейін 
ойнап, саябақта көңіл көтере алады.

YURTAPARK – cемейный парк развлечений, где каждый найдёт занятие по возрасту. Компания 
применила принцип «одного окна» и это удобно гостям парка, так как нет ограничений по 
времени и использованию атракционов. Дети и родители могут проводить время в парке с 11 
утра до 12 ночи.  

Ақтөбе қаласы, 
Кеңес Нокин көшесі, 51    

Отбасылық ойын-сауық паркі / 
Семейный парк развлечений   

+7 (7132) 41 99 02  
  

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.yurtapark.kz  
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AQBOBEK 
INTERNATIONAL SСHOOL  

Aqbobek International Sсhool  халықаралық мектебі NIS бағдарламасы бойынша білім береді. Орта 
және жоғары буында математика мен ағылшын тілі тереңдетіп оқытылады. Кезең-кезеңімен IB 
(International Baccalaureate) бағдарламасы бойынша оқытатын мектепке ауысады. 

Школа Aqbobek International Sсhool работает по NIS-Program. В среднем и старшем звене 
проводится углубленное изучение математики и английского языка, поэтапно переходящее в 
школу, обучающую по программе IB (International Baccalaureate).

Білім беру қызметтері / 
Образовательные услуги    

+7 747 303 70 00 
  

Ақтөбе қаласы, 
Тайбеков көшесі, 73а    

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.akbobek.kz 
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ВАНИЛЬ   

"Ваниль" сауда маркасымен кондитерлік өнімдер шығаратын цех – заманауи өндіріс және 11 
фирмалық дүкен. Оның жетеуі Ақтөбе қаласында, төртеуі Орынбор қаласында жұмыс істеп тұр.

Цех по производству кондитерских изделий «Ваниль» - это современное производство и 11 
фирменных магазинов: 7 в г. Актобе (Республика Казахстан) и 4 арендованные точки в г. 
Оренбург (Российская Федерация).   

Ақтөбе қаласы, 
Заводская көшесі, 33    

Кондитерлік өнімдер өндіру цехы / 
Цех по производству кондитерских изделий
   

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.vanil.kz  
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ЗЕРДЕ
КЕРАМИКА АКТОБЕ  

Өндірістік қуаты жылына 5 млн.ш. м. керамика плиткалар мен гранит өндіретін зауыт Батыс 
Қазақстанның қажеттілігін толық өтей алады. Компания дайын өнімді көрші елдерге 
экспорттауды да жоспарлап отыр.

Завод по производству керамических покрытий и плит, с производственной мощностью 5 млн. 
кв.м./год, будет покрывать потребность Западного Казахстана. В планах компании 
экспортировать готовую продукцию в соседние страны.

Керамика плиткалар мен гранит өндірісі / 
Производство керамической плитки и гранита    

Ақтөбе қаласы, 
Астана ауданы, 
Өнеркәсіптік аймақ

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.mk-ceramics.kz 
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IBIS   

IBIS халықаралық брендімен салынған үш жұлдызды қонақ үйде 123 бюджеттік нөмірлер бар. 

Трехзвездочная гостиница под международным брэндом IBIS имеет 123 номера бюджетного 
класса. 

Ақтөбе қаласы 
Өтеген Сейітов көшесі, 5    

Қонақ үйі / 
Гостиница
   

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.all.accor.com  
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ТEPLOSTANDART     

Страхов Дмитрий Владимирович басқаратын «TeploStandart» ЖШС үй, монша мен өндіріс 
орындарына арнап көмір, дизель және газбен жанатын пештер мен қазандықтар шығарады. 

Компания занимается разработкой и производством котлов на твердом топливе. Выпускаемая 
продукция представлена следующей линейкой котлов: промышленные котлы «Вулкан», котлы 
«КВа» котел-конструктор «Курган», котлы серии «Вох», печи банные «Искра», «Олимп» «Алау», 
«Искра ДГ- газ дровяная».

Пеш пен қазандық шығару өндірісі / 
Организация производства по выпуску печей и котлов длительного горения для дома       

Алматы облысы, 
Талдықорған қаласы, 
Медеу көшесі, 12                      

www.teplostandart.kz            
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УШТОБЕ - АЙДЫН 
  

Алматы облысы, Үштөбе қаласы, 
Сүйінбай көшесі, 3              

Сүт өнімдері өндірісі /
Производство молочной продукции      

«Үштөбе Айдын ЖШС» сүт және сүт тағамдарын өндірумен айналысады. Кәсіпорын тәулігіне 15 
тонна, 12 түрлі дайын сүт өнімін шығарады. 

ТОО «Уштобе Айдын» занимается производством молока и молочных продуктов. 
Производственная мощность предприятия - 15 тонн готовой молочной продукции в сутки. На 
предприятии производится 12 видов молочной продукции - это творог, сметана, кефир, ряженка, 
масло и многое другое, также планируется добавить в ассортимент плавленый сыр и  сладкий 
кефир. 

+7 (72834) 2 12 00                 

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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GOLDEN MAKEN     

«Golden Maken» өндірістік кооперативі жиһаздың барлық түрін шығарумен айналысады. Дайын 
өнім Алматыдағы «Armada» орталығында және басқа да сауда орындарында сатылады. Бүкіл 
Қазақстан бойынша да жөнелтіледі. Жеке тапсырыстар да орындайды. 

ИП «Golden Maken» производит мебель. На предприятии действуют в общей сложности 7 цехов, в 
которых трудятся семь бригад мастеров, всего порядка 50 человек. На производстве 
используются российские, китайские и итальянские технологии. Готовая мебель реализуется в 
торговом комплексе «ARMADA» г. Алматы и в других торговых точках.

.

Жиһаз өндірісі / 
Производство мебели        

Алматы облысы, Шамалған ауылы, 
Шамалған өндірістік кооперативі 
                     

+7 702 149 28 59                 

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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ЖАН СУ 
  

Алматы облысы, 
Талдықорған қаласы
Абылай хан көшесі, 371                

Минерал су және алкогольсіз сусындар өндірісі /
Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков     

Жетісулық ерлі-зайыпты Халил мен Арайгүл Абдрахмановтар «Жан су» сауда белгісімен минерал 
сулар мен алькогольсіз сусындар шығарумен айналысады. Кәсіпорында бөтелке шығару цехынан 
бастап дайын өнім жасап, құюға дейін барлық процесс автоматтандырылған. Өндіріспен қатар, 
белгілі сауда белгілерінің дистрибюторы ретінде қызмет көрсетеді.

 Компания занимается производством минеральных вод и других безалкогольных напитков под 
маркой «Жан су». Производство имеет собственный цех по выдуванию бутылок, оборудование по 
очистке воды, которое выпускает дистиллированную воду, и сатураторы, где происходит процесс 
- охлаждение воды, смешивание всех необходимых ингредиентов и газирование. Продукция 
компании - лимонады «Тархун» и «Буратино», а также напитки «Дюшес», «Барбарис», «Ядреный 
квас» и другие.

+7 (7282) 32 00 09            

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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АГРО-СОЮЗ     

Елена Ивановна Волженина басқаратын «АГРО-СОЮЗ» ЖК жеміс-жидектерді қайта өңдеп, «Suntik» 
сауда белгісімен консервіленген шырын, балалар пюресі, повидло, джем секілді өнімдер 
шығарумен айналысады. 

ИП «АГРО-СОЮЗ» занимается переработкой фруктов и ягод. Осенью 2019 года была 
переработана пробная партия яблок в объеме 500 тонн и выпущено готовой продукции - пюре и 
сока прямого отжима в количестве 380 тонн. В настоящее время компанией осуществляется 
контрактное производство пюре и соков прямого отжима под маркой «Suntik».

Жеміс-жидектер, жемістерді консервілеу / 
Производствo консервированной продукции из плодов ягод и фруктов        

 Алматы облысы, 
Қапшағай қаласы, 

          Заречный ауылы, Төле би к, 6            

+7 747 658 96 24                 

«Қарапайым заттар экономикасы»
«Экономика простых вещей»
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МӨЛДІР СУ 
  

Алматы облысы, Талдықорған қ, 
Солтүстік-батыс т/а, 
Шайқорған, 182б                

Бөтелкедегі су өндірісі /
Производство бутилированной воды     

Кәсіпкер Аджибеков Мұса жетекшілік ететін «Мөлдір су» ЖК Талдықорған қаласы мен Алматы 
облысында «Freshsu» сауда белгісімен бөтелкедегі ауыз су өндіріп, сатумен айналысады. Сағатына 
150 бөтелке су шығаратын цех толық автоматтандырылған.

Талдыкорганская компания ИП «Мөлдір су» под руководством Аджибекова Мусы, занимается 
производством, доставкой и реализацией бутилированной питьевой воды «Freshsu» в городе 
Талдыкорган и Алматинской области. Компания предлагает специальное предложение для детских 
садов и школ: “freshsu balapan”. Цех по розливу оснащен автоматизированной линией, 
производительностью более 150 бутылей в час. 

+7 707 139 33 93            

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.freshsu.kz            
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ФАБРИКА ВКУСА     

Құлымбаев Санжар Мұхитұлы ашқан цехта авторлық рецепт бойынша кондитерлік және 
аспаздық өнімдердің көптеген түрі шығарылады. Сондай-ақ, кәсіпкер кешенді түскі ас жеткізу 
бойынша қызметтер ұсынады.

Кулинария и кафе «Фабрика вкуса», ассортимент продукции которых очень разнообразен и 
представлен вкусными тортами, ароматной выпечкой, горячими блюдами, полезными 
салатами, свежими полуфабрикатами, аппетитными пиццей и суши. Все блюда готовятся по 
собственным авторским рецептам. Также кулинария предоставляет услуги по доставке 
корпоративных комплексных обедов в различные организации, что очень актуально и 
востребовано.

Кондитерлік өнімдер мен жартылай фабрикаттарды өндірісі / 
Организация деятельности по производству кондитерских изделий и полуфабрикатов        

Алматы облысы, 
Өтеген батыр кенті, 
Батталханов көшесі, 5а                      

+7 701 821 11 22                 

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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MARSELL FAMILY 
  

Алматы облысы, Ақши ауылы,
125 жер телімі               

Демалыс аймағы қызметі /
Деятельность зоны отдыха      

«Триандофилиди» ЖК Алакөлде Marsell family resort демалыс орнын ұсынады. 132 адам сыятын 
базада тұру құнына күніне үш рет тамақтану кіреді. Жағалау 100 метр жерде, спорт алаңдары, 
авто тұрақ бар.

Зона отдыха Marsell family resort расположена на озере Алаколь и имеет  номерной фонд, 
состоящий из 132 койко-мест в номерах категорий «Family plus» и «Standart plus».
Стоимость проживания за сутки с человека зависит от периода заезда и составляет от 8 000 
тенге до 11 500 тенге. В стоимость проживания входит трехразовое питание на базе (завтрак, 
обед, ужин). 

+7 702 185 18 36            

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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CLOTWELL     

Clotwell тігін фабрикасы өндіріс пен сауда, қызмет көрсету секілді көптеген салаларға арналған 
арнайы корпоратив киім өндірісіне маманданған. Сондай-ақ DonCano брендімен белсенді демалыс 
киімін тігеді.

Швейная фабрика Clotwell производит специализированную одежду для различных отраслей, 
таких как нефтяная, строительная, пищевая, военную и медицинскую форму и многие другие.
Также ведётся пошив униформы и одежды для обслуживающего персонала кафе и ресторанов, 
гостиниц и курортов, рекламных компаний и т.д. Гордость CLOTWELL - разработка и пошив 
одежды для активного отдыха с брендом DonCano.

Арнайы киім тігу қызметі / 
Пошив специализированной одежды        

Алматы облысы, Талғар қаласы, 
Қарасай батыр көшесі, 2/1                      

+7 (727) 388 22 38                 

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.clotwell.kz                 
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DOLCE PHARM 
  

Алматы облысы, Ынтымақ ауылы, 
Центральная көшесі, 1               

Медициналық бұйымдар өндірісі /
Производство медицинских изделий      

«Dolce-Pharm» компаниясы тоқылмаған материалдардан жасалған маска; стерильді және 
зарарсыздандырылмаған қолғап, бахил, хирургия жиынтығы, төсек-жайма, комбинезон секілді бір 
реттік медициналық бұйымдарды өндіреді.

Компания “Dolce-Pharm” занимается производством и оптовой продажей медицинских изделий - 
одноразовые медицинские маски из нетканых материалов; стерильные и нестерильные 
медицинские нитриловые, латексные, виниловые перчатки, бахилы, хирургические комплекты, 
постельное белье, комбинезоны и многое другое. Медицинские изделия компании отличаются 
высоким качеством, доступной ценой и имеют ряд других преимуществ по сравнению с 
аналогичной продукцией других компаний.

+7 (7272) 719 808            

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.dolcepharm.kz            
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GASSOIL CITY ISSYK     

«Gassoil City Issyk» ЖШС ашқан «Алтын бөбек» балабақшасында 180 орындық 6 топ бар. Білікті 
кадрлармен қамтылған, тәжірибелі педагог Алиева Лейла Вазировна басқарады. Балалардың  
білім алып, дамуы үшін толық жағдай жасалған.

В детском саду «Алтын бөбек» организовано 6 групп вместимостью до 180 мест. Детский сад 
обеспечен квалифицированными кадрами, руководит которыми опытный педагог Алиева Лейла 
Вазировна. В детском саду созданы все необходимые условия для досуга и развития детей, что 
является залогом их светлого будущего.

Мектепке дейінгі білім беру / 
Детское дошкольное образование        

Алматы облысы, 
Еңбекшіқазақ ауданы
Карасай а, Юбилейная к, 4                      

+7 708 592 99 25                 

«Қарапайым заттар экономикасы»
«Экономика простых вещей»
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KERUEN PLUS 
  

Алматы облысы, Талғар қаласы, 
Промышленная көшесі, 9               

Есік-терезеге ПВХ профильдер, құбырлар мен фитингтер шығару /
Производство окон и дверей, ПВХ-профилей, труб и фитингов       

«Keruen plus» ЖШС Kavi DENIZ сауда белгісімен есік-терезеге ПВХ-профиль, құбыр, фитингтер 
шығарумен айналысады. Бұл өнім экономиканың барлық салаларында сұранысқа ие. 

ТОО «Keruen plus» с 2014 года производит оконный и дверной ПВХ-профиль, трубы и фитинги под 
торговой маркой KAVI DENIZ. Эта продукция востребована практически во всех областях 
экономики. Фитинги и трубы из пластмасс отличаются простой конструкцией, надежностью и 
долговечностью, поэтому широко применяются в строительстве магистралей и трубопроводов.

www.denizplast.kz            
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PLASTICPROINVEST     

«PlasticProInvest» ЖШС түрік пен неміс жабдығында түрлі көлемдегі контейнерлер мен пластик 
манекендер секілді резеңке және пластик бұйымдар өндіріп, өндіріске қажет шикізат 
түйіршіктерін шығарады. 

Компания PlasticProInvest занимается производством резиновых и пластиковых изделий на 
оборудовании производства Турции и Германии и реализацией сырья для производства пластика. 
Основной ассортимент производимой продукции – это тара различной емкости и манекены из 
пластика. Еще одним направлением деятельности является реализация пластиковых гранул 
низкого и высокого давления высшего сорта от таких производителей как Шуртанский 
Газохимический Комплекс (Узбекистан), Казпелен, Уфаоргсинтез, которые используются для 
производства пленочной продукции, производства труб, пластиковой тары, стрейч пленок.

Пластик бұйымдар шығару / 
Производство пластиковых изделии       

Алматы облысы
Талғар ауданы , Панфилов ауылы, 
Кұлжа көшесі, 1                      
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ZETA 
  

Алматы облысы, Талғар қаласы, 
Сәтпаев көшесі, 2               

Жиһаз және пластик бұйымдарын өндіру /
Производство мебели и пластиковых изделий       

ZETA қазақстандық өндірістік компаниясы – пластик және металлдан үйге қажетті өнімдер жасау 
ісіндегі көшбасшы кәсіпорын. Қазір 26 қалада 50-ден астам дүкені бар. Үй мен кеңсеге арналған 
жұмсақ және корпустық жиһаз да шығарады.

Казахстанская производственная компания ZETA – стабильный лидер по производству мебели, 
пластиковой и металлической продукции широкого спектра на национальном рынке с 1996 года. 
Сеть магазинов ZETA динамично развивается и на сегодняшний день имеет более 50 магазинов в 
26 городах 

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

+7 (727) 313 13 51                 

www.zeta.kz            
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TEMIR METAL     

«Temir Metal» ЖШС бұрын пайдаланылған мұнай-газ құбырларын қайта өңдеп, металл парақтар 
шығарумен айналысады. Дайын металл табақтар құрылыс, тау-кен өнеркәсібінде қолданылады.

ТОО «Temir Metal» занимается переработкой отходов и лома чёрных металлов. Компания 
производит из них металлические листы, которые применяются для изготовления различных 
металлоконструкций, используемых при строительстве зданий и сооружений, а также в 
горнодобывающей промышленности.

Ескі мұнай-газ құбырларын қайта өңдеп, металл табақтар өндіру / 
Производство металлического листа путем переработки старых нефтегазовых труб       

Алматы облысы 
Іле ауданы, Өтеген батыр кенті, 

          Калинин көшесі, 2            

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

+7 (727) 246 46 01                            

www.tmetal.kz/en            
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АЛМАТИНСКИЙ 
ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД 
  

Алматы облысы, Қоянқұс ауылы, 
Момышұлы көшесі, 8а               

Климаттық техника мен желдеткіш жабдықтарды дайындау және сату /
Изготовление и реализация климатической техники и вентиляционного оборудования       

«Алматы желдеткіш зауыты» ЖШС қоршаған ортаны қорғау, энергия үнемдеуде әлемдік үздік 
технологияларға сүйенеді. Шығаратын ауа өңдеу қондырғыларында (орталық кондиционерлер) 
жылуды рекуперациялау технологиясын қолдана алады. 

В своей деятельности ТОО "Алматинский вентиляторный завод" выделяет в качестве основных 
приоритетов обеспечение требовании техники безопасности, надежность оборудования, охрану 
окружающей среды, применение лучших мировых технологии энергосбережения. 

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

+7 (727) 304 20 98                 

www.avzv.kz            



248

АДИЛИ ТЕКСТИЛЬ     

Әсел Әділ басқаратын «Адили текстиль» ЖШС -  табиғи маталарға таңба басып шығару 
бойынша алғашқы инновациялық өндіріс. Стильді қазақи ою-өрнегі бар бірегей аксессуарлар 
шығаратын қазақстандық бренд. 

Адили - это казахстанский бренд, выпускающий оригинальные аксессуары со стилизованным 
национальным казахским орнаментом. Адили Текстиль – это первое инновационное 
производство по печати на натуральных тканях. Компания имеет свое собственное отделочное 
производство, которое наносит активные красители на водной основе, высокотехнологичное и 
гибкое программное обеспечение позволяет печать реалистичное изображение в качестве до 
1200 dpi как полотнами, так и готовыми лекалами. 

Табиғи маталардан тоқыма бұйымдар шығару / 
Организация производства по выпуску текстильных изделий из  натуральных тканей       

Алматы облысы, Іле  ауданы
Өтеген батыр кенті
Титов көшесі, 98                      

www.shopadili.com            



249

w
w

w
.d

am
u.

kz

Q.MOBO 
  

Алматы облысы, 
Талғар ауданы, Белбұлақ ауылы, 
Жаңа құрылыс алқабы, 101 
                

Ет өнімдерін өндіру /
Производство мясных продуктов      

«Q Mobo» ЖШС ет өнімдерін өндіру саласында 2016 жылдан бастап жұмыс істейді. Өз қаражатына  
Талғар ауданындағы тұрғын емес үй-жайды сатып алып, Добров  сауда белгісімен жартылай 
фабрикаттар (тұшпара, манты) мен шұжық шығаратын желі орнатқан. Бүгінде 8 тоннадан 
астам өнім өңдейді.

Компания ТОО Q Mobo осуществляет свою деятельность в сфере производства мясных продуктов 
с 2016 года. Выкупив за счет собственных средств нежилое помещение в Талгарском районе, они 
установили линии по производству полуфабрикатов (пельмени, манты) и колбасных изделий под 
торговой маркой «Фермерский дом «Добровъ». На сегодняшний день максимальная 
производственная мощность имеющегося оборудования более 8 тонн в сутки. 

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

+7 705 267 07 49                 

www.dobrov.kz             
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БАҒАШАР МЕКЕН     

Сандулов Андрей Валерьевич басқаратын «Бағашар Мекен» ЖШС еуро стандарттарға сәйкес 
келетін, этиленгликоль негізіндегі антифриз, тосол, жылу тасымалдағыш/хладагент 
салқындатқыш сұйықтықтар шығаратын жалғыз  отандық өндіруші. NORD, ALFA, Z-COOL 
маркалы антифриз; «Теплый дом» жылу тасымалдағышы; «Север-40» тосолын ұсынады. 

Компания является единственным специализированным производителем охлаждающих 
жидкостей – антифриза, тосола, теплоносителя/хладагента на основе этиленгликоля, 
соответствующих европейским стандартам. Продукция выпускается под брендами - антифриз 
марки NORD, ALFA, Z-COOL, теплоноситель «Теплый дом», тосол «Север-40». 

Арнайы автомобиль салқындатқыш сұйықтықтар өндіру / 
Производство специальных автомобильных охлаждающих жидкостей       

Алматы облысы, 
Қапшағай қаласы,
Сейфуллин көшесі, 2/3                      

www.bagashar.kz            
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КАЙНАР АКБ 
  

Алматы облысы, 
Талдықорған қаласы, 
Медеу көшесі, 1               

Батареялар мен аккумуляторлар өндірісі /
Производство батарей и аккумуляторов      

«Қайнар-АКБ» - Қазақстан ғана емес, ТМД елдері бойынша аккумулятор батареяларын өндіру 
бойынша көшбасшы саналады. Зауыт жылына шығаратын 2,5 млн аккумулятордың 65%-дан 
астамы Ресей, Әзірбайжан, Қырғызстан, Өзбекстан, Беларусь, Тәжікстан, Ауғанстан, Армения, 
Түрікменстан, Грузия, Германия, Италия, Қытай және БАӘ-ге экспортталады.

ТОО «Кайнар-АКБ» является лидером по производству аккумуляторных батарей в странах СНГ . 
За годы индустриализации компания нарастила выпуск аккумуляторов в 8 раз. Сегодня из 2,5 млн 
собранных заводчанами аккумуляторов свыше 65% ежегодно экспортируются в Россию, 
Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Беларусь, Таджикистан, Афганистан, Армению, 
Туркменистан, Грузию, Германию, Италию, Китай и ОАЭ.

+7 (7282) 23 33 08                 

«Қарапайым заттар экономикасы»
«Экономика простых вещей»

www.kainar.kz            
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КОСАГРОКОММЕРЦ     

«КосАгроКоммерц» ЖШС өз қызметін 2008 жылы топырақ тыңайтқыштар жеткізуден және 
сатудан бастады. Бүгінгі таңда компания ауыл шаруашылығында үлкен рөл атқаратын минерал 
тыңайтқыштар мен пестицидтердің жетекші отандық өндірушісі. Компания өндірістік 
қызметін 2009 жылы хлорлы калий («Калимаг» типті) және тазартылған күкірт қышқылды 
калий сияқты тыңайтқыш түрлерін өндіруден бастады.

Свою деятельность  ТОО «КосАгроКоммерц» начало в 2008 году с поставки и реализации 
почвенных удобрений. Сегодня компания является ведущим отечественным производителем 
минеральных удобрений и пестицидов, играющих огромную роль в сельском хозяйстве. 
Производственную деятельность компания начала в 2009 году с производства таких видов 
удобрений как калий хлористый (типа "Калимаг") и калий сернокислый (очищенный).

Тыңайтқыш шығару өндірісі / 
Производство удобрений       

Алматы облысы, 
Қапшағай қаласы, 
159 есеп орамы, 369                      

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

+7 (727) 301 34 19            

www.kosagro.kz            
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ПЕРВОМАЙСКИЕ 
ДЕЛИКАТЕСЫ 
  

Алматы облысы, Қоянқұс ауылы, 
Абай көшесі, 200               

Ет өнімдерін өндіру /
Производство мясных продуктов      

«Первомайские деликатесы» -  шағын шұжық цехынан Алматыдағы ірі ет өңдеу зауытына дейінгі 
жолдан өткен компания. Өнім австриялық Schallerlebensmitteltechnik заманауи жоғары 
технологиялық жабдығында шығады.

Торговая марка “Первомайские деликатесы” работает на рынке мясопродуктов Казахстана с 2005 
года. С первых дней работы, производство продукции осуществляется на современном 
высокотехнологичном оборудовании австрийской компании “Schaller lebensmitteltechnik”. Компания 
постоянно занимается совершенствованием внутренней структуры организации и управлением 
производством.  

+7 (727) 260 36 48                 

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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DENT CO 
   

Атырау қаласы,
Азаттық көшесі, 90-7

Стоматологиялық қызметтер /
Стоматологические услуги 

«Dent CO» стоматологиялық клиникасы Атырауда 10 жылдан бері қызмет көрсетіп келе жатқан 
алғашқы жеке стоматологиялық клиникалардың бірі. Клиника емдеудің барлық түрлерін ұсынуға 
мүмкіндік беретін алдыңғы қатарлы диагностикалық және емдеу жабдықтарымен жабдықталған.

Стоматологическая клиника DENT.CO - одна из первых частных стоматологических клиник в 
г.Атырау,  оказывающая услуги на протяжении 10 лет. За время работы, врачи компании 
зарекомендовали себя как высококвалифицированные специалисты в своей области. Выбор 
клиентов Стоматологической клиники ««DENT.CO» объяснятся тем, что клиника предоставляет 
бесплатные консультации, качественные услуги, как для постоянных клиентов, а так и для  
членов их семей разработаны гибкие  системы лояльности. Клиника оснащена передовым 
диагностическим и лечебным оборудованием, которое позволяет предоставлять все виды 
лечения.

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»
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БЭБИ-КЛУБ 
   

Атырау қаласы, 
Әуезов көшесі, 58а, 
«Сауран» СҮ 

Балаларға білім беру орталығы /
Детский образовательный центр  

«Бэби-клуб» балаларға білім беру орталығы. «FastTrackKids» франчайзингтік компанияның 
халықаралық бағдарламасы бойынша оқытады. Қазақстанда бұл бағдарлама қазақ, орыс, ағылшын 
тілінде жүргізіледі. Мұнда әр түрлі жастағы 200-ден астам бала білім алады.

 Детский образовательный центр «БЭБИ-КЛУБ» начал свою деятельность по предоставлению 
услуг в сфере дошкольного образования в 2009 году. ИП «Бэби-клуб» обучает детей по 
международной франчайзинговой программе «FastTrackKids». В Казахстане  эта программа 
преподается на трех языках: казахском, русском, английском. 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (7224) 5 14 86
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SOVA    

«SOVA» зияткерлік мектебі. «SAPSAN» зерде дамытудың кешенді бағдарламасы бойынша 
оқытады. Бұл – ММУ түлектерімен бірлесіп жасалған Ресей-Қазақстан бренді. Бағдарлама 
баланың танымдық қабілеттерін логика, есте сақтау, сөйлеу, ұқыптылық, оқу, қабылдау секілді  
алты бағытта дамытады. 

Интеллектуальная школа   «SOVA» - учебный центр, где ведется комплексное развитие 
интеллекта ребенка по всем ключевым когнитивным навыкам. Программа прорабатывает 
развитие когнитивных способностей ребенка по шести направлениям: Логика, Память, Речь, 
Внимательность, Чтение, Восприятие. 

Зияткерлік мектеп / 
Интеллектуальная школа      

Атырау қаласы, 
Құлманов көшесі, 107

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 701 081 99 44     

www.sapsanedu.com      
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М-ДОСТЫК 
   

Атырау облысы 
Жылыой ауданы, 
Құлсары қаласы

Жиһаз өндірісі /
Производство мебели  

«Бисембаев» ЖК «М-Достық» брендімен қолжетімді бағада ас үй және жатын бөлме, кеңсе 
жиһаздарын жасаумен айналысады.

Под брендом «М-Достык» предприятие изготавливает  наборы кухонных и спальных, офисных 
гарнитуров.     

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»



258

BREND    

«Brend» компаниясы полиграфиялық қызметтер көрсетеді. Атап айтқанда: жарық шашатын 
әріптер, металл құрылымдар, жарнамалық штендерлер дайындаумен айналысады.

ИП «Brend» оказывает полиграфические услуги, а также услуги по изготовлению световых букв, 
металлоконструкций, рекламных штендеров.  

Жарнамалық баспа ісі / 
Рекламная печать      

Атырау қаласы, 
Баймуханов көшесі, 41а,.1а

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 702 654 85 81



259

w
w

w
.d

am
u.

kz

ЕРЕМИНА 
   

Атырау қаласы,
Жарбосынов көшесі, 85

Жануарлар өсіру /
Разведение  животных  

«Еремина» ЖК үй жануарларын өсірумен айналысады. Кәсіпкердің дүкенінде үй жануарын сатып 
алып қана қоймай, күтіміне қажет кез келген тауарды да сатып алуға болады. Сонымен қатар 
компания аквариумдарға қызмет көрсету және иелері жоқ кезде үй жануарларына күтім жасау 
қызметтерін де ұсынады.

ИП «Еремина» занимается продажей и разведением домашних животных. Предприятие 
периодически расширяет ассортимент разводимых животных, что позволяет увеличить 
маточные особи декоративных карликовых кроликов, морских свинок, шиншилл, аквариумных 
рыб. Компания также занимается обслуживанием аквариумов и предоставлением услуг по уходу 
задомашними животными на время отъезда хозяев.

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»
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НАРТАЙЛАҚ    

130 орындық «Нартайлақ» балабақшасында мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу мен 
білім берудің заманауи әдістерін қолдана отырып, оқу процесін ұйымдастыруға көп көңіл 
бөлінеді. Штатта білікті мамандар жұмыс істейді, тұрақты түрде арнайы (логопед және т.б.) 
мамандар шақырылып тұрады.

На сегодняшний день в детском саду «Нартайлақ» воспитываются и обучаются   свыше 130 
детей. Государственной программой «Балапан» охвачено 90 детей. Учебно-воспитательный 
процесс организован с применением современных методик воспитания и образования детей 
дошкольного возраста. 

Мектепке дейінгі білім беру / 
Дошкольное образование      

Атырау облысы, 
Водниково ауылы

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»
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BOOBLIK 
   

Атырау қаласы,
Азаттық көшесі, 17в 

Кондитерлік және нан-тоқаш өнімдері /
Кондитерские  и хлебобулочные изделия  

«Жардемова» ЖК ашқан «Booblik» кондитерлік үйінде тәтті өнімдердің 70-тен астам  түрі 
сатылады. Қосымша: тапсырысқа кондитерлік өнімдер пісіру, түрлі іс-шараларда дастархан 
дайындау, қала мейрамханалары, дәмхана, бар, қонақ үйлері мен, фаст-фуд сататын орындарға 
күнделікті нан өнімдері мен десерттер жеткізеді.

Изделия кондитерского дома «Booblik», пользуются большим спросом среди населения. На сегодня 
в г. Атырау уже имеется сеть кондитерских, где можно приобрести торты, пирожные и готовые 
горячие блюда. Кондитерские изделия компании ИП «Жардемова» насчитывают более 70 
наименований. Среди дополнительных услуг – изготовление кондитерских изделий под заказ на 
различные мероприятия, а также выпуск на ежедневной основе десертов и хлебной продукции для 
ресторанов, кафе, баров, гостиниц города.

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 701 055 75 77
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КАПАНОВА    

«Капанова» ЖК кеңсеге арналған, корпустық, интерьерлік сапалы жиһаз жасаумен айналысады. 

Компания ИП «Капанова» изготавливает качественную офисную, корпусную, интерьерную 
мебель. 

Жиһаз өндірісі / 
Производство мебели      

Атырау қаласы, 
Атырау ы/а,  1, 5-көшесі

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»
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КАПИТАЛ 
   

Атырау қаласы,
М.Өтемісұлы көшесі, 70е

Бухгалтерлік есепті оқыту және 1С бухгалтерия бағдарламасы /
Обучение бухгалтерскому учету и программе 1С Бухгалтерия  

«КАПИТАЛ» - Атырау облысы бойынша халықты жұмыспен қамту орталығында есепте тұрған 
жұмыссыздарды бухгалтерлік есеп және 1С бухгалтерия бағдарламасы бойынша оқытатын 
жалғыз компания. Сонымен қатар қонақ үй қызметтерін (хостелдік тип) де көрсетеді.

ИП «КАПИТАЛ»  - единственный поставщик по Атырауской области по обучению безработных, 
состоящих на учете в центре занятости населения бухгалтерскому учету и программе «1С 
Бухгалтерия для Казахстана». ИП «Капитал» решила расширить учебный центр и начать работу 
в сфере оказания гостиничных услуг (хостельного типа) для различных предприятий и 
организаций.

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

buhgalteratyrau@mail.ru

+7 778 588 28 01
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КЛИНИКА N&K    

N&K клиникасында жоғары білікті мамандар жұмыс істейді. Мұнда гормоналдық ауытуқылар 
текстеріліп, жүктілік кезінде кеңес беріліп, ультрадыбыспен және басқа да жиагностикалық 
тексерулер жүргізіледі.

В «Клинике N&K» обслуживают будущих мам. Здесь работают высококвалифицированные 
специалисты, которые эффективно лечат гормональные нарушения, консультируют во время 
беременности, проводят УЗИ и другие виды обследований.

Денсаулық сақтау саласындағы қызмет / 
Деятельность в области здравоохранения      

Атырау қаласы, 
Шағала ы/а, 2, 1

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»
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PIXEL 
   

Атырау қаласы,
Азаттық көшесі, 17, 
3-қабат, 15 кабинет

Білім беру саласындағы қызмет /
Деятельность в области образования  

«PIXEL» бағдарламалау мектебі. Мұнда жас ұрпақ бағдарламалау, бағдарламалаудың негізгі 
құралдарымен жұмыс істей білу, портфолио және басқа жобалар жасау бойынша білім алып 
шығады.

В настоящее время в школе программирования "PIXEL" молодое поколение может получить знания 
по аналитическому мышлению для построения архитектуры программ, умению работать с 
основными инструментами программирования, созданию проектов для портфолио и другим 
программам.

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 775 000 14 25
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КЫДЫРОВА    

Айгүл Қыдырова ашқан ателье  әйелдер, ерлер мен балаларға арнап киім тігумен және жөндеумен 
айналысады. Сонымен қатар, Италиядан атақты  бренд маталарын жеткізіп, сатумен де 
айналысады. 

ИП «Кыдырова» занимается индивидуальным пошивом и реставрацией одежды. Ателье 
пользуется большим спросом среди населения, при швейном цехе имеется магазин, где можно 
приобрести шикарные итальянские, английские и другие ткани и заказать себе одежду.
 Айгуль Кыдырова обучает начинающих закройщиц, швей мастерству и секретам шитья 
сложных и красивых моделей.

Киім өндірісі / 
Производство одежды      

Атырау қаласы, 
Бейбарыс даңғылы, 250

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»
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AJAR 
   

Атырау қаласы,
А.Құнанбаев көшесі, 1, 27-пәтер

Киім өндірісі /
Производство одежды  

«AJAR» ательесі ерлер мен әйелдер киімін қалпына келтіреді, ұлттық киім, балалар, ерлер  мен 
әйелдер киімін тігу бойынша сапалы қызмет көрсетеді. Сондай-ақ, мата, фурнитуралардің түр-
түрін ұсынады.

Ателье «AJAR» пользуется успехом среди населения, и предоставляет качественные услуги по: 
реставрации и пошиву детской, мужской и женской одежды, пошиву национальной одежды. Также 
клиентам предлагается большой ассортимент тканей, фурнитуры и т.д.  

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»
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МУСТАФАЕВА    

Компания лего-кірпіш өндірумен айналысады. Бұл кірпіш аса берік, түрі әдемі, салмағы аз, қалауға 
жеңіл және сыртқы беті боялған дайын күйде шығады. Аязға, жер сілкінісіне, ылғалға төзімді. 
Өндіріс және жеке құрылыс нысандарын салуда қолданылады.

Начинающая предпринимательница Нурсауле Мустафаева решила заняться бизнесом в   сфере 
строительства, а именно производством облицовочного кирпича (лего-кирпича) в г.Атырау. 
Лего–кирпич отличается высокой прочностью, эстетичным внешним видом, меньшим весом, 
лёгкостью укладки и возможностью использования в производстве различных сыпучих 
наполнителей, такихкак мрамор, известняк, ракушечник, доломит, влияющих на внешний вид и 
структуру готового лего-кирпича. Также имеется возможность добавлять различные красители 
и добиваться необычных оттенков изделий.  Особые качества - морозоустойчивость, 
сейсмостойкость, влагоустойчивость.  

Лего-кірпіш өндіру / 
Производство лего-кирпича      

Атырау қаласы
Лесхоз шағын ауданы
11-45  

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 778 111 49 23 
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РЕЧКИН 
   

Атырау қаласы,
Самал ы/а, 27-12а

Ұсталық металл бұйымдарын өндіру /
Производство кованных  металлических изделий  

«Речкин» ЖК темірден иіп жиһаз, камин торлары, шырағдан қыстырғыш, баспалдақтың жақтауы 
секілді көптеген бұйымдар жасаумен айналысады.

Предприятие производит кованые металлические изделия, которые пользуются большим 
спросом: кованая мебель, каминные решетки, изящные подсвечники, лестницы и перила. 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»
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ТІЛЕКШІ    

«Тілекші» ЖШС Каспий теңізі бассейнінде және іргелес өзендердің жанында балық аулап, өңдеумен  
айналысады.  Цехта балық кесіліп, мұздатылады, қақталған және ысталған балық өнімдері де 
дайындалады. Қалдықсыз өндіріс жасау мақсатында балық ұнын да шығарады .

ТОО «Тiлекшi»  осуществляет деятельность по организации  вылова рыбы в бассейне 
Каспийского моря и  прилегающих рек. Рыбная продукция доставляется на судах, баржах до берега 
реки Урал в г. Атырау. Компанией осуществляется процесс по разделке и заморозке рыбы, 
изготавливается вяленная и копченная рыбная продукция. В целях обеспечения безотходности 
производства налажен выпуск рыбной муки, которая считается ценным продуктом для 
животноводства. Рыба перерабатывается, упаковывается в специальные мешки, и   
импортируется в крупные города, такие как Алматы, Астана, а также экспортируется в 
Россию, Азербайджан.

Балық өнімдерін өндіру / 
Производство  рыбной продукции      

Атырау қаласы,
Абай көшесі, 36в 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»
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ХАЛИЛ-УСТА 
   

Атырау қаласы,
Махамбет көшесі, 107/1, 
Сәтпаев көшесі, 32, 
Привокзальный, 5 ы/а, 7

Ет өнімдерін бөлшек саудалау /
Розничная торговля мясной продукцией 

«Халил-Ұста» дүкендерінің негізгі бағыты – етті тек «Халал» стандарты бойынша көтерме және 
бөлшек сату. Дүкенде  негізінен салқындатылған қой еті, жылқы еті (қазы, жая), құс еті, шұжық 
өнімдерінің барлқ түрі, жартылай фабрикаттар, қолдың сүті мен өнімдері, бакалея, түрлі 
тағамдарға арналған дәмдеуіштер сатылады.

На сегодня жители города, посещая магазины «Халил-Уста». приобретают высококачественную 
мясную продукцию с сервисом, соответствующим современным стандартам обслуживания. 
Основным направлением магазинов «Халил-Уста» является оптово-розничная продажа мяса 
исключительно по стандарту «Халал». Ассортимент магазинов широкий - это охлажденные 
бараньи туши, мясо конины (казы, жая), мясо птицы, широкий ассортимент колбасных изделий, 
полуфабрикаты, домашняя молочная продукция, бакалея, специи для различных блюд.

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (7122) 32 17 35
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РАУАН-НАЛКО    

«РауанНалко» ЖШС Қазақстан Республикасының мұнай-газ өнеркәсібі үшін химиялық 
реагенттердің (100-ден астам атауы) отандық өндірушісі. Мемлекеттік лицензиялары бар 
және Intertek компаниясының ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001 халықаралық стандарттарына 
сәйкестік сертификатына ие.

ТОО «РауанНалко» является отечественным производителем химических реагентов (более 100 
наименований) для нефтегазовой промышленности Республики Казахстан, имеет 
государственные лицензии на соответствующие виды деятельности и сертифицировано 
компанией Интертек (Intertek) на соответствие международным стандартам ISO-9001, ISO-
14001, OHSAS-18001.

Мұнай-газ өнеркәсібі үшін химиялық реагенттер өндіру / 
Производство химических реагентов для нефтегазовой промышленности       

Атырау қаласы,
Солтүстік өнеркәсіптік аймақ, 14 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.rauannalco.kz
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ALSHIN-WEST 
   

Атырау қаласы,
Құрсай, 1-көше, 6а

Электр жабдықтарын жөндеу, техникалық қызмет көрсету саласындағы сервистік қызметтер /
Сервисные услуги в области текущего, среднего и капитального ремонта 

«ALSHIN-WEST» ЖШС  Атырау облысының және Батыс Қазақстан өңірінің кәсіпорындары үшін 
қуаты 0,8 кВт-тан басталатын электр жабдықтарына жөндеу жүргізіп,  техникалық қызмет 
көрсету саласында сервистік қызметтер көрсетеді. 

ТОО «ALSHIN-WEST» была создана в 2017 году и начала предоставлять услуги в области текущего, 
среднего и капитального ремонта, технического обслуживания электрооборудования 
(электродвигателей, трансформаторов, генераторов, электронасосов) мощностью от 0,8 кВт 
для предприятий Атырауской области и Западно-Казахстанского региона РК. Компания 
сертифицирована на соответствие стандартам ISO 9001-2015.

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

www.alshin-west.kz

info@ alshin-west.kz
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WEST STAR MOTORS    

«West Star Motors» ЖШС компаниясы Ford, Isuzu, Hyundai, Jeep, Iveco сияқты брендтердің жеңіл, жүк, 
жолаушы және арнайы автомобильдерін импорттап, көтерме-бөлшек күйде сатумен 
айналысады. Сонымен қатар көліктер  иесінен сатып алып қайта сату, қосалқы бөлшектер 
сату, қызмет көрсету, логистика бизнесімен де айналысады.

Компания ТОО «WEST STAR MOTORS» является импортёром и оптово-розничным продавцом 
легковых, грузовых, пассажирских и специальных автомобилей таких брендов как Ford, Isuzu, 
Hyundai, Jeep, Iveco. Помимо продажи новых автомобилей деятельность компании 
подразделяется на несколько направлений: продажа автомобилей   с пробегом,    продажа 
запасных частей,  сервис,  логистический бизнес. В 2018 году, ТОО «WEST STAR MOTORS» было 
сертифицировано концерном Daimler AG как официальный дилер премиум бренда «Mercedes-Benz» 
по западному региону Казахстана. 

Автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу / 
Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств       

Атырау қаласы,
Астрахан тас жолы 5 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (7122) 76 60 00 
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BM SAFETY 
   

Атырау қаласы,
Күйші Ықылас көшесі, 23а

Арнайы киім өндірісі /
Производство специализированной одежды 

BM SAFETY тігін компаниясы «Made in Kazakstan» белгісі соғылған арнайы киімдер шығарумен 
айналысады. Қазір Атырау, Ақтау, Астана, Алматы, Қаскелең қалаларында 40 адамнан тұратын 
«BM SAFETY» ЖШС тігін цехтары жұмыс істейді. Осы өндірістер арқасында 120 адам тұрақты 
жұмыс орнымен қамтамасыз етілді.

Спецодежда «Made in Kazakhstan» стала быстро набирать популярность. На сегодняшний день 
швейные цеха компании ТОО «BM SAFETY»» работают в городах Атырау, Актау, Астана, Алматы, 
Каскелен. Благодаря данным производствам 120 человек обеспечены постоянными рабочими 
местами. Компания ТОО «BM SAFETY» сотрудничает с крупными и средними  предприятиями 
Атырауской области.

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.bmsafety.kz
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CENTEC    

«Centech» ЖШС – металл және электротехника бұйымдарын өндіруші компания. Атырау 
қаласында орналасқан, 100% отандық кәсіпорын.

Компания «CENTECH» была основана в 2013 году в качестве производственной части 
промышленного холдинга «Centrasia Group». Компания «CENTECH» - производитель металлических 
и электротехнических изделий, является молодым, перспективным и уверенно развивающимся 
предприятием, предлагающим широкий спектр электротехнической продукции. «CENTECH» 
находится в городе Атырау, Республика Казахстан, и является 100% местным предприятием.

Электр техникалық жабдықтарды өндіру / 
Производство электротехнического оборудования        

Атырау қаласы,
Береке ы/а, 13
 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

azhalgas@centech.kz
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NEW ASCENT 
   

Атырау қаласы,
Балықшы т/а
Сарбөпеев көшесі, 1

Темір-бетон өндірісі  /
Производство ЖБИ 

«New Ascent» компаниясы құрылыс саласында кеңінен пайдаланылатын тауар бетон, бетоннан 
жасалған өзге де бұйымдар, құрылыс гипсі мен цемент, темірбетон бұйымдары, пластик 
терезелер өндірумен айналысады. 

Основной деятельностью ТОО «New Ascent» является: производство товарного бетона, прочих 
изделий из бетона, строительного гипса и цемента, производство железобетонных изделий, 
пластиковых окон, которые широко используются в сфере гражданского и промышленного 
строительства. Применяются ЖБИ при возведении фундаментов, лестничных пролетов, 
инженерных коммуникации, элементов дорожного полотна, теплотрасс и т.д. 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (7122) 52 12 00
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POWERCON    

«Powercon» ЖШС – қаңқалы үй құрылысына арналған жеңіл, жұқа қабырғалы болат 
конструкциялар өндіреді.  Мұндай конструкция батыс аймақта жиі қолданылатын ұлутас, газ 
блогы, көбік блогы, сэндвич панельдері секілді құрылыс материалдарына қарағанда 1,5 есе арзан. 
3-4 адамнан тұратын топ 150-200 шаршы метр үйдің толық қаңқасын 2-3 апта ішінде жинай 
алады.

ТОО «Powercon» является компанией, по производству легких стальных тонкостенных 
конструкции (ЛСТК) для каркасного домостроения. Сегодня Группой компании ТОО «Powercon» в 
Атырауской области с применением легких стальных тонкостенных конструкции (ЛСТК) 
строятcя и реконструируютсяжилые дома, торговые комплексы, административные здания, 
гостиницы, общежития, СТО, детские сады, врачебные амбулатории, физкультурно-
оздоровительные центры. 

Қаңқалы үй құрылысына арналған жеңіл болат жұқа қабырғалы конструкциялар өндірісі / 
Производство легких стальных тонкостенных конструкции для каркасного домостроения        

Атырау қаласы,
Береке өнеркәсіп аймағы, 32
 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.Powercon.kz

info@powercon.kz
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АКТАУСКИЙ БИТУМ 
   

Атырау облысы 
Индер ауданы 
Индербор ауылы 

Гипс және құрғақ құрылыс қоспаларын өндіру /
Производство гипса и сухих строительных смесей 

«Ақтау Битум» ЖШС – құрылыс гипсі мен құрғақ құрылыс қоспаларын шығаратын отандық 
компания.  Кәсіпорын импорттан кем емес отандық өнім шығарып, уақыт өте келе өткізу аясын 
кеңейтіп, экспортты бағындыруды жоспарлауда.

ТОО «Актауский Битум» производит строительный гипс и сухие строительные смеси. Компания 
планирует расширить географию сбыта и выходить на экспортные рынки.

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей»  
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АЛЬКОР-C    

«Алькор-С» ЖШС «BASER» сауда белгісімен желім қоспалары, сылақ және бітеу қоспалары, 
құймалы еден, декоративтік сылақтар өндіреді. Компанияның сәйкестік сертификаты, сапа 
менеджменті сертификаты бар.

ТОО «Алькор-С» запустила производство под собственной  торговой маркой «BASER». Линейка 
продукции «BASER» - это клеевые смеси, штукатурные и шпатлевочные смеси,  наливной пол, 
декоративная штукатурка. ТОО «Алькор-С» имеет сертификаты соответствия CTKZT, а также 
сертификат менеджмента качества на производимую продукцию.

Құрылыс материалдарын өндіру және сату / 
Производство и продажа строительных материалов        

Атырау қаласы,
Элеваторная өткелі, 9
 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»
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VIVODENT 
   

Атырау қаласы, 
Авангард, 3 ы/а 6

Стоматологиялық қызметтер /
Стоматологические услуги 

«Vivodent» клиникасында кәсіби стоматолог дәрігерлер жұмыс істейді. Мұнда клиенттері мен аз 
қамтылған отбасылар үшін акциялар, бонустар көзделген. Ультрадыбыс аппараттарымен ауыз 
қуысы мен тіс тастарын тегін тазартуға да болады.

Клиника «Vivodent» оказывает профессиональные стоматологические услуги. Здесь работают 
высококвалифицированные врачи-стоматологи использующие передовые технологии. 

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
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БАТЫС АЛЬЯНС СТРОЙ    

«Батыс Альянс Строй» ЖШС өнеркәсіптік және жеке нысандар салумен, құрылыс-монтаж 
жұмыстарын жүргізумен айналысады. Зауыт жылына 400 текшеметрден астам темір-бетон 
өнімдерін шығарады. 

ТОО «Батыс Альянс Строй» ведет активную деятельность в строительной индустрии региона. 
Основной род занятий - строительно-монтажные работы по возведению объектов 
промышленного и гражданского назначения. В 2014 году был открыт на базе производственной 
базы завод по выпуску железобетонных изделий. Завод компании оснащен современным 
модернизированным оборудованием, строительной лабораторией, несколькими цехами по 
выпуску различных дополнительных изделий, пользующихся спросом на рынке. 

Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу / 
Производство строительно -монтажных работ         

Атырау қаласы,
Гурьевснаб ауданы, 27
 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (7122) 50 80 20 

www.batysaliansstroy.kz 
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ГРУППА КОМПАНИИ  БЕРЕКЕ 
   

Атырау қаласы, 
Зейнолла Қабдолов көшесі, 72

Тазартылған қант өндірісі /
Производство рафинированного сахара 

«Береке» компаниялар тобы» ЖШС 2016 жылы «Жасмин» сауда белгісімен тазартылған қант 
өндірісін іске қосты. Компания тәулігіне 13 тонна өнім шығарады. Қазіргі уақытта бүкіл Атырау 
облысы, Атырау қаласының сауда орындарына өнім жеткізіп отыр.

В Атырауской области ТОО «Группа Компании Береке» известен как крупнейший производитель 
рафинированного сахара по Западно Казахстанскому региону. Новое автоматизированное 
оборудование «Gramer Makina» позволяет производить оберточный сахар-рафинад брендом 
«Beyza» с мощностью 13 тонн в сутки год. За время работы, с момента основания, компания 
стала дилером отечественных и иностранных производителей пищевой продукции и работает с 
такими странами как Китай, Турция, Россия. 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

berekenur@mail.ru

+7 (7122) 45 71 51
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KAZPROMVENT ATYRAU    

«Kazpromvent Atyrau» ЖШС – өндіріс орындары мен мекемелер үшін қажетті сору қондырғыларын, 
ірі арналы және радиалды желдеткіштерді, өртке қарсы клапандарды, түтін шығару 
клапандарын, дыбыс өшіргіштер, ауа өткізгіштерді монтаждауға арналған жинақтауыштарды, 
желдету жүйелеріне арналған сүзгілерді, тоңазытқыш агрегаттарын, кабельдік науалар 
жүйелерін, өрт шкафтарын, электр қалқандарын жасап, желдету жүйелерін 
автоматтандырумен айналысады.

ТОО «KAZPROMVENT ATYRAU» изготавливаются вытяжные установки, крупные канальные и 
радиальные вентиляторы, противопожарные клапаны, клапаны удаления дыма, 
шумоглушители, комплектующие для монтажа воздуховодов, фильтры для систем 
вентиляции, холодильные агрегаты, системы кабельных лотков, пожарные шкафы, 
электрические щиты, оказываются услуги по автоматизации систем вентиляции, которые 
необходимы для промышленных предприятий и организаций. 

Желдету жабдықтары мен желдету жүйесін жасау / 
Изготовление вентиляционного оборудования и системы вентиляции         

Атырау қаласы,
Солтүстік өнеркәсіп аймағы, 81
 

«Алтын-Кеме»

+7 708 772 07 87 

kazpromvent@mail.ru 
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КАС ХИМ 
   

Атырау қаласы, 
З. Қабдолов көшесі, 8

Сусымалы өнімдерге арналған полипропилен мен полиэтилен қаптама өндірісі /
Производство мягкой упаковки из из полипропилена и полиэтилена для сыпучих продуктов  

«КасХим» ЖШС – сусымалы өнімдерге арналған полипропилен мен полиэтиленнен жасалған 
жұмсақ қаптама өндірісіндегі Қазақстандағы ірі, қарқынды дамып келе жатқан кәсіпорындардың 
бірі. Өндірісте TYRKMENPLENE, LUKOIL  сияқты т.б. ірі кәсіпорындардың ең жоғары сапалы шикізаты 
қолданылады.

ТОО «КасХим» является одним из крупнейших, динамично развивающихся предприятий в 
Республике Казахстан по производству мягкой упаковки из полипропилена и полиэтилена для 
сыпучих продуктов. Для производства используется самое высококачественное на сегодняшний 
день сырье таких крупных предприятий как TYRKMENPLENE, LUKOIL и др.

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (7122) 76 31 03  

www.peraplastik.com
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FAMILY HEALTH CLINIC    

«FAMILY HEALTH CLINIC» жеке отбасылық клиникасы ересектер мен балаларға консультация-
диагностика қызметтердің кең түрін көрсетеді. Клиника заманауи жабдықтармен 
жабдықталған. Бұл – аурудың дамуының алғашқы кезеңдерінде сенімді диагноз қоюға мүмкіндік 
береді, күніне 300-ден астам адам қабылдайды. Клиникада тәжірибелі, ғылыми дәрежесі бар, 
алыс және жақын шет елдерде жұмыс істеген мамандандар жұмыс істейді.

Частная семейная клиника «FAMILY HEALTH CLINIC» оказывает широкий перечень консультативно-
диагностических услуг взрослому и детскому населению, направленных на диагностику, лечение и 
восстановление здоровья пациентов. Клиника оснащена современным оборудованием, 
позволяющие достоверно диагностировать заболевание на ранних стадиях развития, 
принимается более 300 человек в день. В клинике работают высокоспециализированные 
специалисты с большим стажем работы, имеющие научные степени, высшую категорию и 
стажировки в ближнем и дальнем зарубежье. 

Жекеменшік отбасылық клиника  / 
Частная семейная клиника        

Атырау қаласы,
Ондасынов көшесі, 9
 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.familyhc.kz 
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НЕФТЕСТРОЙСЕРВИС ЛТД 
   

Атырау қаласы, 
Азаттық даңғылы, 48

Құрылыс-монтаж жұмыстары және сервистік қызметтер /
Строительно-монтажные работы и сервисные услуги  

«Нефтестройсервис ЛТД» ЖШС – Батыс Қазақстандағы құрылыс және сервистік компаниялардың 
бірі. Компания жер қазудан бастап, қолданыстағы қондырғыларда жоғары технологиялық 
жабдықтарды монтаждау және жобаларды толық тапсыруға дейін қызмет көрсетеді. 
Компанияның аймақтағы негізгі тапсырыс берушілері: «Теңізшевройл» ЖШС, «Парсонс Энерджи & 
Флюор Дэниелс» КОО, «Уорлей Парсонс», «ҚазМұнайГаз» АҚ және т.б.

ТОО «Нефтестройсервис ЛТД» является одной из крупнейших строительных и сервисных 
компаний Западного Казахстана. Перечень выполняемых компанией работ обширен, начиная от 
земляных и заканчивая монтажом высокотехнологичного оборудования на действующих 
установках и сдачей проектов под ключ. Основными заказчиками компании в регионе являются: 
ТОО «Тенгизшевройл», КОО «Парсонс Энерджи»& Флюор Дэниелс», «Уорлей Парсонс», АО 
«Казмунайгаз» и т.д 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

www.nss.kz 



288

ОНЕРПАЗ    

«Өнерпаз» ЖШС – киім тігу, жөндеу, мұнай-газ өнеркәсібі, энергетика, медицина мекемелеріне 
арналған трикотаж бұйымдар өндіру және арнайы киім тігу, химиялық тазалау және кір жуу 
бойынша қызметтер көрсетумен айналысады.

Основным направлением деятельности ТОО «Өнерпаз» является производство и ремонт 
одежды, производство трикотажных изделий и пошив специализированной одежды для 
нефтяной и газовой промышленности, энергетики, медицинских учреждении, а также   оказание 
услуг по химчистке и прачечной. Предприятие оснащено современным оборудованием, и имеет 
стандартную сертификацию согласно   ISO 9001-2008 «Moody International Certification Ltd.».

Киім өндіру және жөндеу / 
Производство и ремонт одежды        

Атырау қаласы,
Сәтпаев көшесі, 40а
  
 

«Алтын Кеме 2»

+7 (7122) 21 22 61  

www.onerpaz.kz 
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ПКФ КОНТИНЕНТ Ко ЛТД 
   

Атырау қаласы, 
Солтүстік өнеркәсіп аймағы 52а

Талшық-оптикалық кабель өндірісі /
Производство волоконно-оптического кабеля  

«Континент Ко ЛТД» өндірістік-коммерциялық фирмасы» ЖШС - Қазақстан Республикасының 
батыс өңірінде телекоммуникациялық мақсаттағы талшықты-оптикалық және мыс құрамды 
кабель өнімдерін өндіретін жалғыз кәсіпорын. Қазіргі уақытта компания hi-tech және кабельдік 
өнеркәсіп саласында жоғары қосылған құны бар инновациялық өнімдерді әзірлеумен, өндірумен 
және сатумен айналысады.

Многопрофильное ТОО «Производственно-коммерческая фирма»  Континент Ко ЛТД», начиная с 
1998 года занимается оптовой продажей кабельной продукции. На сегодня является  
единственным предприятием в Западном регионе Республики Казахстан, производящим 
волоконно-оптический и медьсодержащий кабель телекоммуникационного назначения. 

«Бизнестің жол картасы-2020», «Қарапайым заттар экономикасы»
«Дорожная карта бизнеса-2020», «Экономика простых вещей»

www.akf.kz 

+7 (7122) 50 65 96   

sales@akf.kz 
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CASPIAN 
CONTRACTORS TRUST    

«Caspian Contractors Trust» ЖШС Қазақстанның барлық аумағында жобалау, жеткізу және құрылыс 
бойынша жетекші мердігер. 2007 жылдан бастап Компания Атырау облысындағы ірі мұнай-газ 
операторларының объектілері бойынша жобалау және құрылыс-монтаждау жұмыстарын 
орындайды.

Основанное в 2002 году, сегодня ТОО "Caspian Contractors Trust" (ССТ) представляет собой 
комплексного подрядчика, со 100%-ным казахстанским участием, ведущего работы по 
проектированию, поставкам и строительству на всей территории Республики Казахстан. С 
2007 года компания выполняет проектные и строительно-монтажные работы по объектам 
крупнейших нефтегазовых операторов в Атырауской области

Металл конструкцияларын және өнеркәсіптік мақсаттағы ыдыстар өндіру / 
Производство металлоконструкций и емкостей промышленного назначения
        

Атырау қаласы,
Оңтүстік өнеркәсіп аймағы, 2  
 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (7122) 45 70 02

www.steelman.kz 
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СТАДБОЛТ МАНУФАКТУРИНГ 
   

Атырау қаласы, 
Оңтүстік өнеркәсіп аймағы, 52 

Бұрандалы жалғағыштар өндіру және бекіту материалдарын жеткізу /
Производство болтовых соединений и поставка крепежных материалов 

«Studbolt Manufacturing» ЖШС - Атырау қаласы мен одан тыс жерлерде мұнай-газ, мұнай-химия, 
энергетика және қала құрылысы саласы үшін бұрандалы жалғағыштар өндіретін және бекіткіш 
материалдар жеткізетін Қазақстандағы жалғыз көшбасшы компания. Өнім дайындау үшін 
көміртекті болат, тот баспайтын болат, қоспаланған және супер легирленген болат, DUPLEX, 
INCOLOY, INCONEL пайдаланылады. 

ТОО «Studbolt Manufacturing» - лидер производства болтовых соединений и поставок крепёжных 
материалов для нефтегазовой, нефтехимической, энергетической и градостроительной отрасли 
в Атырау и за его пределами. Предприятие «Studbolt Manufacturing» было создано в 2016 году и на 
сегодня является единственным в Казахстане, которое производит крепёжные элементы по 
международным стандартам ASME, British Standart, DIN, ГОСТ и др. 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (7122) 45 97 72  

sales@studbolt.kz  

www.studbolt.kz  
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TRANSTECH INTERNATIONAL    

«TransTech International»  ЖШС – «Дәулет Нан» сауда белгісімен әр түрлі нан-тоқаш өнімдерін 
және кондитерлік өнімдер пісірумен айналысады. «Дәулет Нан» өнімінің ерекшелігі – 
ашытқысыз, көне рецепт негізінде дайындалатынында. Сондай-ақ компания макарон өндіру және 
ұн тарту цехын да іске қосты. 

Основным видом деятельности ТОО «TransTech International» является производство хлеба, 
свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных. В  г.Атырау функционирует   
индустриальная зона «Дәулет Нан»  с производственной площадью более 5000 кв.м, с 
высокотехнологичным хлебопекарным оборудованием от известных европейских марок и 
автоматизированной линией «Рондо» немецкой фирмы Windmоller & Hоlscher.

Нан, ұн өнімдерін өндіру, жаңа піскен кондитерлік өнімдер / 
Производство хлеба, производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных       

Атырау облысы,
Новокирпичный ауылы, 
Жұбанов көшесі, 36а  
 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (7122) 75 43 36   
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ЭРТРИ 
   

Атырау қаласы, 
Қарымсақов көшесі, 6 

Мамандандырылған киім мен аяқ киім өндірісі /
Производство специализированной одежды и обуви 

«Эртри» ЖШС –  аяқ киім мен арнайы киім шығаратын кәсіпорындардың бірі. Компания 
тұтынушыларға жарақат алудан және химиялық әсерлерден сенімді қорғайтын, жоғары сапалы 
және ұзақ уақыт жұмыс істеуге кепілдік беретін, қатаң техникалық шарттарға сай келетін 
киімдер ұсынады. 

ТОО «Эртри» является одним из перспективных, динамично развивающихся предприятий обувной 
отрасли Западного Казахстана. Компания предлагает продукцию, изготовленную строго в 
соответствии с техническими условиями, что гарантирует потребителям высокое качество и 
долгое время эксплуатации с надежной защитой от механических повреждений и химических 
воздействий. Имеет сертификат качества СT РК ISO 9001-2009 и сертификат о происхождении 
товара формы CТ-KZ. Также компания шьет спецодежду различной сложности. 

«Бизнестің жол картасы-2020», «Қарапайым заттар экономикасы»
«Дорожная карта бизнеса-2020», «Экономика простых вещей»

artri-atyrau@mail.ru  
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ETALON TERMOPLAST    

«Etalon Termoplast» ЖШС – пенопласт, қасбет панельдері және қасбет декорын шығарумен 
айналысатын отандық өндіруші. 2G өндірістік базасы, көбік шығаратын екі цех, қасбеттік 
панельдер мен декор шығаруға арналған машиналары бар. Өнімнің сапасы сәйкестік 
сертификатымен расталған. 

ТОО «Etalon Termoplast»  - отечественный производитель с высокой репутацией,помимо 
пенопласта и фасадного декора, компанией выпускается несъемная полистирольная опалубка, 
фасадные термопанели, скорлупа для теплоизоляции, трубы разных диаметров.    Вся продукция 
отличается высокими эксплуатационными характеристиками и непревзойденным качеством. 

Пенопласт,  қасбет панельдері мен декорын жасау / 
Производство пенопласта, фасадных панелей и фасадного декора       

Атырау қаласы, 
Азаттық көшесі, 72   
 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (7122) 29 11 11  
 
www.etalontermoplast.kz  
 



295

w
w

w
.d

am
u.

kz

ДИАНА   

БҚО, Орал қаласы , 
Зачаганск ауылы, 

          Азербайджанская көшесі, 19         

«Диана» Орал тігін фабрикасы» ЖШС ел нарығын тігін өнімдерімен қамтамасыз етуді мақсат 
еткен компания. Өндірісте жеңіл өнеркәсіп саласындағы соңғы бірегей әзірлемелер мен 
инновациялар пайдаланылады. «Диана» фабрикасы Basic, Standard және Premium секілді 3 сериялы 
жұмыс киімдерін шығарады. 

ТОО «Уральская швейная фабрика «Диана» обладает достаточными мощностями для 
обеспечения казахстанского рынка необходимыми объемами швейной продукции. В процессе 
производства используются последние разработки и инновации в сфере легкой 
промышленности, уникальные для Казахстанского рынка. Фабрика «Диана» производит 
спецодежду 3 серий: Basic, Standard и Premium.

Арнайы киім өндірісі / 
Производство спецодежды       

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 701 486 31 16 

www.fabrika-diana.kz 
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ФИРМА РОДНИК

БҚО, Мичурин ауылдық округі 
Байтерек ауылы, Полевая к, 2 

Минерал сулар мен басқа да алкогольсіз сусындар өндірісі /
Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков

«Фирма Родник» ЖШС – БҚО бойынша тазартылған ауыз су өндіретін үздік компаниялардың бірі. 
Өндіріс кезінде су бірнеше сүзгі арқылы күшті тазартудан өтеді, ал озондау жүйесі суға жағымды 
дәм береді және оны оттегімен байытады. Бүгінгі таңда компания клиенттердің сеніміне ие 
болып, суды тек БҚО аумағында ғана емес, Атырау облысына, Теңіз кен орнына, сондай-ақ 
Қарашығанақ және Чинарев кен орындарына жеткізеді.

ТОО «Фирма Родник»- jдна из лучших фирм ЗКО по производству очищенной питьевой воды. При 
производстве вода проходит мощную очистку через несколько фильтров, а система озонирования 
придаёт воде приятный вкус и обогащает ее кислородом. На сегодняшний день компания 
завоевала доверие клиентов и поставляет воду не только на территории ЗКО, но и в Атыраускую 
область, на месторождение Тенгиз, а также на Карачаганакское и Чинаревское месторождения. 

+7 (7112) 93 37 00 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.oralsu.kz 
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УРАЛЬСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА

БҚО, Орал қаласы, 
Жәңгір хан, 93 

Жұмыртқа өндірісі /
Производство пищевого яйца

«Орал құс фабрикасы» ЖШС мекиен тауық бастырып, тауық жұмыртқасын алатын фабрика. 
Тауық еті мен ет өнімдерін де шығарады. Фабрика аумағында құрама жем өндіретін жеке зауыт 
бар. Оның шикізатын кәсіпорын жергілікті фермерлерден сатып алады.

ТОО "Уральская птицефабрика" была основана в 2003 году как предприятие яичного направления, 
рассчитанное на содержание 250 тысяч кур-несушек. Основной деятельностью птицефабрики 
является производство куриного яйца. Также производится куриное мясо и субпродукты. На 
территории фабрики есть собственный завод по производству комбикормов, сырье для которого 
закупают у местных фермеров, обеспечивающих предприятие основными компонентами для 
корма.

+7 (7112) 93 35 12 

«Қарапайым заттар экономикасы»
«Экономика простых вещей»
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КОНДЕНСАТ  

Қарағанды облысы,
Ақсай қаласы, 
Иқсанов көшесі, 172                  

«Конденсат» АҚ - Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кен орнының аумағында орналасқан, қуаты 
жылына 850 мың тонна болатын мұнай өңдеу зауытында жоғары сапалы мотор отындарын ала 
отырып, көмірсутек шикізатын өңдеумен айналысады. Кәсіпорынның нарық жағдайына 
байланысты өнімнің басқа түрлерін де шығаруға мүмкіндігі бар.

Основным видом деятельности АО «Конденсат» является переработка углеводородного сырья с 
получением высококачественного моторного  топлива на нефтеперерабатывающем заводе 
мощностью 850 тыс. тонн в год, расположенном на территории Карачаганакского 
нефтегазоконденсатного месторождения. Предприятие имеет возможность выпускать и 
другие виды продукции в зависимости от конъюнктуры рынка.

Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру / 
Производство продуктов нефтепереработки        

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 711 339 15 71                  

www.condensat.kz                  
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АЛИЯ SERVICE   
  

БҚО, Орал қаласы, 
Гагарин көшесі 52Б            

Жылыту жабдықтарын өндіру /
Производство отопительного оборудования

«Әлия Service» ЖК жылу беру жабдықтары, металл есіктер, қақпа мен пластик терезелер өндіріп, 
сатумен айналысады. Сонымен қатар кәсіпкер газ қазандықтарын жасау ісіне де ерекше назар 
аударады. Қазір олар жасайтын қазандықтар жеке үйлерде ғана емес, көп қабатты пәтерлерде де 
орнатылады және үлкен сұранысқа ие.

 ИП "Алия Service" занимается производством и реализацией отопительного оборудования, 
металлических дверей, ворот и пластиковых окон.  Но особый акцент предприниматель делает 
на производство газовых котлов, которые устанавливаются как  в частных домах, так и в 
квартирах. Данная продукция пользуется большим спросом.

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға 
арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы
Государственная программа развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017 - 2021 годы «Еңбек»
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МАРИЯ-ХАНЫМ  

БҚО, Орал қаласы 
М. Маметова көшесі, 116/1                   

Кәсіпкер  Хуспанова Жұлдыз Казиқызы 90-шы жылдардың соңында ашқан шағын ателье бүгінгі 
таңда «Мария ханым» атты сән үйіне айналған. Бұл - ұлттық нақыштағы киім мен 
аксессуарларды тапсырыс бойынша тігу, сату және жалға беру, сондай-ақ жеке эксклюзив 
топтамалардың fashion-дефилесін ұйымдастыру. Қазір отандық fashion-кеңістікте табысты 
және қарқынды дамып келе жатқан ұжымдардың бірі.

Семейный бизнес, выросший из небольшого ателье, открытого в конце 90-х годов, на 
сегодняшний день возглавляемый Хуспановой Жулдыз Казиевной, представляет собой Дом моды 
со звучным названием «Мария-ханым», который предлагает целый ряд услуг. Это пошив на заказ, 
продажа и предоставление в аренду национальной стилизованной одежды и аксессуаров, а также 
организация fashion-дефиле собственных эксклюзивных коллекций. Дом моды является одним из 
успешных и динамично развивающихся в казахстанской fashion-индустрии. 

Ұлттық нақыштағы киім өндірісі / 
 Производство одежды в национальном стиле       

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

www.maria-khanym.kz                  
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ВАШ ДОКТОР   
  

БҚО, Орал қаласы 
Строитель ш/а, 30

Дәрігерлік қызмет /
Врачебная практика

Вольнова Галина Зиновьевна – «Ваш Доктор» клиникасының негізін қалаушы, 30 жылдан астам 
еңбек тәжірибесі бар жоғары санатты акушер-гинеколог. Қазіргі бұл клиника -  заманауи емдеу-
диагностикалық жабдықтары бар толыққанды орталық. «Эстетикалық гинекология» саласында 
қызметтердің кең түрін ұсынады. Өз ісінің біліктілігі жоғары кәсіби мамандарынан команда 
құралған.

В 2018 году Вольнова Галина Зиновьевна решила создать собственный бизнес и открыла 
гинекологический кабинет. Услуги кабинета пользовались большим спросом, в особенности 
деятельность по эстетической гинекологии. Поэтому было принято решение развиваться 
именно в этом направлении, так как специализированных клиник в сфере «Эстетическая 
гинекология» в Западно-Казахстанской области нет. Для этого возникла необходимость открыть 
станционар со специализированными кабинетами, оборудованной операционной, палатами 
интенсивной терапии и дневного станционара. 

«Қарапайым заттар экономикасы», «Бизнестің жол картасы-2025»
«Экономика простых вещей», «Дорожная карта бизнеса-2025»
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БАЛЗИЯ  

БҚО, Орал қаласы, 
          Пугачев көшесі, 22         

«Евенеева Балзия Жұбанасқызы» ЖК «Балзия» сауда белгісімен кондитерлік өнімдер шығарады. 
Барлық тағам жергілікті шаруа қожалықтарынан сатып алынатын табиғи шикізаттан 
дайындалады. Кондитерлік өнімдер қазір Орал қаласының әр тұрғынына таныс және үлкен 
сұранысқа ие.

Компания производит широкий ассортимент кондитерских изделий торговой марки «Балзия», 
которую знает каждый житель г. Уральск. Вся продукция изготавливается только из 
натурального сырья, которое закупается у местных крестьянских хозяйств. Руководитель 
предприятия Евенеева Балзия Жубанасовна постоянно совершенствует свои знания, выезжая на 
обучение зарубежом, что позволяет компании динамично развиваться.

Кондитерлік өнімдер өндірісі / 
 Производство кондитерских изделий      

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»
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ИСАЕВ Х.Х.    
  

БҚО, Орал қаласы, 
Нұрсұлтан Назарбаев даңғ, 246

Нан-тоқаш және ұннан жасалған кондитерлік өнімдер өндірісі /
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий недлительного хранения

Исаев Хамзат Хатуевтың кәсіпорыны шығаратын кондитерлік өнімдер тек батыс өңірде ғана 
емес Қазақстанның басқа облыстары, көршілес Ресей қалаларына да үлкен партиямен 
жөнелтіліп, сатылады. Мұнда печеньенің 15 түрі, ойық тоқаштардың 6 түрі, күлше, тоқаш 
сияқты басқа да кондитерлік өнімдер өндіріледі.

Предприятие реализует кондитерские изделия не только на территории Западно-Казахстанской 
области, но и отправляет ее большими партиями в другие регионы Казахстана и соседние 
российские города – Атырау, Актобе, Кульсары, Байконур, Бузулук, Тольятти, Бугуруслан, 
Набережные Челны и другие. Предприятие Исаева Хамзата Хатуевича производит 15 видов 
печенья, 6 видов сушек, баранок и бубликов, а также другие кондитерские изделия

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (7112) 51 73 41
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МАКТАМАК  

БҚО, Дарьинское ауылы, 
          Б. Момышұлы көшесі, 7/3         

«Каверина Светлана Владимировна» ЖК  «МакТамак» сауда белгісімен  чечил ірімшігін, сондай-ақ  
йогурт, сүзбе және сары май шығарады. Бәйтерек және Теректі ауданындағы фермерлерден 
сатып алынатын табиғи сүтті қайта өңдеумен айналысатын, елде чечил ірімшігін шығаратын  
көшбасшы кәсіпорын. «Каверина Светлана Владимировна» ЖК өнімдері Қазақстан мен Ресей 
аумағында сатылады.

Компания выпускает сыр чечил, а также йогурты, творог и сливочное масло под торговой 
маркой «МакТамак». Занимается переработкой натурального молока, которое закупается у 
фермеров из  Байтерекского и Теректинского районов, занимает лидирующие позиции по выпуску 
сыра чечил  в Казахстане. Продукция ИП «Каверина Светлана Владимировна» реализуется на 
территории Казахстана и России. 

Сүт өңдеу, ірімшік өндіру / 
 Переработка молока, производство сыров      

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

www.maktamak.kz                   
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МЕБЕЛЬ УРАЛЬСК    
  

БҚО, Орал қаласы, 
Абай даңғылы, 90/2в

Жиһаз өндірісі /
Производство мебели

«Қуанышқалиев Максот» ЖК соңғы сән үлгілерін ескере отырып жиһаз шығарады.

Предприятие Куанышкалиева Максота производит широкий ассортимент мебели с учетом 
последних тенденций.

«Даму-Ақжайық»

+7 777 568 94 06
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ТЕКЕМЕТ  

БҚО, Орал қаласы, 
Нұрсұлтан Назарбаев даңғ, 172/9                   

«Текемет» ЖК ұлттық сувенир, картина, сәндік бұйымдар өндірумен айналысады. Шеберханада 
былғарыдан, ағаштан, оюланған және гравюралы, өрнектелген, көркем суреттермен, 
кескіндеме, графика, мүсін, түрлі элементтермен сәндік панельдер жасалады.

"Текемет" занимается производством национальных сувениров, картин, декоративных изделий. 
В мастерской создаются декоративные панно из кожи, дерева, с рельефной резьбой и 
гравировкой, с тиснением, художественной росписью, с живописными, графическими, 
скульптурными, декоративными элементами. 

Кәдесый бұйымдарын өндіру / 
 Производство сувенирных изделий      

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 705 419 49 28                   
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ТУЖИЛКИН А.Б.    
  

БҚО, Орал қаласы, 
Еуразия даңғылы, 179

Арнайы киім өндіру /
Производство спецодежды

Жеке кәсіпкер Тужилкин Александр Борисовичтің тігін цехы арнайы киім, жеке қорғаныс киімдері 
мен құралдар, отқа төзімді арнайы киім, жұмыс киімі, халат, күзетшілер, еден жуушылар мен 
техниктерге арналған формалар, аспаздың киімі, даяшылар мен бармендерге арналған 
алжапқыштар және т.б. өнімдер шығарады. Өндірістің тағы бір бағыты –  ПВХ тенттері мен 
брезент жабындарын жасау.

Швейный цех Индивидуального предпринимателя Тужилкина Александра Борисовича 
специализируется на производстве спецодежды, формы и средств индивидуальной защиты, 
огнестойкой спецодежды, рабочей одежды, халатов, форм для охранников, форм для уборщиц и 
техничек, костюмов для поваров, фартуков для официантов и барменов.. Другим направлением 
производства является изготовление тентов ПВХ и брезентовых пологов. 

+7 (7112) 23 97 77

«Даму-Өндіріс»

www.tuzhilkin.kz
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134  

БҚО, Рубежинское ауылы, 
          Сарайшық көшесі, 7/3          

«134» ЖШС – Теректі ауданындағы «Новопавловское» ПГС карьерінде құм-қиыршықтас қоспасын 
өндіріп, сату және күйген кірпіш өндірумен айналысады. Қазіргі уақытта кәсіпорын жаңа кірпіш 
зауытының құрылысын аяқтап қалды. Жобаны жүзеге асыру аймақ экомикасы үшін өте 
маңызды. Өңір жоғары сапалы құрылыс материалы – қаптайтын және қалайтын керамика 
кірпішпен қамтамасыз етілетін болады. Импортты алмастырады.

Основной деятельностью компании ТОО «134» является добыча и реализация песчано-гравийной 
смеси на карьере ПГС «Новопавловское» в Теректинском районе и производство жженного кирпича. 
На данный момент предприятие завершает строительство нового кирпичного завода.  
Реализация проекта имеет существенное значение для экономики региона. Регион будет 
обеспечен высококачественным строительным материалом – облицовочным и рядовым 
керамическим кирпичом. Будет обеспечено замещение импортного кирпича.

Кірпіш, жабынқыш және күйдірілген саздан жасалған өзге де құрылыс бұйымдарын өндіру / 
 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины     

+7 (7112) 24 27 37                     

«Қарапайым заттар экономикасы», «Бизнестің жол картасы-2025»
«Экономика простых вещей», «Дорожная карта бизнеса-2025»
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CLEANSER    
  

БҚО, Орал қаласы, 
Полевая көшесі, 10

Сабын және жуу, тазалау және жылтырату құралдарын өндіру /
Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

«Cleanser» ЖШС сұйық сабын, кір сабын және «Cleanser» сауда белгісімен ыдыс-аяқ жууға арналған 
құралдар өндірумен айналысады. Қазіргі уақытта ауданы 4000 шаршы метрден асатын цех айына 
300-ден 600 тоннаға дейін дайын өнім шығарады. Өндірісте өз қаптамасын қоса алғанда, өнімді 
жасаудың толық циклын қамтамасыз ететін заманауи және жоғары технологиялық жабдығы бар 
автоматтандырылған екі жаңа желі іске қосылған. 

Компания занимается производством жидкого мыла, хозяйственного мыла и средств для мытья 
посуды под торговой маркой «Cleanser». На данный момент цех площадью более 4000 квадратных 
метров изготавливает от 300 до 600 тонн готовой продукции в месяц. В производстве 
задействованы две новые автоматизированные  линии с современным и высокотехнологичным 
оборудованием, обеспечивающим полный цикл создания продукта, включая собственную упаковку.

+7 (7112) 31 04 03

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға 
арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы
Государственная программа развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017 - 2021 годы «Еңбек»

www.cleanser.kz
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EURASIAN TREND  

 БҚО, Орал қаласы,
          Лесозащитная көшесі, 4          

«Eurasian trend» ЖШС – есік шығаратын отандық өндіріс. «Eurasian trend» ЖШС өнімдері 
Қазақстанның құрылыс материалдары нарығында кеңінен танымал. Кәсіпкер болашақта 
зауыттың өндіріс қуатын арттырып, өнімдерін ТМД нарығына шығаруды жоспарлап отыр.

ТОО «Eurasian trend» является отечественным производителем дверей. Продукция компании 
пользуется широкой популярностью на рынке строительных материалов Казахстана. Компания 
планирует строительство  собственного завода, с увеличением производственных мощностей 
и выводом  продукции  на рынки СНГ

Есік өндірісі / 
 Производство дверей     

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.adoors.kz                   
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KAZPOLIMERPLAST    
  

БҚО, Орал қаласы, 
Григорий Потанин көшесі, 1/2

Пластмасса плиталар, табақтар, құбырлар мен профильдер өндірісі /
Производство пластмассовых плит, листов, труб и профилей

«KazPolimerPlast» ЖШС сумен жабдықтау, кәріз, газбен жабдықтау, телекоммуникация жүйелеріне 
арналған диаметрі 20-дан 1200 мм-ге дейінгі полиэтилен құбырлар шығарумен айналысады. 
Компанияның өндірістік тәжірибесі мол, заманауи технологиялар мен жоғары санатты 
жабдықтары бар, білікті инженер-техник мамандар істейді. Бұл – сапалы өнім өндіруге мүмкіндік 
береді.

Компания специализируется на выпуске труб полиэтиленовых для систем водоснабже-ния, 
канализации, газоснабжения, телекоммуникаций, технологических трубопроводов диаметром от 
20 до 1200 мм. Производственная мощность предприятия составляет 6 000 тонн трубной 
продукции из полиэтилена в год. ТОО «KazPolimerPlast» обладает значительным 
производственным опытом, современными технологиями и высококлассным оборудованием, а 
также высококвалифицированным инженерно-техническим составом, что позволяет 
производить продукцию, отвечающую требованиям стандартов качества. 

+7 (7112) 21 02 61

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.kazpolimerplast.kz
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KAZSTEPSERVICE  

БҚО, Орал қаласы, 
1-шолақ көшесі

          Строительный, 2/2         

Компания «Step» сауда белгісімен тұрмыстық химия, сабын-жуғыш құралдар және косметика 
өнімдерін шығарады. «Step» сауда белгісінің өнімі негізінен бес литрлік ыдыста, сондай-ақ 
дозаторы бар 500 мл құтыда сатылады. Айына 100 тонна дайын өнім шығады. Өндірісте өз 
қаптамасын қоса алғанда, өнімді жасаудың толық циклін қамтамасыз ететін заманауи және 
жоғары технологиялық жабдығы бар екі жаңа желі іске қосылған.

Компания занимается производством бытовой химии, мыломоющих средств и косметической 
продукции под зарегистрированной торговой маркой «Step». Ассортимент товара постоянно 
совершенствуется и сегодня он насчитывает около 12 видов продукции. Продукция торговой 
марки «Step» в основном представлена в пятилитровой таре, а также во флаконах 500 мл. с 
дозатором. Мощность производства составляет 100 тонн готовой продукции в месяц. 
В производстве задействованы две новые линии с современным и высокотехнологичным 
оборудованием, обеспечивающим полный цикл создания продукта, включая собственную упаковку.

Сабын және жуу, тазалау және жылтырату құралдарын өндіру / 
 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств     

«Бизнестің жол картасы-2025», «Даму-Өндіріс»
«Дорожная карта бизнеса-2025», «Даму-Өндіріс»

+7 778 800 80 44                   

www.kazstep.kz                   
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АГРАН    
  

БҚО, Орал қаласы, 
Желаево ө/а, 14

Соғу, престеу, қалыптау және илектеу жолымен дайын металл бұйымдары /
Производство готовых металлических изделий или полуфабрикатов путем ковки

«Агран» ЖШС Батыс Қазақстан облысының аумағында қабырға және шатыр материалдары, 
шыны пакеттері, металл конструкциялары және сендвич-панельдер шығаратын ірі 
өндірушілердің бірі. Өнімнің барлық түрі тапсырыс берушінің көлемі бойынша дайындалады. Бұл – 
клиенттің қаражаты мен монтаж уақытын айтарлықтай үнемдейді. Өнім алуан түрлі түсте 
дайындалады. 

Более 15 лет ТОО «Агран» является одним из крупнейших производителей стеновых и 
кровельных материалов, стеклопакетов, металлоконструкций и сендвич-панелей на территории 
Западно-Казахстанской области. Все виды продукции изготавливаются по размерам клиента, что 
значительно экономит средства заказчика и время, требуемое для монтажа. Большая цветовая 
гамма позволяет придать эстетичный внешний вид.

+7 (7112) 93 33 00

«Даму-Өндіріс»

www.agran.kz
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АЛИЯ-СЕРВИС  

БҚО, Орал қаласы, 
          Гагарин көшесі, 2/2         

«Алия-Сервис» ЖШС полимер өнімді өндірумен және оны сатумен айналысады. Құбырларды 
дайындау үшін еуропалық ірі өндірушілердің ең жақсы шикізаты қолданылады. Кепілдендірілген 
қызмет мерзімі - 50 жыл. Барлық өнімнің сапасы зертхана сынақтары нәтижелерімен, 
сәйкестік сертификатымен расталады. 

ТОО "АЛИЯ-СЕРВИС"  занимается производством полимерной продукции с последующей ее 
реализацией. Для изготовления труб используется лучшее сырье от крупнейших европейских 
производителей. Гарантированный срок службы – 50 лет. Качество всей продукции 
подтверждается результатами лабораторных испытаний, сертификатом соответствия.

Әртүрлі құбырлар салу / 
 Строительство прочих трубопроводов     

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»
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АРАЙ    
  

БҚО, Ақсай қаласы, 
7-шағын аудан, 1

Көмірсутек шикізаттан бастапқы нысандардағы полимерлер өндірісі /
Производство полимеров в первичных формах из углеводородного сырья

«АрАй» ЖШС – бір рет қолданылатын ыдыс-аяқ, қағаз майлықтар,  алынбайтын қалыптар 
өндіреді.  Тәулігіне 850 дана алынбайтын қалып шығарылады. Барлық өндірілетін өнім Ақтөбе, 
Атырау және Маңғыстау облыстарында сатылады.

ТОО "АрАй" начала свою деятельность в сфере оптовой торговли. Постепенно компания 
диверсифицировала бизнес, начав оказывать транспортные услуги, а в 2003 году открыла 
торговый центр «Әдемі». В начале 2005 года был запущен третий в Казахстане и первый и 
единственный в западном регионе завод по производству одноразовой посуды. 

«Даму-Өндіріс»

www.ar-ai.kz
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БАЗА МЕНЕДЖМЕНТ 2017  

БҚО, Орал қаласы, 
М. Ихсанов көшесі 44/4, 
406-кеңсе                   

«База Менеджмент 2017» ЖШС жол-өнеркәсіп саласының өндірістік  нысандарын құру және 
заманауи сапалы асфальт-бетон қоспаларын шығарумен айналысады.

Товарищество было создано как участник инвестиционного проекта, реализуемого группой 
компаний «Адал Арна». В задачи инвестиционного проекта входило создание производственных 
объектов дорожно-промышленной сферы и выпуск современных качественных 
асфальтобетонных смесей. Частью таких производственных объектов стало создание нового 
современного асфальтобетонного завода с собственной инфраструктурой по приемке и 
хранению основных материалов, применяемых в производстве.  

Заманауи сапалы асфальтбетон қоспаларын шығару / 
 Выпуск современных качественных асфальтобетонных смесей     

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»
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БАТЫС-ПРОДУКТ    
  

БҚО, Орал қаласы, 
Желаево ө/а, 8/6

Нан өндіру /
Производство хлеба

«Батыс продукт» ЖШС – крекер мен печенье, ұзақ уақыт сақтауға арналған ұннан жасалған 
кондитерлік өнімдер, торт, пирожный, пирог пен печенье өндіреді. Дайын өнімді «Абсолют» жеке 
дүкені және көтерме және бөлшек сауда арқылы сатады. Қазіргі уақытта кондитерлік өнімдер 
өндірісінде «Батыс продукт» ЖШС екі автоматтандырылған желіні пайдаланады.

ТОО «Батыс продукт» зарегистрировано 15 октября 2010 года. Основным видом деятельности 
компании является производство сухарей и печенья, производство мучных кондитерских изделий, 
тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения. 
Реализация готовой продукции осуществляется оптом и в розницу посредством собственного 
магазина «Абсолют». На данный момент в производстве кондитерских изделий ТОО «Батыс 
продукт» использует две автоматизированные линии для производства баранок, сушек, печенья 
и вафельных изделий.

«Даму-Өндіріс»

batysproduct@mail.ru
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БЕЛЕС-АГРО  

БҚО, Белес ауылы, 
          Абай көшесі, 14/5         

«Белес-Агро» ЖШС – 40 000 тоннаға дейін астық сақтау мүмкіндігі бар ұн тарту комбинаты. 
Кәсіпорын 2005 жылы құрылған. 2010 жылы заманауи швейцария-неміс жабдығы қойылып, 
диірмен комбинаты іске қосылды. «Белес» сауда белгісі өнімдері аймақта, елде ғана емес, шет 
елде де сатылады.

ТОО «Белес-Агро» - это мукомольный комбинат, с возможностью хранения до 40 000 тонн зерна. 
Предприятие было организовано в 2005 году. В 2010 году был запущен мельничный комбинат, 
оснащенный современным швейцарско-немецким оборудованием. Продукция торговой марки 
«Белес» реализуется не только на региональном рынке, но и заграницей.

Ұн өндіру / 
 Производство муки     

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

www.beles.kz
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БОЛАШАК-Т    
  

БҚО, Орал қаласы, 
Ақтөбе көшесі, 295/2

Құрылыс жұргізу, құрылыс материалдарын өндіру /
Строительство, производство строительных материалов

«Болашақ-Т» ЖШС – Қазақстан нарығында мол жұмыс тәжірибесі бар өндірістік-құрылыс 
компания. Компания монолитті темірбетон конструкцияларын, көп қабатты тұрғын үй және 
қоғамдық ғимараттар, мектептер, балабақшалар салады. Қасбеттерді безендіру кезінде гранит 
және фарфордан жасалған плиткалар, сәндік сылақ және бояу, аллюминий және металл-пластик 
витраждар сияқты жоғары сапалы құрылыс материалдары қолданылады.

ТОО «Болашак-Т» - производственно-строительная компания с большим опытом работы на 
казахстанском рынке. Компания возводит монолитные железобетонные конструкции, 
многоэтажные жилые и общественные здания, школы, детские сады. При отделке фасадов 
используются качественные строительные материалы, такие как  гранитные и 
керамогранитные плитки, декоративная штукатурка и краска, алюминевые и 
металлопластиковые витражи собственного изготовления. 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (7112) 27 61 82

www.bolashak-t.kz
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ДОКТОР САМАТ  

БҚО, Белес ауылы, 
          Абай көшесі, 14/5         

Жас, іс бастаушы кәсіпкер ашқан «Доктор Самат» стоматологиялық орталығы -  кешенді 
стоматологиялық қызметтер көрсетеді. Заманауи құрал-саймандармен жабдықталған.

Уникальность стоматологического центра «Доктор Самат» основана на новом оборудовании, 
которое позволяет проводить комплексное и эффективное оказание стоматологических услуг.

Медициналық қызмет / 
 Медицинская деятельность     

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

www.beles.kz
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ЖАЙЫҚ ЕТ    
  

БҚО, Переметное ауылы, 
е/о 030

Еттен және үй құсы етінен өнімдер өндіру /
Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы

«Жайық Ет» ЖШС Батыс Қазақстан облысындағы ет өнімдерін өндіретін ірі кәсіпорын. Ет өңдеу 
кешені өнім сапасын жақсарту, заманауи жабдықтар пайдалану арқылы сату көлемін арттыруды 
көздейді. Кәсіпорында мал сою мен етті бастапқы өңдеу жаңа технологияларды пайдалана 
отырып жүргізіледі.

ТОО «Жайық Ет» является крупнейшим предприятием по производству мясных изделий в 
Западно-Казахстанской области. Предприятие было создано в 2002 году. Мясоперерабатывающий 
комплекс направлен на улучшение качества продукции, увеличение объемов продаж с 
использованием современного оборудования. Организация убоя на предприятии производится с 
использованием новых технологий, включая первичную переработку мяса.

+7 (7112) 98 14 27

«Қарапайым заттар экономикасы»
«Экономика простых вещей»
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ИМАНОВСКИЕ 
ПОЛУФАБРИКАТЫ  

БҚО, Орал қаласы, 
          Абай даңғылы, 90/1         

Компания тек таза еттен жартылай фабрикаттар және қолмен түйілген тұшпара шығарады. 
Атап айтқанда тұшпара, картоп қосылған тұшпара, манти, чебурек, котлет, тефтели және 
басқа да мұздатылған өнімдер бар. Өнімдерді Мәскеу дүкендерінен, сондай-ақ Ресейдің басқа 
қалаларында да сатып алуға болады.

Компания производит исключительно натуральные мясные полуфабрикаты и пельмени ручной 
лепки в промышленных масштабах. Ассортимент продукции: пельмени, вареники с картофелем, 
манты, чебуреки, котлеты, тефтели и другие замороженные полуфабрикаты. Продукцию можно 
приобрести не только в Казахстане, но и в магазинах Москвы и других городов России

Жоғары сапалы табиғи еттен жартылай фабрикаттар өндіру / 
 Производство высококачественных натуральных мясных полуфабрикатов     

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 777 181 08 49

www.imanovproduct.ru
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КАЗАРМАПРОМ    
  

БҚО, Орал қаласы, 
Магистральная көшесі, 5

Шойын құю /
Литье чугуна

«КазАрмапром» ЖШС – Қазақстанда сұр шойыннан жасалған ілмекті арматура шығаратын ірі 
өндірушілерінің бірі. Зауытта шойын құю, қолмен құрастыру, болат құюға арналған негізгі үш цех 
пен аспаптық, жөндеу-механикалық және гальваникалық, пластмасса және резеңке техникалық 
және термоөңдеу сияқты қосалқы бөлімшелер жұмыс істейді.

ТОО «КазАрмапром» является одним из крупнейших и ведущих производителей запорной 
арматуры из серого чугуна в Республике Казахстан. Завод имеет три основных цеха: 
чугунолитейный, механосборочный, стального литья, а также вспомогательные подразделения: 
инструментальное, ремонтно-механическое и гальваническое, пластмассовое и 
резино–техническое, а также термообработки. 

+7 (7112) 21 02 75

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»
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HAPPY CAKE   

 БҚО, Орал қаласы
Мұхит көшесі, 96                   

«КазСевенТрейд» ЖШС Орал қаласында «HappyCake» франшизасы бойынша кондитерлік цех ашты. 
Happy Cake – бұл нарықта 7 жылдан астам уақыт бойы келе жатқан қазақстандық кондитерлік 
франшиза. Бүгінгі таңда HappyCake Орал тұрғындарының жүрегін жаулап алған кондитерлік 
дүкен. Ол келушілерді дәмді және әрдайым жаңа піскен кондитерлік өнімдермен қуантады. 

Happy Cake - это казахстанская франшиза сети кондитерских, которая работает на рынке уже 
более 7 лет. На сегодняшний день Happy Cake - это уже функционирующая кондитерская, 
покорившая сердца уральцев, которая радует своих посетителей вкусной и всегда свежей 
выпечкой. В кондитерской можно не только приобрести торты, но и на месте насладиться 
сладкими трайфлами и пирожными с ароматным чаем.

Кондитерлік өнімдер өндірісі / 
 Производство кондитерских изделий     

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 707 777 11 44
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КАЗСТРОЙМАРКЕТ    
  

БҚО, Мичуринское ауылы, 
Заводская көшесі, 10 

Құрылыс ерітінділерін өндіру /
Производство строительных растворов

«Қазстроймаркет» ЖШС құрғақ құрылыс қоспаларын өндіру және оларды әрі қарай сатумен 
айналысады. Өндірілген өнімнің негізгі тұтынушылары Батыс Қазақстан және Атырау 
облысының құрылыс компаниялары мен дүкендері. «Қазстроймаркет» ЖШС өнімдері OMIX сауда 
белгісімен сатылады.

Направлением деятельности ТОО «КазСтройМаркет» является производство сухих 
строительных смесей и дальнейшая их реализация. Основными потребителями произведенной 
продукции являются строительные компании  и магазины Западно-Казахстанской и Атырауской 
областей. Продукцию ТОО «КазСтройМаркет» можно найти под торговой маркой OMIX.

+7 775 300 79 24

«Даму-Өндіріс »
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КАМА-ЦЕНТР   

БҚО, Орал қаласы, 
          Чкалов көшесі, 286         

«Кама-Центр» ЖШС бұрын пайдалануда болған шиналарды қайта өңдеу және кәдеге жаратумен 
айналысатын кәсіпорын. Жыл сайын 6800 тоннаға жуық тозған шина қайта өңдей алады. Оның 
ішінде 3400 тонна түрлі фракциядағы резеңке үгіндісі және 45000 шаршы метр резеңке плитка 
алынады. Алынған резеңке үгіндісі қоспаға қосылады, ол кейіннен тротуар плиткалары, спорт 
және ойын алаңдары үшін жабындар өндірісінде қолданылады.

ТОО «Кама-Центр» является специализированным предприятием по переработке и утилизации 
бывших в употреблении шин. Производственные мощности предприятия позволяют 
перерабатывать ежегодно около 6800 тонн изношенных шин. Из них получается 3400 тонн 
резиновой крошки различных фракций и 45000 квадратных метров резиновой плитки. 
Полученную резиновую крошку добавляют в смесь, которую в дальнейшем применяют при 
изготовлении брусчатки, тротуарной плитки, покрытия для спортивных и детских площадок. 

Резеңке-техникалық бұйымдар өндірісі / 
 Производство резинотехнических изделий     

«Даму-Өндіріс»

www.ecoplit.kz



327

w
w

w
.d

am
u.

kz

КВАНТ    
  

БҚО, Орал қаласы
Гагарин көшесі, 2/3 

Жиһаз өндіру және сату /
Производство и реализация мебели

Компанияның негізгі қызметі - жұмсақ және корпустық жиһаз, тұрмыстық техника мен 
электрониканы көтерме және бөлшек сату. Бүгінгі таңда «Квант» компаниясының поролон, 
матрац, корпустық және жұмсақ жиһаз шығаратын төрт өндірісі бар. Кәсіпорын өнімдері 
бәсекелестердікіне қарағанда төмен баға, конфигурация мен қаптау материалын таңдау жағынан 
жақсы ерекшеленеді.

Основной вид деятельности компании - оптово-розничная реализация мягкой и корпусной мебели, 
бытовой техники и электроники. На сегодняшний день компания «Квант» имеет четыре 
производства: поролона, матрацев, корпусной и мягкой мебели. Продукция предприятия выгодно 
отличается низкими ценами, возможностью выбора комплектации и материала обивки. 

+7 (7112) 28 31 31

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»
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КУБЛЕЙ   

БҚО, Орал қаласы, 
          Григорий Потанин көшесі, 13/3         

«Кублей» ЖШС - жылқы, сиыр, қойдың салқындатылған жас етін, консерві өнімдерін өндірумен 
айналысатын Қазақстандағы ірі кәсіпорындардың бірі. Компания ет консервілері, ет-өсімдік 
консервілері, балық консервілері, деликатес консервілері, жеміс-көкөніс консервілері, тауық 
консервілері, дайын түскі астар, қазақтың ұлттық тағамдары, сондай-ақ консервіленген сүт 
өнімдері секілді өнімдердің 100-ден астам түрін шығарады. 

ТОО «Кублей» - одно из крупнейших перерабатывающих предприятий Казахстана, занимающееся 
производством свежеохлажденного мяса: конины, говядины, баранины, а также выпуском 
консервной продукции. Создана в 1992 году. Компания производит свыше 100 наименований 
консервной продукции: мясные консервы, мясорастительные консервы, рыбные консервы, 
деликатесные консервы,  плодоовощные консервы, консервы из курицы, готовые обеды, казахские 
национальные блюда, а так же консервированная молочная продукция.  

Ет және консерві өнімдерін өндіру / 
 Производство мяса и консервной продукции     

+7 (7112) 21 15 05

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

www.kublei.kz
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НАЗТУР    
  

БҚО, Ақсай қаласы, 
Советская көшесі, 1д 

Тауар бетон өндірісі /
Производство товарного бетона

«НазТур» ЖШС - жұмсақ жиһаздың үздік өндірушілерінің бірі. «НазТур» Сонымен қатар құрылыс 
жұмыстарына лицензиясы бар, құрылыс материалдарын сатады, брусчатка, ағаш өнімдерін 
шығарады. Өндірісте заманауи технология, сапаны бес сатылы бақылау, заманауи компоненттер, 
толтырғыштар мен керек-жарақтар қолданылды. Кадрларды оқыту процесіне, әсіресе жұмсақ 
жиһаз құраушыларға көп көңіл бөлінді.

ТОО «НазТур» является производителем мягкой мебели, а также выполняет строительные 
работы, реализует строительные материалы, производит брусчатку, столярную продукцию. При 
организации производства мебели были применены передовая технология, пятиступенчатый 
контроль качества, используются современные качественные комплектующие, наполнители и 
фурнитура. 

+7 (71133) 92 9 05

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»
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НУРЖАНАР   

БҚО, Орал қаласы, 
           Полевая көшесі, 8         

«Нұржанар» ЖШС Батыс Қазақстан облысындағы түрлі сұрыптағы сыра, квас, сусындар мен ауыз 
судың ірі өндірушісі. Өнім шығару үшін компания тек табиғи шикізат пен жоғары 
технологиялық өндірістік жабдықты пайдаланады.

ТОО «Нуржанар» является крупнейшим производителем пива различных сортов, кваса, напитков 
и питьевой воды в Западно-Казахстанской области. Для производства продукции компания 
использует исключительно натуральное сырье и  высокотехнологичное производственное 
оборудование. 

Сыра өндірісі, минералды сулар және басқа да алкогольсіз сусындар өндірісі / 
 Производство пива, производство минеральных вод и других безалкогольных напитков     

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

www.nurzhanar.kz
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НУРТЕМ    
  

БҚО, Орал қаласы, 
Верхний тупик көшесі, 15/1 

Құрама темірбетон және бетон конструкциялар мен бұйымдар өндірісі /
Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий

«Нұртем» ЖШС темір-бетон бұйымдарын өндірумен айналысады. Сондай-ақ, кәсіпорын іргетас 
блоктары, қабырға сақиналары, бөгеттер, жабын плиталары, тротуар плиталары, арық, жылу 
трассалары лотоктары, керамзитоблоктар өндірумен де айналысады.

ТОО «Нуртем» занимается производством железобетонных изделий, фундаментных блоков, 
колец  стеновых, перемычек, плит перекрытий,  тротуарных плиток,  лотков арычных, 
теплотрассных, керамзитоблоков.

+7 (7112) 53 81 47

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»
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ОК ОРАЛ КАБЕЛЬ   

БҚО, орал қаласы
Желаево ө/а, 33                   

«ОК Орал Кабель» - заманауи сапа стандарттарына сай кабель және өткізгіш өнімдер 
шығаратын зауыт. Кабель зауыты италия жабдығымен жарақталған. Ірі созу, көптармақты 
созу, ширату желілерінің заманауи желілері мен жаңа экструзиялық желілер орнатылған. 
Қазақстанның ішкі нарығын азаматтық құрылыс үшін кабель өнімімен қамтамасыз етеді. 

Кабельный завод ТОО «ОК Орал Кабель» оснащен итальянским оборудованием, современными 
линиями грубого волочения, многониточного волочения, линией скрутки и новейшей 
экструзионной линией. Производство кабельно-проводниковой продукции осуществляется в 
соответствии с современными стандартами качества. Приоритет для компании - обеспечение 
внутреннего рынка Казахстана кабельной продукцией для гражданского строительства.  

Кабель-өткізгіш өнімдерін өндіру / 
 Производство кабельно-проводниковой продукции      

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.oralcable.kz
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ПЕТРОРЕФ

БҚО, Магистральный ауылы, 
Орал-Ақсай трассасы, 2 

Мұнай өңдеу /
Нефтепереработка

«ПЕТРОРЕФ» ЖШС Батыс Қазақстан облысында мұнай өңдеу және мұнай өнімдерін шығаратын 
жетекші компаниялардың бірі. «ПЕТРОРЕФ» компаниясы өндіретін мұнай өнімдері ҚР ішкі 
нарығына, ЕурАзЭҚ елдеріне, алыс-жақын шет елдерге экспортталады. 

ТОО «ПЕТРОРЕФ» - одна из ведущих компаний по переработке нефти и выпуску нефтепродуктов в 
Западно-Казахстанской области. Нефтепродукты, производимые ТОО «ПЕТРОРЕФ», реализуются 
на внутреннем рынке РК, в странах ЕврАзЭс, ближнего зарубежья.

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»
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СТЕКЛО-СЕРВИС   

БҚО, Орал қаласы, 
С.Тюленина көшесі, 49а                  

«Стекло-сервис» ЖШС – Қазақстандағы ірі әйнек өңдеуші компаниялардың бірі. Орал қаласында 
жеке өндірістік базасы, Ақтөбе, Атырау және Шымкент қалаларында филиалдары, Нұр-Сұлтан 
қаласында өкілдігі бар. Қазақстанның барлық өңірлеріне, сондай-ақ Ресейдің бірқатар ірі 
қалаларына өнім жеткізеді.

ТОО «Стекло-сервис» располагает собственной производственной базой в г.Уральск, филиалами 
в городах Актобе, Атырау и Шымкент, представительством в г.Нур-Султан. География рынка 
поставок произведенной продукции за годы своего развития включает все регионы Казахстана, а 
так же ряд крупных городов Российской Федерации (экспорт продукции компания осуществляет с 
2010 года).

Әйнек өңдеу өнеркәсібі / 
 Промышленная переработка стекла      

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (7112) 93 99 96

www.steklo-service.kz
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СТРОЙКОМБИНАТ

БҚО, Орал қаласы, 
Пойменная көшесі, 2/3 

Құрылыс материалдарын өндіру /
Производство строительных материалов

«Стройкомбинат» ЖШС темірбетон бұйымдарын өндіретін және Батыс Қазақстан облысында 
керамзит қиыршықтасын, сондай-ақ керамзит бетоннан жасалған бұйымдар мен конструкциялар 
шығаратын жалғыз өндіруші. Кәсіпорын өнімдері аймақ құрылыстарында үлкен сұранысқа ие. Бұл 
өнімдердің артықшылығы – аса беріктігі, арматурамен жақсы байланысатыны, жоғары жылу 
оқшаулау қасиеттерінде.

ТОО «Стройкомбинат» является ведущим производителем железобетонных изделий и 
единственным производителем керамзитового гравия в Западно-Казахстанской области, а также 
изделий и конструкций из керамзитобетона. Продукция предприятия пользуется широким 
спросом на стройках региона. Преимуществом этих изделий является высокая прочность, 
долговечность, хорошее сцепление с арматурой, высокие теплоизоляционные свойства. 

«Даму-өндіріс»

www.stroykombinat.kz 
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ТМК-КАЗТРУБПРОМ   

БҚО, Орал қаласы,
Ружейников көшесі, 11а                   

«ТМК-Казтрубпром» ЖШС мұнай-газ саласына арналған шегенделген және сорғы-компрессорлық 
құбырларда «премиум» санатты жоғары герметикалық бұрандалы қосылыстарды өндіруге 
маманданған. Кәсіпорын өнімдері ТМД елдері мен таяу шетелдер тұтынушыларына жеткізіледі.

ТОО «ТМК-Казтрубпром» специализируется на производстве высокогерметичных резьбовых 
соединений класса «Премиум» на обсадных и насосно-компрессорных трубах для нефтегазовой 
отрасли. Продукция предприятия поставляется потребителям в странах ближнего зарубежья. 

Құбырлар, түтіктер, қуыс профильдер, болаттан жасалған фитингтер өндірісі / 
 Производство труб, трубок, полых профилей, фитингов из стали      

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (7112) 24 06 09 

www.tmk-ktp.tmk-group.ru
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ТОПАН

БҚО, Орал қаласы, 
Ружейников көшесі, 11 

Мұнай сервистік компания /
Нефтесервисная компания

«Топан» ЖШС –  мұнайды, мұнай өнімдерін, газды өндіру, қайта өңдеу, тасымалдау, тау-кен 
өнеркәсібі, химия, фармацевтика, тамақ өнеркәсібі; ғылыми зерттеулер мен білім беру саласында 
жұмыс істейтін кәсіпорындар үшін өнімдер мен қызметтердің көптеген түрін ұсынатын 
қазақстандық мұнай сервистік компания. 

ТОО «Топан» - казахстанская нефтесервисная компания, предоставляющая широкий спектр 
продукции и услуг для предприятий, работающих в сферах добычи, переработки, 
транспортировки нефти, нефтепродуктов, газа; горнодобывающей промышленности; 
химической, фармацевтической, пищевой промышленности; научных исследований и образования.

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (7112) 28 41 42 

www.topan.kz 
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УРАЛЬСКИЙ  
ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД   

БҚО, Орал қаласы, 
          Х.Есенжанов көшесі, 42/6 Н1         

«Орал трансформатор зауыты» ЖШС –  кернеуі 6-10кВ болатын трансформаторлар өндіреді. 
Компания өнімдері қазақстандық және халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келеді және 
90%-ы ТМД елдеріне  экспортталады. Бүгінгі таңда зауыт өнімдері ТМД елдерінің энергетика 
салаларында кеңінен қолданылады.

Основным направлением деятельности ТОО «Уральский трансформаторный завод» является 
производство силовых трансформаторов класса напряжения 6-10кВ. Продукция компании 
соответствует казахстанским и международным стандартам качества и  экспортируется в 
страны СНГ.

Электр өнімдерін өндіру және монтаждау / 
 Производство и монтаж электротехнической продукции      

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»
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УТПК

БҚО, Орал қаласы, 
Штыбы көшесі, 68 

Пластмасса құбыр, плита, профильді парақ өндірісі  /
Производство пластмассовых плит, листов, труб и профилей

Компания диаметрі 20-дан  1600 мм болатын ыстық және суық және газ бен жылу жүргізуге 
қажет полиэтилен құбырлар шығарумен айналысады. Сондай-ақ металлочерепица, профильді 
парақ, элементтер, жол белгілері мен техника қауіпсіздігі белгілерін, халық тұтынатын 
пластмасса тауарлар өндіреді. 

На сегодняшний день компания производит полиэтиленовые трубы для холодного и горячего 
водоснабжения, газоснабжения и отопления диаметром от 20 до 1600 мм., а также 
металлочерепицу, профилированный лист, доборные элементы, знаки дорожные и знаки по 
техники безопасности, а также товары народного потребления из пластмассы. 

+7 (7112) 53 11 11 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.utpk.kz 
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ROLA-7 
  

Жамбыл облысы, Байзақ ауданы
Красная звезда ауылы, 
Мырзақулов көшесі, 10                

Макарон өнімдерін өндіру /
Производство макаронных изделий    

«Rola-7» ЖШС – Жамбыл облысындағы ірі ұн өндіруші кәсіпорын. Қазіргі кезде компания кеспе 
өнімдерінің 20 түрін шығарады. Етке салатын жайма, лағман, ши кеспе және макаронның 10-нан 
астам түрі өнімнің табиғи дәмін сақтауға мүмкіндік беретін бірегей технология бойынша 
өндіріледі.

ТОО "Rola-7" является крупным производителем мучных изделий в Жамбылской области. В 
настоящее время компания производит 20 видов лапши различной конфигурации - сочни 
бешбармака, лагман, лапша для массового приготовления различных блюд и свыше 10 видов 
макарон. Продукция производится по уникальной технологии, которая позволяет сохранять 
натуральный вкус продукта. 

+7 (72637) 3 22 66          

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

www.rola-7.kz          
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БАРХАТ     

«Бархат» қонақ үйі 3 қабатты, жалпы ауданы 720,9 ш.м., қаланың тыныш аудандарының бірінде 
орналасқан. Қонақ үйде «Комфорт», «Полулюкс», «Стандарт» санатты 18 нөмір, Wi-Fi интернет, 
асхана бар. 

Гостиница «Бархат» расположена в 3-х этажном здании, общей площадью 721 кв.м., в одном из 
спальных районов города. Гостиница включает в себя 18 комфортабельных номеров «Комфорт», 
«Полулюкс», «Стандарт» классов с Wi-Fi интернетом. 

Қонақ үй қызметтері / 
Предоставление услуг гостиницы        

Жамбыл облысы, Тараз қаласы, 
          Шостакович  көшесі, 6а            

+7 778 570 94 44                 

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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БУРНЕНСКАЯ 
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ    

Сүт компаниясы 1951 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан ірімшік зауыты негізінде құрылған. 
Кәсіпорында жыл сайын 30 000 тоннадан астам сүт өндіріледі. Қазір компания тәулігіне 100 
тоннадан астам сүт қабылдай алады. Болашақта сүтті қайта өңдеу көлемін ұлғайтып, түрін 
көбейту және әр түрлі майлылығы бар айран, йогурт сусындары, балқытылған ірімшіктер 
шығару жоспарда бар.

Бурненская молочная компания создана на базе Бурненского сырзавода, который работает с 1951 
года. Ежегодный объём перерабатываемого на предприятии молока — более 30 000 тонн. На 
сегодня компания может принять в сутки более 100 тонн молока. В ближайших планах 
компании намечено расширение ассортимента и увеличение объёмов переработки молока, а 
также предполагается начать производить кефир различной жирности, йогуртные напитки и 
плавленые сыры.

Сүт өңдеу және ірімшік өндіру / 
Переработка молока и производство сыра   

Жамбыл облысы, 
Бауыржан Момышұлы ауылы, 
Көктем көшесі, 17

+7 701 902 5173       

«Даму-Өндіріс» 
 

www.burnenskoe.kz        

sales@burnenskoe.kz        
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КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 
САУЛЕ 
  

Жамбыл облысы Тараз қаласы, 
Жамбыл даңғылы, 3б

Нан мен кондитерлік өнімдер өндіру /
Производство мучных кондитерских изделий  

«Сауле кондитерлік фабрикасы» кепкен нан мен печенье; ұзақ сақтауға арналған ұннан жасалған 
кондитерлік өнімдер, торттар, тәтті тоқаштар, бәліштер мен бисквиттер өндірумен 
айналысады. Өз өнімдерін Жамбыл облысының ішкі нарығында ғана емес, Қазақстанның басқа да 
өңірлерінде сатады. Қазіргі уақытта компанияның «Сәуле» сауда белгісімен өндірілетін өнімдері 
үлкен сұранысқа ие.

Кондитерская фабрика «Сауле» производит мучные кондитерские изделия и реализует свою 
продукцию не только на внутреннем рынке Жамбылской области, но и в других регионах 
Республики Казахстан. Продукция компании под торговой маркой «Сауле» успешно реализуется и 
пользуется большим спросом. Ассортимент продукции – сухари, вафли, печенья, торты, 
пирожные, пироги и бисквиты, предназначенные для длительного хранения.

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

www.saule.company     
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КӨКЖИЕК-2030    

«КӨКЖИЕК-2030» ЖШС сүт зауыты тәулігіне 80 тоннаға дейін сүт өндіре алады. Италияда 
шығарылған жаңа жабдықтар сатып алынған соң өнім түрі 25-тен 46-ке дейін көбейді. Зауыт 
тәулігіне 100 тоннаға дейін дайын өнім шығарады.

Молочный завод ТОО "КӨКЖИЕК-2030" основан в 2007 году, на предприятии были проведены 
работы по модернизации, в рамках которого было закуплено и запущено современное 
итальянское оборудование. Производительность завода увеличилась до 80 тонн молока в сутки. 
С запуском нового оборудования ассортимент продукции расширился с 25 до 46 наименований, и 
с 50 до 100 тонн увеличилось производство готовой продукции в день.

Сүт өңдеу және ірімшік өндіру / 
Переработка молока и производство сыра   

Жамбыл облысы, Тараз қаласы,
Исатай көшесі, 7б          

+7 747 277 10 34       

danegul_km@mail.ru        

«Бизнестің жол картасы-2020», «Даму-Өндіріс» 
«Дорожная карта бизнеса-202», «Даму-Өндіріс» 
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ТАРАЗСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
  

Жамбыл облысы, Тараз қаласы, 
Өнеркәсіп аумағы    

Шойын, болат және ферроқорытпа өндірісі /
Производство чугуна, стали и ферросплавов  

«Тараз металлургия зауыты» ЖШС «SAT&Company» АҚ тау-кен металлургия холдингінің 
құрылымына кіреді. Ферроқорытпалар, электрод массасы және фосфор өнімдерін өндіруші 
компания. Өнеркәсіптік аймақ 632 га құрайды, мұнда балқыту цехтары, әкімшілік ғимараттар, 
қоймалар бар. Жылына 400 мың тонна қорытатын 13 пеш жұмыс істейді.

ТОО «Таразский металлургический завод» входит в структуру вертикально интегрированного 
горно-металлургического холдинга АО «SAT&Company». Компания производит ферросплавы, 
электродную массу и фосфорную продукцию. Промышленная зона составляет 632 га — это 
плавильные цеха, административные здания, склады. Инфраструктура позволяет обслуживать 
13 печей, общей мощностью 400 тысяч тонн сплавов в год.

+7 (7262) 94 12 50     

info@tmz.kz      

www.tmz.kz     
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KAZ-IR AGRO    

Kaz-Ir Agro тазартылмаған салқын сығымдалған сафлор майын Safloria сауда белгісімен өндіреді. 
Компания май өндірумен ғана емес, шикізат - мақсары өсірумен де айналысады. Бұл май адам 
денсаулығы үшін өте құнды қасиеттерге ие, керемет дәмі бар және Қазақстанда және одан тыс 
жерлерде кеңінен танымал болып келеді. Компания дайын өнімді Жапония, Ресей, Германия, 
Чехия, Нидерланд, Өзбекстан және Қытайға экспорттайды.

Kaz-Ir Agro специализируется на производстве нерафинированного сафлорового масла холодного 
отжима под торговой маркой «Safloria». Компания занимается не только производством масла, 
но и выращиванием сырья- сафлора. Это масло обладает ценнейшими для здоровья человека 
свойствами, прекрасным вкусом и обретает все большую популярность в Казахстане и за 
рубежом. Компания экспортирует готовую продукцию в Японию, Россию, Германию, Чехию, 
Нидерланды, Узбекистан и Китай. 

Мақсары майын өндіруші / 
Производитель сафлорового масла   

Жамбыл облысы. Бірлік ауылы,  
          Әулиеата көшесі, 1

+7 (727) 311 10 12       

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

www.safloria.kz        
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ТАРАЗКОЖОБУВЬ 
  

Жамбыл облысы, Тараз қаласы, 
Сыпатай батыр көшесі, 2

Аяқ киім өндірісі /
Производство обуви  

«ТаразКожОбувь» ЖШС былғары тауарлар мен былғары аяқ киімнің ірі өндірушісі. Қазіргі уақытта 
бұл Қазақстанда осындай ауқымды өндірістік желісі бар жалғыз кәсіпорын. Жылына 70-тен астам 
үлгі бойынша 500 000 жұп аяқ киім шығара алады.

ТОО «ТаразКожОбувь» является крупнейшим производителем кожевенных товаров и кожаной 
обуви. В настоящее время это единственное предприятие в Казахстане со столь широкой 
производительной линейкой. Производственная мощность 500 000 пар в год, ассортимент обуви 
более 70 моделей.

+7 (7262) 51 07 76      

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

www.tko.kz      

tko@tko.kz      
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САРЫБАС    

ЖК Сарыбас өз цехында шұжық өнімдері мен пісте өндірумен айналысады. Кәсіпорын шұжықтың 
39 түрін шығарады. Шұжық «Сай-ко», «Сары бас», «Болат және Ко» атты үш сауда белгісімен 
шығады. 

Предприятие занимается производством колбасных изделий и семечек в собственном цеху. ИП 
Сарыбас производит 39 видов колбас, под тремя торговыми марками: «Сай-ко», «Сары бас», 
«Болат и Ко». 

Еттен және үй құсы етінен өнімдер өндіру / 
Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы   

 Жамбыл обысы, Тараз қаласы, 
           Жамбыл даңғылы, 2д  

+7 775 952 00 77         

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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ДОСТЫҚ И К 
  

Жамбыл облысы. Тараз қаласы, 
Төле би даңғылы, 182а   

Шыны ыдыс өндіру /
Производство стеклянной тары   

«Достық және К» ЖШС шыны ыдыстар шығарумен айналысады. Өндірістік цехта шыны банкілер 
өндірісінің екі технологиялық желісі орнатылған. Бір желі сыйымдылығы 1,0 литрге дейінгі 
банкалар шығаруға арналған, екіншісі сыйымдылығы 2,0 литр және 3,0 литр банкаларды 
шығарады. Зауыт банкілердің барлық түрін шығара алады.

Завод «Достық и К» выпускает банки в широком ассортименте и имеет достаточный выбор 
форм комплектов. В производственном цехе завода установлены 2 технологические линии 
производства стеклобанок: одна линия предназначена для выпуска банок емкостью до 1,0 литра, 
другая предназначена на выпуск банок емкостью 2,0 литра и 3,0 литра. 

+7 707 750 12 23      

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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СЕНIМ    

«Сенім» Жамбыл баспа орталығы» ЖШС – газет, кітап, журнал, бланк, кітапша-түптеу 
қызметі, баспа қызметімен айналысады. Бүгінгі таңда компания Жамбыл облысындағы 
газеттер мен басылымдарды шығару бойынша барлық мемлекеттік және жеке редакцияларға 
қызмет көрсетеді. Жамбыл облысы бойынша полиграфиялық өнім шығаратын алдыңғы 
қатарлы кәсіпорын, аталған өңірде іс жүзінде бәсекелестері жоқ.

Жамбылский издательский центр «Сенiм» занимается брошюровочно-переплетной и 
издательской деятельностью, в тч. . печатанием газет, книг, журналов и бланков. На 
сегодняшний день, компания обслуживает все государственные и частные редакции по выпуску 
газет и изданий в Жамбылской области. ТОО «ЖИЦ «Сенiм» является передовым предприятием 
по выпуску полиграфической продукции по Жамбылской области. 

Қағаз және картон қағаздарын өндіру, баспа өндірісінің өзге де түрлері / 
Производство бумажной и картонной бумаги, прочие виды печатного производства    

Жамбыл облысы, Тараз қаласы, 
          Төле би даңғылы, 22     

+7 775 952 00 77           

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

info@senim.org           
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ТАБЫС-ЦЕМЕНТ 
  

Жамбыл облысы, Тараз қаласы, 
Ниетқалиев көшесі, 122г     

Цементті көтерме сату және бетон өндіру жөніндегі қызмет /
Деятельность по оптовой реализации цемента и прозводства бетона    

«Табыс-Цемент» ЖК цементті көтерме сатумен және бетон өндірумен айналысады. Өндірістік 
база аумағында цемент сақтауға және бетон өндіруге қажетті барлық инфрақұрылым бар. 
Кәсіпкердің мақсаты – Жамбыл облысы нарығын қолжетімді бағадағы отандық, сапалы бетонмен 
қамтамасыз ету.

ИП «Табыс-Цемент»  занимается оптовой реализацией цемента и производством бетона.  База 
расположена на земельном участке 0,8 га, на территории базы расположены 3 склада для 
хранения цемента, 4 навеса (для хранения песка и щебня), 2 бытовых помещения, 2 помещения под 
офис и 1 точка с РБУ (растворо-бетонный узел) с силосами под хранение сыпучих материалов. 
Целью компании является обеспечение рынка Жамбылской области качественным цементом 
отечественного производства по доступной цене. 

+7 702 898 88 62      

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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ХЛЕБНЫЙ ДАР    

Наубайханада тәулігіне 60 000 дана нан мен тоқаш өнімдері шығады. Тәулігіне 30 тонна ұн 
тұтынады. Бірінші цехта тек қана салмағы 0,6 кг 1 сұрыпты нан, ал екінші цехта  «Хлебный 
дар» сауда белгісімен багет, тоқаш, кепкен нан, күлше, печенье секілді тәтті өнімдер өндіріледі.

Производственная мощность цеха ИП «Козин» составляет 60 000 шт. хлеба и сдобных изделий 
за сутки, суточное потребление муки составляет 30 тонн. Выпускаемый ассортимент - хлеб 
формовой 1 сорта, весом 0,6 кг, багеты, булочки, сушки, сухари, печенья под торговой маркой 
«Хлебный дар».

Наннан жасалған өнімдер / 
Производство хлеба    

 Жамбыл облысы, Тараз қаласы, 
          Паравозная көшесі, 5     

+7 705 616 10 00           

«Қарапайым заттар экономикасы»
«Экономика простых вещей»
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ТАРАЗ-СДОБА 
  

Жамбыл облысы, Тараз қаласы, 
Қыпшакбаев көшесі, 18        

Нан өндіру /
Производство хлеба    

«Тараз-Сдоба» ЖК меншікті өндірістік цехында нан-тоқаш және кондитерлік өнімдер өндіріледі. 
Цех екі ауысыммен жұмыс істейді.  Жоғары сапалы және алуан түрлі  «Тараз-Сдоба»  өнімдері Тараз 
қаласы мен Жамбыл облысының тұрғындары арасында үлкен сұранысқа ие.

ИП «Тараз-Сдоба» производит и реализует хлебобулочные и кондитерские изделия в собственном 
производственном цехе в г.Тараз.  Цех, общей площадью 329 кв.м., работает в две смены. 
Реализуемый товар отличается высоким качеством и большим ассортиментом, и, 
соответственно, пользуется большим спросом среди населения города Тараз и Жамбылской 
области. 

+7 705 913 17 83      

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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AVATARIYA    

«AVATARIYA» балалар ойын-сауық саябағы – сертификатталған, заманауи және қауіпсіз 
аттракциондар. Парк түрлі жастағы балаларға арналған аумақтардан тұрады. Дамыту 
бағдарламалары бар, су асты және жер әлемі бар екі мультимедиялық бөлмемен жабдықталған. 
9:00-ден 00:00-ге дейін кіру билетін төлеп, барлық аттракциондарды шексіз пайдалана алады. 
Италия, жапон, шығыс, еуропа және т.б. елдердің мәзірімен дайындайтын дәмханалар бар. 

Развлекательный детский парк Avatariya - это уникальный революционный парк, не имеющий 
аналогов в Центральной Азии по масштабам, с уникальным комплексом развлечений, широким 
спектром товарных предложений для посетителей с разным уровнем дохода. Avatariya - это 
современные безопасные аттракционы. 

Мәдениет, демалыс саябақтары / 
Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков     

Жамбыл облысы, Тараз қаласы, 
          Тұрар Рысқұлов көшесі, 5у      

+7 705 387 00 00           

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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R - ПЛЮС 
  

Жамбыл облысы, Тараз қаласы, 
Қазыбек би көшесі, 109           

Мектеп және мектепке дейінгі білім беру /
Школьное и дошкольное образование    

«A-Status» орталығы – балабақша мен мектептің басын қосқан оқу орталығы. Мұнда  1 жастан 6 
жасқа дейінгі балалар қабылданады. Мектепке дейінгі бөлімшесі 1 жастан 5 жасқа дейінгі 
(балабақша), 5,5-6 жастан бастап (дайындық топтары) балаларды қабылдайды. Бүгінгі таңда 
мектепте 320-дан астам бала білім алды. 

Обучение в центре «A-Status» проводится для средней группы, в которую принимаются дети в 
возрасте от 3-х лет, и для подготовительной группы, с 6-летнего возраста. Детский сад 
работает в стандартном режиме с 08.00 ч. до 18.00 ч. с услугами дежурной группы до 20.00 ч. 
Дошкольное отделение комплекса принимает детей в возрасте от 1 года до 5 лет (детский сад), 
с 5,5-6 лет (подготовительные группы). На сегодняшний день подготовлено к школе свыше 320 
детей

+7 700 967 81 04        

«Даму Аймақтар 3»
«Даму регионы 3»  
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AIRIS    

«Оралова С» ЖК ұсынатын «Airis» салонында шаш қию, шаш үлгісін жасау, сәндеу, косметолог, 
маникюр, педикюр, визажист, макияж, лазермен эпиляция қызметтері ұсынылады. Мұндағы 
клиенттердің көбі тұрақты келетін жастар, сондай-ақ «MART» СОО тұтынушылары мен 
инстаграм парақшасына жазылушылар.

Салон красоты «Airis» предлагает слудеющие услуги - стрижка, укладка,  создание прически, 
маникюр, педикюр, косметолог, визажист, макияж, лазерная эпиляция. Основная клиентура это - 
молодежь, посещающая ТРЦ «MART» или нашедшие салон через инстаграмм-страницу. 
Большинство из них в последующем становятся постоянными клиентами. 

Шаштараз және сұлулық салоны қызметтерін ұсыну / 
Предоставление услуг парикмахерскими и салона красоты     

Жамбыл облысы, Тараз қаласы,
 Төле би көшесі, 27

  «Март» СОО                

+7 702 111 12 70               

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға 
арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы
Государственная программа развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017 - 2021 годы «Еңбек»
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ПОЛИЭТИЛЕН-АГРО 
  

Жамбыл облысы, Тараз қаласы, 
Мәмбет батыр көшесі, 14е              

Полиэтилен пленкасын өндіру /
Производство полиэтиленовой пленки    

«Полиэтилен-Агро» ЖШС – жылыжайға арналған, өздігінен ыдырайтын полиэтилен, 
полипропилен жібін және оны қайтадан шикізат ретінде түйіршіктеумен айналысатын зауыт. 
Пленкалар әртүрлі мөлшерде шығарылады және жылыжай диқандарына таптырмайтын 
материал. Оның Қытай, Ресей, Корея, Түркия аналогтарымен салыстырғанда артықшылығы –
 материал сапасы мен ұзындығында. Зауыт он метрге дейін пленка шығарады, ал шетелдік 
өнімдер әлдеқайда қысқа болады.

Завод ТОО «Полиэтилен-Агро» производит полиэтиленовую тепличную пленку, саморазлагаемую 
пленку, полипропиленовые нити и грануляции вторичного сырья. Полиэтиленовая пленка 
выпускается для професиональных овощеводов и бахчеводов, а также здесь изготавливают 
пленку для мульчирования почвы и для укрытия растений от холодов. Ее преимущество по 
сравнению с аналогами из Китая, России, Кореи, Турции в качестве и длинне материала - завод 
выпускает до 10 метров пленки, а у зарубежных конкурентов длина значительно короче. 

+7 747 094 05 52        

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.polietilen-agro.kz        



358

ЖАМБЫЛРЕМСЕРВИС    

«ЖамбылРемСервис» ЖШС - темір жол жылжымалы құрамын жөндеумен айналысады. Атап 
айтқанда жұпты доңғалақ пен оның элементтерін зауытта жөндеу, жылжымалы құрамды 
жаңғырту бойынша техникалық қызметтер, жүк вагондарын, жартылай вагондарды, күкірт 
қышқылын, цемент, бензин тасымалдауға арналған цистерналарды жоспарлы жөндеу, қызмет 
мерзімін ұзарта отырып күрделі жөндеу және кейіннен бояу, вагондарға белгі соғып, жазу жазады. 
Депода вагондарды күрделі жөндеуге қажет жабдықтардың бәрі бар.

ТОО «ЖамбылРемСервис» занимается ремонтом железнодорожного подвижного состава, 
ремонтом колесных пар и их элементов, предоставляет технические услуги по модернизации 
подвижного состава, плановые виды ремонта грузовых вагонов, полувагонов, цистерн для 
перевозки серной кислоты, для перевозки цемента, бензина и т.д. Также компания производит 
капитальный ремонт, по техническому решению, для продлением срока службы, с последующей 
покраской и нанесением знаков и надписей на вагонах. Для производства капитального ремонта 
вагонов в депо имеется все необходимое оборудование. 

Темір жолда жылжымалы құрам жөндеу / 
Ремонт подвижного состава железных дорог     

Жамбыл облысы, Тараз қаласы, 
          Тынышбаев көшесі, 2          

+7 (7262) 96 12 22             

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

www.jrs.kz             
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SUPER-РHARM 
  

Жамбыл облысы, Айша бибі ауылы, 
Төле би көшесі, 69                

Негізгі фармацевтикалық өнімдерді өндіру /
Производство основных фармацевтических продуктов    

Кәсіпорын стационарларға арналған және акушерия, гинекология және хирургияда қолданылатын 
бұйымдарды шығарады. Атп айтқанда медициналық бас киім, маска, бахил,  жаялық, халат, бинт 
секілді әртүрлі жиынтықтардың 16 түрі бар.  Түркия, Ресей, Қытай, Германия, Италия, Польша 
жабдықтарымен жарақталған цехтары бар.

Предприятие SUPER-РHARM выпускает изделия, предназначенные для стационаров и 
применяющиеся в акушерстве, гинекологии и хирургии, и состоит из 10 основных и 2 
вспомогательных цехов, оснащенных оборудованием из Турции, России, Китая, Германии, Италии, 
Польши. Уникальность предприятия заключается в том, что технологический процесс имеет 
законченный цикл - от сырья до готовой продукции. В ассортимент продукции входят 16 видов 
различных комплектов - медицинские шапки-береты, маски, бахилы, пилотки-колпаки, пеленки, 
халаты, бинты и многое другое. 

+7 (72633) 2 75 58        

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

www.super-pharm.kz        
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ЕСЕНБАЕВ    

«Есенбаев» ЖК күнбағыс майын өндірумен айналысады. Кәсіпкердің осы мақсаттағы екі өндірістік 
базасы. Оны өз қаражатына 2017 жылы салған. Тауарлар «Богатое»  сауда белгісімен сатылады. 
Өнім негізінен Жамбыл облысының сауда орындарына өткізіледі.

ИП «Есенбаев» занимается производством подсолнечного масла на двух собственных 
производственных базах, постоянно наращивая опыт и производственные мощности. Товар 
реализуются под маркой «Богатое». Реализация осуществляется на рынках и торговых центрах 
Жамбылской области.

Күнбағыс майын өндіру / 
Производство подсолнечного масла      

Жамбыл облысы, Көктал ауылы, 
          Мадимар көшесі, 50а            

+7 777 431 99 95               

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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КАДИРБАЕВ 
  

Жамбыл облысы, Тараз қаласы, 
Өнеркәсіп аймағы 

Қой терісінен бұйымдар өндіру /
Производство изделий из шкур овчин    

«Қадырбаев А.О» ЖК әйелдер мен балалар тоны, ерлер, әйелдер, балаларға қой терісінен ішік, 
жеңсіз тон секілді табиғи теріден жасалған т.б. киімдер шығарады. Мұнда күніне 100 дана қой 
терісі өңделіп, боялады. Шамамен айына 3000 мың дана шикізат дайын күйде өңделіп шығады. 

Компания выпускает изделия из натурального меха, такие как мужские, женские и детские шубы, 
дубленки, меховые безрукавки и т.п. Продукция предприятия экспортируется в Россию.  
Площадь цеха по выделке и крашению овчин составляет 570 м²; площадь швейного цеха и 
бытовых комнат – 550 м². Мощность по выделке и крашению овчин – 100 шт. в день. Обработка 
овчин в месяц составляет около 3000 шт.

+7 701 576 42 67          

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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GALAXY ARENA     

Galaxy_arena – бұл компьютерлік клуб. Виртуал ойындарды сүйетіндер үшін бұл – таптырмас 
орын, оларға арналған заманауи ойындар, соңғы үлгідегі  компьютерлер бар.  

Galaxy_arena является компьютерным клубом с современными игровыми компьютерами. 
Любители виртуальной реальности будут чувствовать себя здесь желанными гостями,  ведь  
неподражаемая атмосфера клуба поднимает командный дух. 

Компьютерлік клубтар қызметі / 
Деятельность компьютерного клуба       

Жамбыл облысы , Тараз қаласы, ,
          Пірімкулов көшесі, 1           

+7 747 223 00 23                 

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға 
арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы
Государственная программа развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017 - 2021 годы «Еңбек»
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PROLUX LED  
  

Қарағанды облысы,
Қарағанды қаласы,
Ключевая көшесі, 1         

Жарықдиодты өнімдер өндірісі /
Производство светодиодной продукции      

«БҰҰДБ», «Даму-Өндіріс»
«ПРООН», «Даму-Өндіріс»

PROLUX LED ЖШС – соңғы буын жарықдиодпен жарықтандыру жүйелерінің қазақстандық өндірушісі. 
Әйгілі өндірушілердің тек жоғары сапалы компоненттерін қолдана отырып, компания өнімнің 
мінсіз сапасына қол жеткізді және оған 5 жылға дейін кепілдік бере алады.

ТОО PROLUXLED - казахстанский производитель систем светодиодного освещения последнего 
поколения. Используя только самые качественные комплектующие от известных 
производителей, компании удалось добиться безупречного качества продукции и уверенно 
обеспечивать ее гарантией продолжительностью до 5 лет. 

+7 (7212) 21 41 99         

www.proled.kz         
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GLOBAL CITY     

Қарағанды облысы, 
Қарағанды қаласы, 

          134 есептік орам, 867       

Сауда-қойма логистикасы / 
Торгово-складская логистика        

"Global City " – республикадағы ең ірі көлік-логистикалық кешендердің бірі. Мұнда 
8 инфрақұрылымдық нысан – үш қойма (климаттық, құрғақ және уақытша/кедендік сақтау), екі 
кросс-док бар. Оларда бір уақытта 164 жүк автомашинасынан сауда жасалуы мүмкін. Сондай-ақ 
кедендік ресімдеу аймағы, контейнерлік алаң және сауда орталығы бар.

Транспортно-логистический комплекс «Global City» является одним из крупнейших в Республике. 
Комплекс включает в себя 8 инфраструктурных объектов – три склада (климатический, сухого 
и временного/таможенного хранения), два кросс-дока, в которых единовременно может 
осуществляться торговля со 164 грузовых автомашин, зона таможенного оформления, 
контейнерная площадка и торговый центр.

«Бизнестің жол картасы-2025», «Қарапайым заттар экономикасы» 
«Дорожная карта бизнеса-2025», «Экономика простых вещей» 

www.globalcity.kz                 
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POLYMET SOLUTIONS
CORPORATION  
  

Қарағанды облысы
Доскей ауылы, 
028-есептік орам, 1465         

Резеңке бұйымдар өндірісі /
Производство резинотехнических изделий      

Polymer Solutions Corporation тау-кен өнеркәсібі өндірісіндегі диірмендерге арналған резеңке, 
полиметалл футеровкаларды (пластиналарды, көтергіштерді, толқындарды) өндіруге 
маманданған. Диаметрі 1,5 метрден 12,5 метрге дейін және кез-келген ұзындықтағы фрез 
шығарады. 

Polymet Solutions Corporation специализируется на производстве резиновых, полиметаллических 
футеровок (пластин, подъемников, волн) для мельниц горнодобывающей промышленности 
производства, для любых условий эксплуатации. Фрезы любых размеров от диаметра 1,5 метра 
до диаметра 12,5 метра и любой длины.

«Бизнестің жол картасы-2025», «Қарапайым заттар экономикасы» 
«Дорожная карта бизнеса-2025», «Экономика простых вещей» 

www.polymetsol.com         
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КАРАГАНДИНСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА     

Қарағанды облысы,
Қарағанды қаласы,
Ержанов көшесі, 18                 

Аяқ киім өндірісі / 
Производство обуви        

«Қарағанды аяқ киім фабрикасы» ЖШС өнеркәсіп және тау-кен өндіру кәсіпорындары 
жұмысшыларына арналған арнайы аяқ киім  шығарумен айналысады. Жұмыскерлердің аяғын ауыр 
өндірісте қорғайтын киімді зауыт жылына 120 жұп етіп шығарады.

ТОО «Карагандинская обувная фабрика» занимается производством специализированной обуви 
для рабочего персонала промышленных и горнодобывающих предприятий. Объем выпускаемой 
продукции более 120 тыс.пар в год.

«Даму-Өндіріс»

+7 (7212) 43 60 46                 

www.karobuv.kz                 
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ФИРМА ТУЛПАР  
  

Қарағанды облысы, 
Қарағанды қаласы,
Дунаевский көшесі, 1/2          

Еттен және үй құсы етінен өнімдер өндіру /
Производство продуктов из мяса и из мяса домашней птицы      

«Тұлпар» фирмасы Қарағанды облысындағы ең ірі ет өндірушілердің бірі. Компания жоғары және 
бірінші сұрыпты 70 түрлі шұжық және ет өнімдерін шығарады. Өндірісте айына шамамен 
жиырма тонна өнім шығады.  

Фирма «Тулпар» - это один из крупнейших мясных производителей на рынке Карагандинской 
области. Компания производит широкий ассортимент варенной, варенно-копченной, 
сырокопченной продукции высшего сорта и первого сорта, а также ливерные второго сорта. 
Объем производства составляет порядка двадцати тонн в месяц. Всего ассортимент продукции 
насчитывает 70 позиций. 

+7 (7212) 41 80 88         

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»
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ЭРГОНОМИКА     

Қарағанды облысы,
Қарағанды қаласы,
Қ . Аманжолов көшесі, 57/2                 

Жылу, сумен жабдықтау / 
Тепло, водоснабжение        

«ЭРГОНОМИКА» ЖЗҚ жылу-сумен жабдықтау саласындағы автоматтандыру жүйелерін әзірлеу 
және енгізу, су дайындау, су тазарту жүйелерін, мембраналық кері осмос қондырғыларын, суды 
ультрафильтрациялау, суды нано-сүзу, натрий гипохлоритін алуға және мөлшерлеуге арналған 
«Нептун» электролиздік үлгідегі қондырғыларды, автоматтандырылған жылу пункттерін, 
басқару шкафтарын, сорғы станцияларын, жылу есептеу жүйелерін өндіреді.

НПФ «ЭРГОНОМИКА» осуществляет деятельность по разработке и внедрению систем 
автоматизации в сфере тепло-, водоснабжения, производству систем водоподготовки, 
водоочистки, установок мембранных обратноосмотических, установок ультрафильтрации 
воды, установок нано-фильтрации воды, установок электролизных типа «Нептун» для 
получения и дозирования гипохлорита натрия, автоматизированных тепловых пунктов, 
шкафов управления, насосных станций, систем теплоучета.

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (7212) 91 01 01                 

www.ergonomika.kz                 
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АПРЕЛЬ КУЛАГЕР  
  

Қарағанды облысы, 
Шахтинск қаласы, 
Солтүстік-шығын ө/а, 
Станционная көшесі, 70в          

Еттен және ауыл шаруашылығы құс етінен өнімдер өндіру /
Производство продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы      

«Апрель Кулагер» ЖШС шұжықтардың барлық түрін, паштет, ысталған ет, кәуап, ет және ет-
сүйек жартылай фабрикаттары сияқты 100-ден астам өнім түрлерін шығарады. «Халал» 
сертификатына ие. Сонымен қатар, ет комбинатында мал сою цехы бар. 

ТОО «Апрель Кулагер» выпускает и реализует более 100 наименований высококачественной 
продукции следующих видов: сырокопченые колбасы, варено-копченые, полукопченые, вареные 
колбасы, сосиски и сардельки, ливерные колбасы и паштеты, копчености, шашлыки, мясные и 
мясокостные полуфабрикаты. В соответствии с полученным сертификатом производит 
продукцию линейки «ХАЛАЛ». Кроме этого, мясокомбинат осуществляет забой скота. 
Предприятие оснащено современным оборудованием финского, немецкого, словакского, польского, 
российского и белорусского производства, отвечающего мировым стандартам качества.

+7 (72156) 5 04 71         

«Бизнестің жол картасы-2020», «Даму-Өндіріс»
«Дорожная карта бизнеса-2020», «Даму-Өндіріс»

www.apreikulager.kz         
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ЦЕНТР КАФЕЛЯ     

Қарағанды облысы,
Қарағанды қаласы,
Гоголь көшесі, 84/3

Керамика өнімдерін бөлшектеп сату / 
Розничная торговля керамической продукцией   

«Кафель орталығы» ЖШС KERAMA MARAZZI компаниясының керамика өнімдерін, сантехниканы, 
ванна бөлмелеріне арналған жиһазды жеткізу бойынша Қазақстандағы көшбасшы және 
республика бойынша Wasserkraft компаниясының ресми өкілі. Компанияның Шығыс, Орталық 
және Батыс Қазақстанда бірқатар еншілес кәсіпорындары бар.

ТОО «Центр Кафеля» занимает лидирующие позиции в Республике Казахстан по поставке 
керамической продукции, сантехники, мебели для ванных комнат компании KERAMA MARAZZI и 
является официальным представителем компании Wasserkraft на всей территории всей 
республики. Копания имеет ряд дочерних предприятий в Восточном, Центральном и Западном 
Казахстане.

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 701 250 92 42                  

www.plitka.kz                 



371

w
w

w
.d

am
u.

kz

КАЗМАРТ-12  
  

Қарағанды облысы,
Қарағанды қаласы,
Республика даңғылы, 9          

Жеке меншікті жалға беру және басқару /
Аренда и управление собственной недвижимостью      

Kazmart – Қарағанды қаласындағы жиһаз және үй тауарларын  сататын ең ірі сауда орталығы. 
Мұнда әр түрлі жұмсақ және корпусты жиһаздардың кең түрі, үй іші мен интерьерге арналған 
тауарлар қойылған.

Торговый центр Kazmart – это самый крупный торговый центр мебели и товаров для дома в 
городе Караганда. В торговом центре широчайший выбор мягкой и корпусной мебели различного 
назначения, а также товаров для дома и интерьера, которые смогут удовлетворить самые 
изысканные вкусы потребителя.

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

www.kazmart.kz         



372

ЕВРАЗИАН ФУДС     

Қарағанды облысы, 
Қарағанды қаласы, 
Бытовая көшесі, 20                 

Сары май, маргарин, спред, май өндіру / 
Производство сливочного масла, маргаринов, спредов, жиров        

«Eurasian Foods» АҚ сары май, маргарин, спред, май өндіретін ірі компания. Өндіріс 
технологиялық және инженерлік саладағы әлемдік көшбасшылардың ең озық жабдықтарын 
қолданады. Бұл – жоғары сапалы өнім шығаруға мүмкіндік береді. Жылына 110 мың тоннадан 
астам өнім шығара алады.

АО «Eurasian Foods» производит сливочные масла, маргарины, спреды, жиры. Производство 
оснащено самым передовым оборудованием от мировых лидеров в технологической и 
инженерной областях, что позволяет обеспечивать высокое качество продукции, обладающих 
особыми специальными характеристиками. Производственные мощности компании 
обеспечивают возможность производства более 110 тысяч тонн продукции в год.

«Бизнестің жол картасы-2025», «Қарапайым заттар экономикасы» 
«Дорожная карта бизнеса-2025», «Экономика простых вещей»

+7 (721) 244 12 08                    

www.efc.kz                 
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КОМПАНИЯ 9 РЕГИОН  
  

Қарағанды облысы, 
Қарағанды қаласы,
Бакинская көшесі, 174          

Такси қызметі /
Деятельность такси     

«Компания 9 Регион»  ЖШС такси қызметін ұсынады және күн сайын 50 000 астам тапсырысты 
орындайды. Қарағанды, Теміртау, Абай, Саран, Шахтинск, Жезқазған, Сәтбаев, Павлодар, Екібастұз, 
Степногорск, Шымкент, Түркістан, Кентау, Сарыағаш, Балқаш қалаларына 70 миллионнан астам 
рет жолға шығып, жолаушы тасыған.

ТОО «Компания 9 Регион» предоставляет услуги такси и ежедневно обрабатывает более 50 000 
заказов. За время существования выполнено более 70 миллионов поездок в городах Караганда, 
Темиртау, Абай, Сарань, Шахтинск, Жезказган, Сатпаев, Павлодар, Экибастуз, Степногорск, 
Шымкент, Туркестан, Кентау, Сарыагаш, Балхаш. 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 701 555 55 55          

www.taxiregion.kz         
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ХОЛДИНГ АЛТЫН АРНА     

Қарағанды облысы, 
Қарағанды қаласы, 
Олимпийская көшесі, 3 

Пластикалық орамалар өндірісі / 
Производство пластиковых упаковок       

«Алтын Арна Холдингі» ЖШС полиэтиленнен және геомембранадан жасалған материалды өте 
сапалы әрі жылдам уақытта  шығарады. Жаппай өнім шығарумен қатар, жеке тапсырыстар да 
қабылдайды. Өндірісте жоғары қысымды полиэтилен және әртүрлі маркалы төмен қысымды 
полиэтилен пайдаланылады.

ТОО «Холдинг Алтын Арна» – производит материалы из полиэтилена и геомембраны. Компанию 
отличает высокое качество производимой продукции и оперативность в исполнении заказов. В 
ассортименте компании присутствует как заказная, так и серийная продукция. Для производства 
продукции предприятие использует полиэтилены высокого давления (низкой плотности) и 
полиэтилены низкого давления (высокой плотности) различных марок.

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 771 044 88 36                  

www.altynarna.kz                 
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BEST MILL  
  

Қарағанды облысы,
Қарағанды қаласы
168-есептік орам, 1           

Бидай ұнын өндіру /
Производство пшеничной муки   

«Best Mill» ЖШС диірмен кешені - бұл астықты қайта өңдеу процестері автоматтандырылған 
заманауи кәсіпорын. Барлық өнімдер сертификатталған және мұқият бақылаудан өтеді. Кешен 
тәулігіне 200-250 тонна жоғары, бірінші және екінші сұрыпты сапалы бидай ұнын шығарады.

Мельничный комплекс ТОО «BEST MILL» - это современное предприятие, оснащенное 
оборудованием с высокой степенью автоматизации процессов переработки зерна. Вся продукция 
сертифицирована и проходит тщательный контроль. Комплекс производит 200-250 тонн/сут. 
качественной пшеничной муки высшего, первого и второго сортов. 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 705 165 44 44          

www.darad.kz         
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ЖАККО КАРАГАНДА     

Қарағанды облысы, 
Қарағанды қаласы,
089-есептік орам, 84                 

Полиэтилен және полипропилен құбырлар мен фитингтер өндіру / 
Производство полиэтиленовых и полипропиленовых труб и фитингов       

«Жакко Караганда» ЖШС – JAKKO сауда маркасымен полиэтилен және полипропилен құбырлар 
мен фитингтер өндіріп, сататын компания. Қазақстан мен Ресейде өз зауыты бар. Қарағанды 
қаласындағы зауыт жылына 8 000 т. дайын өнім шығарады. Барлық өнім жоғары сапа 
стандарттарына сәйкес келеді және 50 жылға дейін қызмет етеді.

ТОО «Жакко Караганда» является торгово-производственной компанией и имеет собственные 
заводы в г. Караганда (Казахстан) и г. Новосибирск (Россия). Мощность завода г. Караганды 
составляет 8 000 т. готовой продукции в год. Вся продукция выпускается под торговой маркой 
JAKKO и отвечает высоким стандартам качества и имеет длительный срок службы – до 50 лет. 

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (7212) 53 83 74                    

www.jakko.kz                 
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КАЗГАЗОБЛОК  
  

Қарағанды облысы,
Теміртау қаласы, 
Сарыарқа көшесі, 44            

Қабырға блоктарын өндіру /
Производство стеновых блоков   

«КазГазоБлок» компаниясы Қазақстанның барлық аумағында автоклавта қатайған газоблоктар 
өндірумен және сатумен айналысады. Заманауи технологияларды қолдана отырып жасалған 
сапалы құрылыс материалы Қазақстанда толықтай сертификатталған және лицензияланған.

Компания «КазГазоБлок» занимается производством и реализацией газоблоков автоклавного 
твердения по всей территории Казахстана. Клиенты компании получают качественный 
строительный материал, созданный с применением современных технологий. На заводе 
применяются европейские технологии, соответствующие всем требованиям качества. 
Продукция полностью сертифицирована и лицензирована в Казахстане.

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (7213) 44 79 44             

www.kazgazoblok.kz         
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ЖЕМЧУЖИНА

Қарағанды облысы, 
Қарағанды қаласы, 
Бұқар-Жырау даңғылы, 89                  

Зергерлік бұйымдарды өндіру / 
Производство ювелирных изделий       

«Жемчужина» зергерлік кәсіпорны заманауи және ұлттық стильдегі зергерлік бұйымдар 
жасаумен айналысады. Кәсіпорында эскизден дайын бұйымға дейінгі толық өндірістік циклды 
қамтамасыз ететін соңғы үлгідегі өндірістік база және бірегей дизайнерлік топ бар.

Ювелирное предприятие «Жемчужина» занимается изготовлением ювелирных изделий в 
современном и национальном стиле. Предприятие располагает производственной базой 
последнего поколения и уникальной дизайнерской группой, обеспечивая полный 
производственный цикл, от эскиза до готового изделия. 

«Даму-Өндіріс» 

www.zhem.kz                 
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GALEX PLUS  
  

Қарағанды облысы,
Саран қаласы, 
Чкалова көшесі, 77            

Тігін және трикотаж өнімдерін өндіру /
Производство швейной и трикотажной продукции   

«Galex Plus» Саран тігін-трикотаж фабрикасы» ЖШС тігін және трикотаж бұйымдар шығарады. 
Барлық өндірілетін және сатылатын өнімдерде сәйкестік сертификаттары, шығу тегі туралы 
сертификат және индустриялық сертификат бар.

На производственной базе ТОО «Саранская швейно-трикотажная фабрика «Galex Plus» 
изготавливаются швейные и трикотажные изделия, что способствует полному 
удовлетворению потребностей заказчиков. Вся производимая и реализуемая продукция имеет 
сертификаты соответствия, сертификат происхождения и индустриальный сертификат. 

+7 (72137) 7 00 18             

«Қарапайым заттар экономикасы»
«Экономика простых вещей»

www.galex.kz         
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САРЫАРҚА НАН ҚАРАҒАНДЫ 

Қарағанды облысы,
Қарағанды қаласы, 

          018-есептік орам, 252       

Нан, нан-тоқаш өнімдерін, кондитерлік өнімдерді өндіру / 
Производство хлеба, хлебобулочной продукции, кондитерских изделий       

«Сарыарқа нан Қарағанды» ЖШС – Германия, Италия, Словакияда шыққан заманауи энергия 
үнемдегіш жабдығы бар,  тәулігіне 70 тоннаға дейін нан және нан-тоқаш өнімдерін, 5 тоннаға 
дейін кондитерлік өнімдер шығаратын компания. Зауыттың Қазақстанда баламасы жоқ, тіпті 
ТМД аумағындағы заманауи зауыттардың бірі саналады.

Хлебозавод ТОО «Сарыарқа нан Қарағанды» оснащен современным энергоэффективным 
оборудованием производства стран Германии, Италии, Словакии и отвечает всем мировым 
стандартам. Производственные мощности позволяют изготавливать до 70 тонн хлеба и 
хлебобулочной продукции, а также до 5 тонн кондитерских изделий в сутки. Аналогов такого 
хлебозавода в Казахстане нет, кроме того, он является одним из современнейших заводов на 
территории стран СНГ.

«Бизнестің жол картасы-2025», «Даму-Өндіріс» 
«Дорожная карта бизнеса-2025», «Даму-Өндіріс»

+7 (7212) 22 22 22                    
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SUNPAPER  
  

Қарағанды облысы, 
Саран қаласы, 
Доковская көшесі, 1а            

Санитарлық-гигиена қағаз бұйымдарын өндіру /
Производство бумажных изделий санитарно-гигиенического назначения   

SUNPAPER ЖШС «HoReCa» сегменті үшін қоғамдық орындарда пайдаланатын кәсіби өнім, тапсырыс 
берушінің техникалық сипаттамалары бойынша индустриялық өнім, салфеткалар, қағаз 
сүлгілер және «JUMBO» дәретхана қағазы сияқты үй-жайда пайдалануға арналған тұрмыстық өнім 
шығарады.

ТОО SUNPAPER занимается производством профессиональной продукции для использования в 
общественных местах для сегмента «HoReCa», индустриальной продукции по техническим 
характеристикам заказчика, бытовой продукции для пользования в домашних условиях, такие как 
салфетки, листовые бумажные полотенца и туалетная бумага «JUMBO».

+7 (72137) 7 12 68             

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.sunpaper.kz         
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НӘТИЖЕ СҮТ ФАБРИКАСЫ 

Қарағанды облысы, 
Қарағанды қаласы, 
Солтүстік өнеркәсіп аймағы 
089-есептік орам , 6                    

Сүт өңдеу және сүт өнімдері өндірісі / 
Переработка молока и производство молочных продуктов      

«Нәтиже» - сүт дистрибьюторынан бастап жоғары сапалы табиғи сүт өнімдерін шығаратын ірі 
зауытқа айналған компания. Табиғи және аз уақыт қана сақталатын өнім шығарады. Компания 
өнімнің сақтау мерзімін ұзарту үшін ағзаға кері әсерін тигізетін тағамдық қоспаларды 
пайдаланбайды.

Компания «Нәтиже» прошла путь от начинающего дистрибьютора молока до передового 
производителя широкого ассортимента высококачественной натуральной молочной продукции. 
Вся продукция «Нәтиже» натуральная и имеет короткий срок хранения. Компания не использует 
пищевые добавки, которые, увеличивая срок хранения продукта, снижают его пользу для 
организма.

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (7212) 53 82 60                    

www.natige.kz                  
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АЙЗА  
  

Қарағанды облысы, 
Қарағанды қаласы, 
Мұқанов көшесі, 49/2            

Балмұздақ, сүт өндірісі /
Производство мороженого, выработка молока   

«Айза» ЖШС – балмұздақ шығарумен айналысады. Орталық Қазақстанның барлық аумағында 
уақытылы және сенімді балмұздақ жеткізуші ретінде танымал. Кәсіпорында балмұздақтың 75-
тен астам түрі шығады. 

ТОО «Айза» зарекомендовала себя, как надежный, своевременный партнер и поставщик 
мороженого по всей территории Центрального Казахстана. Продукция компании Айза в основном 
ориентирована на средний ценовой сегмент. Производится более 75 видов мороженого в 
вафельных стаканчиках, эскимо, мороженого в пластиковой упаковке, крупно-весового мороженого, 
фруктового льда и т.д.

+7 (7212) 77 49 74             

www.aiza.kz         
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КАЗТЕХФИЛЬТР 

Қарағанды облысы, 
Жезқазған қаласы, 
Желтоқсан көшесі, 19                    

Автокөлік пен қозғалтқышқа керек-жарақтар өндіру / 
Производство прочих частей и принадлежностей автотранспортных средств и их двигателей      

«Казтехфильтр» ЖШС 73 түрлі ауа сүзгі элементтерін өндіреді және сатады. Өнім тау-кен 
өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы, жолаушылар және жүк көлігі, арнайы және жол-құрылыс 
кешендері сияқты маңызды секторларда қолданылады.

ТОО «Казтехфильтр» в настоящий момент производит и реализует воздушные 
фильтроэлементы 73 вида. Область применения производимой продукции охватывает такие 
значимые сектора, как горнодобывающая промышленность; сельское хозяйство; пассажирский и 
грузовой транспорт, специальный и дорожно-строительный комплексы. 

+7 (7102) 72 14 35                  

«Даму-Өндіріс»

www.ktf-filter.kz                  
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ПИК ЮТАРИЯ LTD  
  

Қарағанды облысы, 
Жезқазған қаласы, 
Холмецкий көшесі, 4а            

Арнайы киім өндіру /
Производство специальной одежды   

«Ютария ltd» Өндірістік инновациялық компаниясы» ЖШС – химия, мұнай-газ, металлургия, 
тамақ, фармацевтика және автомобиль өнеркәсібі салаларының қызметкерлеріне арналған 
арнайы киім, сондай-ақ күнделікті өмір мен белсенді демалысқа арналған киімдер шығарумен 
айналысады.

Швейное производство ТОО ПИК «ЮТАРИЯ ltd» - это специальная одежда для работников 
химической, нефтегазовой, металлургической, пищевой, фармацевтической и автомобильной 
сфер промышленности, включая отрасли коммунального хозяйства, транспорта и 
строительства, а так же одежда для повседневной жизни и активного отдыха. 

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.utari.kz         
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ТЭГАМ 

Қарағанды облысы
Қарағанды қаласы, 
Бабушкин көшесі, 23б                    

Шұлық-ұйық бұйымдары / 
Чулочно-носочные изделия      

«Тэгам» ЖШС сән және маусымды ескере отырып, түрлі-түсті гаммадағы өте сапалы шұлық-
ұйық бұйымдарының барлық түрін шығарады. Заманауи технологиялармен жабдықталған, 
өндірісте сапа қатаң бақыланады. Өнім Қазақстан бойынша, сондай-ақ жақын шетелдерге 
жөнелтіледі.

ТОО «Тэгам» выпускает широкий ассортимент чулочно-носочных изделий разнообразной гаммы 
расцветок с учетом требований моды и сезонности. Отличительной особенностью 
выпускаемой продукции является высокое качество сырья, использование современных 
технологий, строгий контроль качества на производстве. Продукция востребована и широко 
представлена во всех регионах Казахстана, а также в странах ближнего зарубежья.

+7 777 222 84 15                  

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.tegam.kz                  
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SEVEN REFRACTORIES ASIA  
  

Қарағанды облысы,
Доскей ауылы, 
028-есептік орам, 1655            

Отқа төзімді материалдар өндірісі /
Производство огнеупорных материалов    

Seven Refractories Asia зауыты зауыты жылына 40 мың тоннаға дейін отқа төзімді материалдар 
өндіреді. Монолитті отқа төзімді материал – бұл қалау өндірісіндегі соңғы жетістік. Зауыт 
заманауи еуропа жабдықтармен жарақтанған және әлемдік стандарттар бойынша жоғары 
сапалы материалдар шығаратын елдегі алғашқы кәсіпорын. 

Завод огнеупорных материалов Seven Refractories Asia производит до 40 тыс. тонн продукции в год. 
Монолитный огнеупорный материал - это последнее достижение в футеровке. Завод оснащен 
современным европейским оборудованием и является первым в стране предприятием, которое 
производит столь высококачественные материалы по мировым стандартам.

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.sevenrefractories.com         
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KAZ-METIZ 

Қарағанды облысы, 
Қарағанды қаласы 
042-есептік орам, 412                    

Сым өндіру / 
Производство проволоки 

Kaz-metiz өндірісінің Қазақстанда және Орталық Азия елдерінде баламасы жоқ. Компания жылына 
30 мың тонна берік арматура арқан (арматура жіптен) шығарады. Өнім тау-кен металлургия 
кешенінде, энергетика және құрылыс секторында қолданылады.

Производство Kaz-metiz не имеет аналогов в Казахстане и странах Центральной Азии. Компания 
выпускает стабилизированные арматурные канаты (арматурныхе пряди). Совокупная 
производительность оборудования составляет 30 тыс. тонн в год.  Выпускаемая продукция 
успешно используется в горнометаллургическом комплексе, энергетическом и строительном 
секторе. 

+7 (7212) 91 13 21                  

www.kaz-metiz.com                  

«Бизнестің жол картасы-2025», «Қарапайым заттар экономикасы» 
«Дорожная карта бизнеса-2025», «Экономика простых вещей»

info@kaz-metiz.com                  
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ТОНУС- KZ   
  

Қарағанды облысы, 
Мирное ауылы, 
Бейбітшілік көшесі, 13            

Сүт өңдеу /
Переработка молока    

«ТОНУС-KZ» ЖШС сүт, айран, тәтті айран, йогурт, қаймақ, кілегей, сүзбе қатығы, сүзбе, Адыгей 
ірімшігін өндірумен және сатумен айналысады. Барлық өнім Нұр-Сұлтан және Қарағанды 
қалаларындағы базарлар мен бюджеттік ұйымдар арқылы сатылады.

ТОО «ТОНУС-KZ» занимается производством и реализацией молочной продукции в ассортименте: 
молоко, кефир, снежок, йогурт, сметана, сливки, творог, массу творожную масло, сыр адыгейский. 
Вся производимая продукция реализуется через рынки г. Нур-Султан и г. Караганды и по 
бюджетным организациям. 

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020»
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РУМИ-ЭН 

Қарағанды облысы,
Қарағанды қаласы, 
Бирюзов көшесі, 11                    

«Руми-эн» ЖШС шұлық-ұйық бұйымдарын шығарады. Орау, бояу-өңдеу, қалыптау, тоқу және тігін 
цехтары, шикізат пен шығарылатын өнімді тексеруге арналған зертхана бар. Жоғары 
технологиялық жабдықтар мен жоғары білікті мамандардың арқасында компания сапалы және 
экологиялық таза өнім шығарады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ТОО "Руми-эн" имеет полный цикл производства чулочно-носочных изделий: мотальный, 
красильно-отделочный, формировочный, вязальный и швейный цеха, лаборатория для проверки 
сырья и выпускаемой продукции. Применяя высокотехнологическое оборудование и работу 
высококвалифицированных рабочих, компания производит высококачественную и экологически 
чистую продукцию.

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020»

Шұлық-ұйық бұйымдарын өндіру / 
Производство чулочно-носочных изделий      

www.rumi.kz                  



391

w
w

w
.d

am
u.

kz

ККК БЕТОН   
  

Қарағанды облысы, 
Саран қаласы, 
046 е/о, 368            

Тауар бетонын өндіру /
Производство товарного бетона    

«ККК Бетон» ЖШС үш қабатталған темірбетон сэндвич панельдерін, сондай-ақ азаматтық және 
өнеркәсіптік құрылысқа, ауыл шаруашылығы мен денсаулық сақтау нысандарына арналған кез 
келген жалпақ қоршау және салмақ көтеретін құрылымдар шығарады. Үлкен панельдердің 
ерекшелігі – тұрғын үйлердің құрылысы  жылдам аяқталады.

ТОО «ККК Бетон» выпускает трехслойные железобетонные сэндвич панели, а также любые 
плоские ограждающие и несущие конструкции для гражданского и промышленного 
строительства, объектов сельского хозяйства и здравоохранения. Особенность 
крупнопанельного домостроения заключается в скорости возведения жилых зданий. 

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (7212) 41 55 95                       

www.kkk.com.kz                  
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КАРАТ 

Қарағанды облысы, 
Саран қаласы,
Победа көшесі, 32                   

«Карат» ЖШС» - Қазақстандағы спорт нысандарына арналған жасанды алаң, төсем, шыны-
пластиктен хоккей корттарын, спорт және ойын жабдықтарының жалғыз өндірушісі. Сондай-ақ 
осы өнімді Қазақстан мен ТМД аумағында 13 жыл бойы өткізумен және монтаждаумен 
айналысады. 

ТОО «Карат» является единственным в Казахстане производителем искусственных покрытий 
для спортивных сооружений, стеклопластиковых хоккейных кортов, спортивного и игрового 
оборудования, а также занимается реализацией и монтажом данной продукции на территории 
Казахстана и СНГ в течение 13 лет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

karat.kz@gmail.com                  

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020»

Техникалық және өнеркәсіптік тоқыма бұйымдарын өндіру / 
Производство технических и промышленных текстильных изделий       

+7 (72137) 5 22 17                  
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КОРПОРАЦИЯ 
КАЗЭНЕРГОМАШ   
  

Қарағанды облысы, 
Теміртау қаласы, 
Мичурин көшесі, 4            

Бу қазандықтарын өндіру /
Производство паровых котлов

КазЭнергоМаш  корпорациясының зауыты энергетикалық жабдықтар өндірісіне маманданған. 
Атап айтқанда, технологиялық құбырлардың бөлшектері (үшайырлар, өтпелер, бұрмалар және 
т.б.), қазандық агрегаттарының конвективті және радиациялық беттері, отынның әр түріне 
арналған жанарғылар, әр түрлі типтегі коллекторлар, соның ішінде бу салқындатқыштар, 
конденсаторлар, бу жинау камераларын шығарады.

Завод Корпорации «КазЭнергоМаш» специализируется на производстве энергетического 
оборудования, а именно детали технологических трубопроводов (тройники, переходы, отводы и 
т.д.), конвективные и радиационные поверхности котельных агрегатов, горелки для различных 
видов топлива, коллекторы различных типов, в тч.  пароохладители, конденсаторы, паросборные 
камеры. 

 «Даму-Өндіріс» 

+7 (72139) 9 62 25                       

www.kazenergomash.kz                  
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EUROPACK 

Қарағанды облысы, 
Қарағанды қаласы, 
Камская көшесі, 19б                   

Europack зауыты Қазақстандағы ПЭТ преформды және екі компонентті қалпақшалар шығаратын 
кәсіпорындардың бірі. Өнім еуропалық өндірушілердің ең заманауи жоғары технологиялық 
жабдықтарында шығарылады, өндірісте тек жоғары сапалы шикізат қолданылады. 

Завод Europack в Казахстане является одним из динамично развивающихся предприятий, 
работающих в отрасли производства ПЭТ преформ и двухкомпонентного колпачка. Продукция 
выпускается на самом современном высокотехнологичном оборудовании европейских 
производителей, в производстве используется только высококачественное сырье.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Тауарға арналған пластмасса қаптамалар өндірісі / 
Производство пластмассовых упаковок для товаров       

+7 705 510 77 28                  

«Даму-Өндіріс»

www.europack.kz                  
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ГИДРАВЛИКА 
СТРОЙДОРМАШ   
  

Қарағанды облысы,
Қарағанды қаласы,
Защитная көшесі, 40/2           

Гидравлика және пневматика жабдықтар өндірісі /
Производство гидравлического и пневматического оборудования    

«Гидравлика СтройДорМаш» ЖШС гидравлика жабдықтар мен қосалқы бөлшектерді 
(гидравликалық сорғылар, қозғалтқыштар, цилиндрлер, таратқыштар және т.б.) жеткізіп, 
жөндеумен айналысады. Өнім құрылыс-жол техникасы, коммуналдық машиналар, бұрғылау 
жабдықтары, теміржол жабдықтары, гидропресс, станок, көмір комбайндары, мұнай-газ 
жабдықтарында қолданылады.

ТОО "Гидравлика СтройДорМаш" занимается поставкой и ремонтом гидравлического оборудования 
и запасных частей (гидронасосов, гидромоторов, гидроцилиндров, гидрораспределителей и др.). 
Предлагаемая гидравлика применяется в строительно-дорожной технике, коммунальных 
машинах, буровом оборудовании, железнодорожном оборудовании, гидропрессах, станочном 
оборудовании, угольных комбайнах, нефтегазовом оборудовании и т.д.

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (7212) 44 32 66                       

www.gsdm.kz                  
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СКЭП 

Қарағанды облысы,
Саран қаласы, 

          Қожанов көшесі, 4а         

«СКЭП» ЖШС теміржол төсемдеріне арналған резеңке плиталар шығаратын жалғыз отандық 
өндіруші. Кәсіпорын машина жасау саласына арналған және химия өнеркәсібіне арналған өнімдер 
шығарады.  

ТОО "СКЭП" является единственным отечественным производителем резиновых плит для 
железнодорожных настилов. В структуре предприятия 2 производства: по изготовлению 
продукции для машиностроительной отрасли и по изготовлению продукции для химической 
промышленности (резинотехнические изделия, полимерные изделия и изделия из полиуретана).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Резеңке-техникалық және резеңке-металл бұйымдарын өндіру және сату / 
Производство и реализация резинотехнических и резинометаллических изделий.       

+7 701 482 57 05                  

«Бизнестің жол картасы-2025», «Даму Өндіріс»
«Дорожная карта бизнеса-2025», «Даму Өндіріс»

www.skept.kz                  
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КАЗПОЛИМЕР   
  

Қарағанды облысы, 
Қарағанды қаласы, 
132 - е/о, 5            

Пластик бұйымдар өндіру /
Производство пластиковых изделий    

«КазПолимер» ЖШС – полиуретаннан жасалған бұйым өндіретін алғашқы қазақстандық 
компаниялардың бірі. Компания жобалаудан бастап кез келген күрделі бұйым дайындауға дейінгі 
жұмыстардың толық циклын орындайды. Кейіннен жаппай өндіре отырып бұйымдарды сынайды, 
тапсырыс беруші пайдаланып жатқан бұйымдардың жұмысына мониторинг жүргізеді.

ТОО «КазПолимер» является одним из первых производителей изделий из полиуретана в 
Казахстане. Компания выполняет полный цикл работ от проектирования до изготовления 
изделия любой сложности, проводит испытание изделий с последующим серийным 
производством, производит мониторинг работы изделий, которые находятся в процессе 
эксплуатации у заказчика.

+7 701 873 82 26                       

«Даму-Өндіріс»

www.kazpol.kz                  
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COFFEE CTS GROUP 

Қарағанды облысы, 
Қарағанды қаласы,

          Бұқар жырау, 51/4,  412-кеңсе        

«CoffeeCTSGroup» ЖШС – кофе саласында бүкіл Қазақстан бойынша мекемелерге кофе жеткізу, 
баристаны оқыту, кофеханалар ашу, сату, орнату және кәсіби кофе жабдығына сервистік 
қызмет көрсету сияқты қызметтердің барлық түрін ұсынады. 

ТОО «Coffee CTS Group» предоставляет весь спектр услуг в сфере кофе, такие как поставка кофе в 
заведения по всему Казахстану, обучение бариста, открытие кофейн, продажа, установка и 
предоставление сервисного обслуживания профессионального кофейного оборудования.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Кофе қуыру өндірісі / 
Производство по обжарке кофе       

+7 (7212) 99 61 91                  

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.coffee-online.kz                  
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ГОФРО-К   
  

Қарағанды облысы,
Қарағанды қаласы,  
Волгодонская көшесі, 119            

Қағаз бұйымдарын өндіру /
Производство бумажных изделий 

Қарағандылық «Гофро-К» ЖШС гофротара, гофрожәшік өндірушілердің бірі. Сондай-ақ ақ және 
қоңыр үстіңгі қабаты бар екі, үш және бес қабатты гофрленген картоннан түрлі көлемдегі және 
конфигурациядағы берік қаптама  шығарады.

Карагандинская компания ТОО «Гофро-К» один из производителей гофротары, гофроящиков, а 
также прочной упаковки различных размеров и конфигураций из двух, трех и пятислойного 
гофрированного картона с белым и бурым поверхностным слоем.

+7 (72125) 6 89 76                       

«Қарапайым заттар экономикасы»
«Экономика простых вещей»

www.gofro-k.kz                  
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МУН ЛАЙТ ДЖЕЙ Р Р 

Қарағанды облысы,
Қарағанды қаласы 

          Сәтпаев көшесі, 204/2        

«Мун Лайт Джей Р Р» компаниясы Lucky Boy, Lucky Girl және Ringo сауда белгісімен ішінде 
тосынсыйы бар қаптамада жүгері таяқшаларын шығарады. Өнімнің өзіндік ерекшелігі, рецепті 
және сапасының арқасында сауда белгісі Қазақстанда ғана емес, Ресейдің бірқатар облыстарында  
да танымал болды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Компания «Мун Лайт Джей Р Р» осуществляет выпуск кукурузных палочек с оригинальным 
сюрпризом внутри упаковки и подарочных наборов для детей под торговыми марками Lucky Boy, 
Lucky Girl и Ringo. Благодаря оригинальности выпускаемых товаров, собственной рецептуре и 
непрерывной заботе о качестве продукта, эти торговые марки стали известными брендами в 
Казахстане и ряде областей России.

Өзге де тамақ өнімдерін өндіру / 
Производство прочих пищевых продуктов        

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.luckyboy.kz                  
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GILARDI KAZAKHSTAN   
  

Қарағанды облысы,
Қарағанды қаласы,
Республика даңғылы,  3/2
Gold Way СО            

Жиһаз өндірісі /
Производство мебели 

Gilardi Kazakhstan компаниясы жиһаздың трансформер механизмдерін шығарып, республиканың 
бүкіл аумағында Еуропа және Қазақстанда жасалған жиһаздар сатумен айналысады. Сондай-ақ, 
компанияға кез-келген трансформер-жиһазға тапсырыс беруге болады.

Gilardi Kazakhstan специализируется на производстве механизмов, систем трансформации мебели, 
а также реализации мебели европейского и казахстанского производства на всей территории 
республики.  Также для клиентов компании представляется возможность заказать любую 
мебель-трансформер по индивидуальному заказу. 

+7 701 796 59 51                       

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.gilardi.kz                  
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ЭБЕРМАН А.В. TRIKSAT 

Қарағанды облысы, 
Сатпаев қаласы, 

          Мұратбаев көшесі, 5        

«Эберман А.В. TrikSat» компаниясы трикотаж бұйымдар өндіреді. Цех мектеп, медицина 
мекемелері мен күш құрылымдары үшін форма, күнделікті киімнің көптеген түрін шығарады. 
Өндірісте жоғары сапалы материалдар қолданылады.   

Компания Эберман А.В. TrikSat занимается производством трикотажных изделий. Цех 
производит школьную, медицинскую и форму для силовых структур, в производстве 
используются разные материалы высокого качества. В ассортименте жилеты, кофты, халаты, 
костюмы, сарафаны, юбки и т.д.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Тоқылған және трикотаж бұйымдар өндіру / 
Производство вязанных и трикотажных изделий        

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»
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ВОЛЫНКА   
  

қарағанды облысы, 
Абай қаласы, 
Гёте көшесі, 2а            

Еттен және үй құсы етінен өнімдер өндіру /
Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы 

«Волынка» ЖШС - Қарағанды облысындағы ірі ет өңдеу кәсіпорындарының бірі. Бүгінгі таңда 
«Волынка» комбинаты шұжық, ысталған ет және жеңсік ас, еттен және аспаздық жартылай 
фабрикаттар сияқты 170-тен астам өнім түрін шығарады.

ТОО "Волынка" - одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Карагандинской 
области. На сегодняшний день производимый комбинатом "Волынка" ассортимент включает в 
себя более 170 видов выпускаемой продукции - колбас, копчёностей и деликатесов, мясных и 
кулинарных полуфабрикатов. 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.volynka.net                  
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DRIVE INDUSTRY  

Қарағанды облысы, 
Қарағанды қаласы, 

          Пригородная көшесі, 3/2        

Drive Industry компаниясы теміржол жылжымалы құрамына арналған қосалқы бөлшектер, 
орталықтандырылған қауіпсіздік жүйелеріне арналған жабдықтар, жолдың жоғарғы 
құрылысының материалдарын  шығарады.  

Компания Drive Industry осуществляет производство запасных частей для железнодорожного 
подвижного состава, оборудование для систем централизованной безопасности, материалы 
верхнего строения пути.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Резеңке бұйымдар өндірісі / 
Производство резинотехнических изделий        

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (7212) 51 73 53                  

www.drive.kz                  
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ЛДСП КАРАГАНДЫ   
  

Қарағанды облысы, 
Қарағанды қаласы, 
089 е/о, 054            

Шпон, фанера, тақталар мен панельдер өндіру /
Производство шпона, фанеры, плит и панелей

«Қарағанды ЛДСП» ЖШС ламинатталған ДСП шығарады және оны Қарағанды, Ақмола, Алматы, 
Павлодар және Шығыс Қазақстан облыстарының тұтынушыларына, сондай-ақ Нұр-Сұлтан және 
Алматы қалаларына жеткізумен айналысады. 2017 жылдың қазан айынан бастап Тәжікстанға 
ЛДСП экспорттай бастады.

ТОО «ЛДСП Караганды» осуществляет выпуск ламинированного ДСП и его поставку 
потребителям Карагандинской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской и Восточно-
Казахстанской областей, а также в города Нур-Султан и Алматы. С октября 2017 года начата 
поставки ЛДСП на экспорт в Таджикистан. 

+7 (7212) 48 26 90                  

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»
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ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ 
СУНКАР И К  

Қарағанды облысы, 
Қарағанды қаласы. 
018 е/о, 162                  

«Сұңқар и К астық компаниясы» диірмен кешені бидайдың жұмсақ сұрпын өңдеп, ұн тартады және 
дайын өнімді Қазақстанның ішкі нарығына және одан тыс жерлерге жеткізеді. Ұн «100 пудов» 
сауда белгісімен шығарылады.

Мельничный комплекс перерабатывает мягкие сорта пшеницы и поставляет готовую 
продукцию на внутренний рынок Республики Казахстан и за ее пределы. 
Пшеничная хлебопекарная мука выпускается под торговой маркой «100 пудов».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Бидай ұнын өндіру / 
Производство муки пшеничной хлебопекарной        

www.100-pudov.kz                  
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КОСТАНАЙСКИЙ 
МЕЛЬКОМБИНАТ  
  

Қостанай облысы
Қостанай қаласы, 
Нариманов көшесі, 136/1          

Ұн және макарон өнімдерін өндіру /
Производство муки и макаронных изделий       

«Қостанай диірменкомбинаты» АҚ Қазақстанда ұн және макарон өнімдерін өндіру бойынша 
көшбасшылардың бірі және ТМД-дағы ірі макарон өндірушілердің бестігіне кіреді. Компания жыл 
сайын өндірген ұнының 35%-на дейін және макаронның 10%-на дейін экспорттайды.

АО «Костанайский мелькомбинат» является лидером по производству муки и макаронных изделий 
в Казахстане и входит в пятерку крупнейших производителей макарон в СНГ. Компания ежегодно 
экспортирует до 35% произведенной муки и до 10% макарон. 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.korona.kz          

+7 (7142) 74 44 12          

info@melkom.kz          
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ФИТНЕС КЛУБ PROGRESS     

Мақсұт пен Маргарита Алтымбаевтар ашқан «Progress» фитнес-клубы - премиум санатты, 
«Foreman» кәсіби жабдықтарымен жабдықталған заманауи орталық. Фитнес-клубта жаттығу 
залымен қатар стретчинг, тай-бо, гимнастика, кудо, тай боксы, зумба секілді бірқатар топтық 
бағдарламалар ұсынылған.

Максут и Маргарита Алтымбаевы в 2021 году открыли новый фитнес-клуб Progress. Progress - 
это современный фитнес клуб, оснащенный профессиональным оборудованием премиум класса 
Foreman. Тренажёры от совместного российско-американского предприятия. Помимо 
тренажерного зала в фитнес-центре также представлен ряд групповых программ – стретчинг, 
тай-бо, гимнастика, кудо, тайский бокс, зумба.

Фитнес клубтар қызметі / 
Деятельность фитнес клубов        

Қостанай облысы,
Қостанай қаласы, 

          Қобыланды батыр көшесі, 19/3          

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 777 232 62 00                    



409

w
w

w
.d

am
u.

kz

3D MED  
  

Қостанай облысы, 
Қостанай қаласы, 
Бородин көшесі, 142          

Жалпы дәрігерлік практика /
Общая врачебная практика       

Динара Сәрсенбайқызы Жүсіпова ашқан 3D-med клиникасында медициналық қызметтердің кең 
түрін алуға болады. Атап айтқанда мұнда: жүктілік кезіндегі УДЗ, қуық асты безінің, қалқанша 
безінің, сүт бездерінің, жамбас мүшелерінің, бүйректің, бүйрек үсті безінің, іш қуысының, лимфа 
түйіндерінің диагностикасы, кардиотокография және доплерометрия жасалады.

Жусупова Динара Сарсенбаевна в 2019 году открыла медицинский центр 3D-med. В клинике 3D-med 
можно получить широкий спектр медицинских услуг, который включает в себя: УЗИ при 
беременности, диагностику предстательной, щитовидной, молочной желез, органов малого таза, 
почек, надпочечников, брюшной полости, лимфатических узлов, проведение кардиотокографии и 
допллерометрии. 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 777 337 69 15          
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КАРАГУЛИНА Л.А.     

Карагулина ЖК нан-тоқаш және кондитерлік өнімдер шығарады. Қазір тек Рудный қаласы ғана 
емес, облыс орталығы Қостанай қаласы мен облыстың басқа аудандарына, әр түрлі бюджеттік 
кәсіпорындар мен ұйымдарды қоса алғанда, күн сайын 270-тен астам мекемеге өнім жеткізеді.

ИП Карагулина работает на рынке хлебобулочных и кондитерских изделий. В настоящее время 
рынок сбыта это не только город Рудный, где доля занимаемого рынка составляет порядка 
40%, но также осваивается областной центр город Костанай, а также широко представлена в 
районах области (г.Качар, Лисаковск, Тобол, Тарановский и Денисовский районы). Общее 
количество свыше 270, включая различные бюджетные предприятия и организации (детские 
сады, больницы и т.д.). 

Ұн өндірісі, кондитерлік өнімдер / 
Производство мучных, кондитерских изделий        

Қостанай облысы, 
Рудный қаласы, 
Комсомольский көшесі, 41                   

«Қарапайым заттар экономикасы»
«Экономика простых вещей»

+7 747 370 82 63                   
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THERMA PARK  
  

Қостанай облысы, 
Костанай қаласы, 
Н. Назарбаев даңғ, 193          

Жеке меншікті жалға беру және басқару /
Аренда и управление собственной недвижимостью       

Өңірдегі ең ірі монша-сауықтыру кешені бар СОО. Therma Park – Қазақстан аумағындағы жалғыз 
бірегей сауықтыру кешені. 18 мың шаршы метр аумақта 24 су-монша кешені, бассейндер, 
моншалар мен сауналар орналасқан. 

Крупнейший в регионе ТРЦ с банно-оздоровительным комплексом. Therma Park – это единственный 
уникальный оздоровительный комплекс на территории РК. На территории в 18 тысяч 
квадратных метров разместили 24 водно-банных комплекса, бассейны, бани и сауны на любой 
вкус и возраст. 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (7142) 93 11 93         

www.kostanayplaza.kz         
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ИНЖУ     

Қостанайлық жас кәсіпкер Темірлан Көшербеков «Інжу» сауда белгісімен бидай лавашын 
шығаратын цех ашты. Қазір кәсіпкер бидай орамы, бидай тортильясы, классикалық лаваш және 
ауыл шелпегі деген 4 түрін шығарады. «Інжу» өнімдерінің құрамында тек ұн, тұз және су бар, 
толықтай табиғи.

Молодой предприниматель из Костаная Темирлан Кушербеков открыл цех по производству 
пшеничных роллов под торговой маркой «Инжу». Сейчас предприниматель выпускает 4 вида 
лепешек: ролл пшеничный, тортилья пшеничная, лаваш классический и лепешка деревенская. 
Продукция «Инжу» полностью натуральная. В составе только мука, соль и вода. 

Нан-тоқаш және ұннан жасалған кондитерлік өнімдер өндірісі / 
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

Қостанай облысы, 
Қостанай қаласы, 

          Қарбышев көшесі, 12/4          

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 707 953 61 99                    
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ДОГМА  
  

Қостанай облысы, 
Костанай қаласы, 
Интернационалистер көшесі, 2         

Ветеринарлық қызмет /
Ветеринарная деятельность       

«Догма» ветеринарлық клиникасы терапевтік қызметтер мен жануарларға арналған аурухана 
қызметтерін ұсынады. Клиникада ең дәл зерттеулерді жүргізуге және дұрыс емдеуді 
тағайындауға көмектесетін жоғары сапалы жаңа буын ультрадыбыс зертеу жүйесі бар.

Ветеринарная клиника «Догма» предлагает комплекс терапевтических услуг и услуг стационара 
для животных. В клинике установлена ультразвуковая система высокого класса нового поколения, 
которая помогает осуществить самые точные исследования и назначить правильное лечение.

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 777 327 02 53         
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БАЛЫК     

Владимир Турчин ашқан «Балық» дүкенінде тұздалған, ысталған, кептірілген және жаңа 
мұздатылған балықтардың барлық түрі бар. Владимир жаңа мұздатылған балықты ҚР, Ресей, 
Норвегия, Исландиядан сатып алып, цехта тұздап, қақтап, сатуға дайындайды. 

Магазины «Балык» Владимира Турчина хорошо известны любителям рыбы Костаная. На 
прилавках магазинов покупателей ждет качественная и вкусная рыбка на любой вкус и кошелек. В 
ассортименте соленая, копченая, вяленая и свежемороженая рыба. Рыбу Владимир закупает 
свежемороженую в России, Норвегии, Исландии и городах РК. В цеху ее сначала размораживают до 
определенной температуры, потом моют, укладывают в пластиковые бочки и пересыпают 
солью. На предприятии выпускают самую разную продукцию: есть рыба речная и морская, 
вяленый лещ, вобла и карась. 

Балықты, шаян тәрізділер және моллюсктерді өңдеу және консервілеу / 
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков        

Қостанай облысы, 
Қостанай қаласы, 

          К.Дөненбаева көшесі, 67          

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 705 262 57 57                    
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САДОВОД  
  

Қостанай облысы
Қостанай қаласы, 
Курганская көшесі, 33         

Көкөністерді, олардың тұқымдары мен көшеттерін өсіру /
Выращивание овощей, их семян и рассады       

«Садовод» шаруа қожалығы - Солтүстік Қазақстандағы көкөніс өсіретін ірі өндірушілердің бірі. 
Қожалық тұқымдық картоп, Ресей және Голланд сұрыпты картоп пен ақбас қырыққабат, 
қызылбас қырыққабат, түсті қырыққабат, сәбіз, қызылша, басты пияз, сарымсақ секілді көкөніс 
түрлерін өсіреді.

Крестьянское хозяйство «Садовод» в г. Костанай - ведущее агропредприятие Северного Казахстана 
в сфере выращивания корнеплодов, один из наиболее эффективных производителей 
сельскохозяйственной продукции. КХ «Садовод» производит семенной картофель I и II репродукции, 
товарный картофель российских и голландских сортов, овощи в ассортименте: капуста 
белокочанная, краснокочанная, цветная, морковь, свекла, лук репчатый, чеснок. 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (7142) 55 02 74         

www.sadovod.kz         
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ТЭРРА     

«ТЭРРА» шаруа қожалығы тауар және тұқымдық картоп, сондай-ақ көкөністер (қырыққабат, 
сәбіз, қызылша, пияз) өсірумен айналысады. Көкөніс өндірудің тұқым отырғызудан бастап дайын 
өнімді сатуға дейінгі барлық процесі механикаланып, автоматтандырылған.  

Основной вид деятельности крестьянского хозяйства «ТЭРРА» - производство товарного и 
семенного картофеля, а также овощей (капуста, морковь, свекла, лук). Весь процесс производства 
овощей: от посадки семян до продажи готовой продукции, механизирован, автоматизирован. 

Көкөніс, олардың тұқымы мен көшеттерін өсіру / 
Выращивание овощей, их семян и рассады        

Қостанай облысы
Заречное ауылы, 
Солтүстік өнеркәсіп аймағы 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (7142) 39 00 30                    

www.khterra.kz                    
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BEEF EXPORT GROUP  
  

Қостанай облысы
Қостанай қаласы, 
Солтүстік өнеркәсіп аймағы         

Ет өңдеу және консервілеу  /
Переработка и консервирование мяса       

2018 жылы 1 қазанда Қостанай қаласының солтүстік өнеркәсіптік аймағында «ет өңдеу 
комбинатының құрылысы» инвестициялық жобасын жүзеге асыру үшін «BEEF EXPORT GROUP» 
кәсіпорыны ашылды.

Предприятие «BEEF EXPORT GROUP» создано в октябре 2018 года для реализации инвестиционного 
проекта «Строительство мясоперерабатывающего комбината в северной промышленной зоне г. 
Костанай».

«Қарапайым заттар экономикасы»
«Экономика простых вещей»

+7 705 801 87 18         
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ROMANA-НАН     

«Romana» компаниясы - астық өңдеу саласындағы Қазақстанның жетекші компанияларының 
бірі. Тәулігіне 780 тоннаға дейін бидай өңдеуге мүмкіндігі бар. Өнім Өзбекстан, Қырғызстан, 
Тәжікстан, Ауғанстан, Түрікменстан, Иран және Түркияға экспортталады.

Компания «ROMANA» - одна из ведущих компаний зерноперерабатывающей отрасли Казахстана. 
Компания приобрела новое мельничное оборудование, которое позволит перерабатывать 
пшеницу до 780 тонн в сутки. Свою продукция компания  «ROMANA»  поставляет в страны 
ближнего и дальнего зарубежья: Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, 
Туркменистан, Иран и Турцию.  

Ұн өндіру / 
Производство муки        

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

Қостанай облысы,
Қостанай қаласы, 
Дружба көшесі, 35         

+7 (7142) 39 00 86         

www.romana.kz                    
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
START  
  

Қостанай облысы,
Қостанай қаласы, 
Қозыбаев көшесі, 153         

Мектепке дейінгі білім беру /
Дошкольное образование       

«Академический центр. Start» ЖШС бастауыш сынып пен мектеп жасына дейінгі балаларды оқуға 
дайындайтын орталық. Мұнда 4-6 жастағы балаларға арналған қазақ, ағылшын тілі курсы, 
сөйлеуді дамыту, математика, логика, психология, көркем әдебиет курстары да бар. 

В ТОО «Академический Центр. Start» успешно реализуются современные программы подготовки к 
учебе, как дошкольного возраста, так и учеников начальных классов. Наряду с этим в учебном 
центре действуют курсы английского языка для детей в возрасте от 4 до 6 лет. Также дети 
могут пройти обучение по комплексной программе подготовки, предусматривающей развитие 
речи, изучение математики, логики, психологии, художественной литературы, казахского и 
английского языков.

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (7142) 54 47 77         
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K-OIL     

K-OIL ЖШС – май өндіретін кешен. Зауыт жылына 42 828 тонна рапс және күнбағыс дәнін өңдеп, 
май шығарады. Дайын өнімді экспорттауға басты назар аударылады.

K-OIL представляет собой комплекс по производству масел. Основная программа завода 
рассчитана на переработку семян рапса и подсолнечника, в количестве 42 828 тонн в год. 
Основной упор компании направлен на реализацию готовой продукции на экспорт.

Тоң май мен сұйық май өндіру / 
Производство масел и жиров        

«Қарапайым заттар экономикасы»
«Экономика простых вещей»

Қостанай облысы, 
Қостанай қаласы, 

           Карбышев көшесі, 36          

+7 (7142) 25 50 78                    



421

w
w

w
.d

am
u.

kz

S&W  
  

Қостанай облысы, 
Қостанай қаласы, 
Киевская көшесі, 17а, 
Уральская көшесі, 18         

Шпон, фанера, тақталар мен панельдер өндіру /
Производство шпона, фанеры, плит и панелей      

«S&W» ЖШС - жиһаз өндірісіне қажет өнімдер шығарумен айналысады. Компания жиек қаптау, пішу 
және ДСП кесу секілді бірқатар қызмет түрлерін ұсынады. Кәсіпорынның артықшылығы – оларда 
жиһаз және құрылыс заттарының эконом, премиум санатты түгел қамтитын 
жинақтауыштарының барлық түрі бар.

ТОО «S&W» предоставляет весь спектр услуг для производства мебели: кромкооблицовывание, 
раскрой и распил ДСП. Преимущество ТОО S&W в том, что здесь имеется весь ассортимент 
мебельных и строительных комплектующих, охватывающий все сегменты рынка, как эконом, 
так и премиум класса.

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 747 170 78 88         
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АВЕНТА ПЛЮС     

«Авента Плюс» ЖШС негізгі қызметі – желдету, аспирация, кондиционер жүйелерін дайындау 
және монтаждау. Компанияның ауаны баптау және желдету, аспирация жүйелерін техникалық 
есептеу, дайындау, монтаждау, іске қосу-баптау және сервистік қызмет көрсету бойынша 
жұмыстардың толық кешенін орындауға мүмкіндігі бар.

Авента плюс занимается изготовлением и монтажом систем вентиляции, аспирации и 
кондиционирования. Опыт компании позволяет выполнить полный комплекс работ по 
техническим расчётам, изготовлению, монтажу, пуско-наладке и сервисному обслуживанию 
систем кондиционирования и вентиляции, аспирации. 

Сумен жабдықтау, жылыту және ауаны баптау жүйелерін монтаждау / 
Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха        

Қостанай облысы,
Қостанай қаласы, 

          Майлин көшесі, 18а          

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (7142) 57 25 26                    

аventakst.kz                    
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АВТОДОМ MOTORS KST  
  

Қостанай облысы,
Қостанай қаласы 
Баймағамбетов көшесі, 153         

Автомобильдерді және жеңіл автокөлік құралдарын бөлшек саудада сату /
Розничная продажа автомобилей и легковых автотранспортных средств      

«Автодом Motors KST» ЖШС: автосалон, сервис орталығы, түпнұсқа қосалқы бөлшектер сату, 
автохимия, автожуу кешені, дәмхана, Trade-in қызметі, уақытша мінетін автомобиль, 
автомобильдерді жалға беру сиқты қызметтер кешенін бір жерде ұсынатын компаниялар тобы.

Группа компаний «Автодом» представляет полный спектр услуг, сосредоточенных в одном месте 
и включающих в себя: автосалон с услугой Trade-in, подменный автомобиль и прокат 
автомобилей, а также сервисный центр, реализация оригинальных запасных частей и автохимии, 
автомоечный комплекс и закусочная.

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (7142) 91 77 19         

www.autodomkst.kz         
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АГРОМЕЛЬПРОМ     

«Агромельпром компаниясы» ЖШС  қызметінің негізгі бағыты – ұн өндірісі. Шикізатты 
Қостанай облысының барлық тауар өндірушілерінен сатып алады. Қазіргі уақытта 
компанияның меншігінде 120 тонналық 1 диірмен бар.

ТОО «Компания Агромельпром» производит муку. Закуп сырья осуществляется у 
товаропроизводителей Костанайской области.  На текущий момент компания имеет в 
собственности 1 мельницу мощностью 120 тонн. 

Ұн өндіру / 
Производство муки        

Қостанай облысы, 
Қостанай қаласы, 

           Орал көшесі, 50/5         

«Бизнестің жол картасы-2025», «Даму-Өндіріс»
«Дорожная карта бизнеса-2025», «Даму-Өндіріс»

+7 (7142) 57 60 88                   
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АЗУРИТ  
  

Қостанай облысы,
Қостанай қаласы, 
Карбышев көшесі, 35         

Арнайы киім өндіру /
Производство спецодежды      

«Азурит»  ЖШС арнайы киім, жеке қорғаныс құралдары, мектеп оқушылары формасы мен 
дәрігерлер киетін киімдер тігеді. Көп жылдық тәжірибе, адал еңбек және отандық өндірушілер 
жәрмеңкесіне ұдайы қатысуының арқасында компания тұтынушылар арасында бедел мен 
танымалдыққа ие. 

ТОО «Азурит» занимается производством спецодежды, а так же средств индивидуальной защиты, 
школьной формы, рабочей одежды для учреждений здравоохранения и сферы услуг. Многолетний 
опыт, добросовестный труд и регулярное активное участие предприятия в конкурсах и ярмарках, 
проводимых для отечественных производителей, помогли получить широкую известность в 
регионе,  как среди частных лиц, ведущих активный образ жизни, так и среди  организаций, 
деятельность которых предусматривает обязательное наличие униформы или спецодежды с 
какими-либо защитными свойствами.

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (7142) 28 80 00         
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АКВА-АРАСАН     

«Аква-Арасан» ЖШС құрылған соң жерасты минералды емдік суларын өндіріп, құйып сатумен 
айналысты. 2012 жылдан бастап квас шығарады. 2015 жылдың тамыз айында «AISIA» сауда 
белгісімен алкогольсіз сусындар шығаратын жаңа зауыт іске қосылды. 

ТОО «Аква-Арасан» в начале своей деятельности занималось добычей и розливом подземных 
минеральных лечебно-столовых вод. С 2012 года производит квас. В августе 2015 года запустило 
в эксплуатацию новый завод розлива безалкогольных напитков. На заводе предприятия 
выпускаются новые виды безалкогольных напитков под торговой маркой AISIA.

Минерал сулар мен басқа да алкогольсіз сусындар өндірісі / 
Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков        

Қостанай облысы
Қостанай қаласы, 

          Қайырбеков көшесі, 238         

«Бизнестің жол картасы-2020», «Қарапайым заттар экономикасы»
«Дорожная карта бизнеса-2020», «Экономика простых вещей»

+7 (7142) 54 26 71                    

www.arsn.com.kz                   
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АКПАН-КОСТ  
  

Қостанай облысы, 
Тобыл қаласы, 
Механизаторлар көшесі, 2а         

Ұн өндіру /
Производство муки      

«Ақпан-Қост» ЖШС ұн өндірумен айналысады. Компанияның диірмен кешені, астық қоймалары, 
дайын өнім қоймалары, арнайы техникадан тұратын өз өндірістік базасы бар. «Акпан-Кост» және 
«Ak Nan»  брендті ұнды ел ішіне және Ауғанстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Ресейге экспорт ретінде 
жеткізеді. 

ТОО "Акпан-Кост" имеет производственную базу в г. Тобыл, состоящую из мельничного комплекса, 
зерносклады, склады готовой продукции, а также спецтехнику. Компания осуществляет поставку 
муки с ТМ "Акпан-Кост" и ТМ "Ak Nan" на внутренний рынок республики, а так же на экспорт в 
Афганистан, Узбекистан, Таджикистан и Россию.

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (7142) 56 70 00         

melkombinat-akpan-kost.product.kz         
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АРУАНА-2010     

«Аруана -2010» ЖШС — Қазақстандағы ең ірі ұн өндірушілердің бірі. ТМД елдері мен Орталық 
Азия өңірі нарығындағы көшбасшы болуға ұмтылатын жас, заманауи, қарқынды дамып келе 
жатқан кәсіпорын. Бай ассортименті мен жоғары сапасының арқасында еліміздің және таяу 
шетелдің азық-түлік нарығын жаулап алды.

ТОО «Аруана -2010» — это молодое, современное, динамично развивающееся предприятие, 
являющееся одним из крупнейших производителей муки в Казахстане, стремящееся стать 
признанным лидером среди производителей на рынке стран СНГ и Центрально -Азиатского 
региона. Несмотря на сравнительную молодость предприятия, богатый ассортимент и высокое 
качество выпускаемой продукции уже успело завоевать продуктовый рынок страны и ближнего 
зарубежья.

Ұн өндіру / 
Производство муки        

Қостанай облысы,
Қостанай қаласы 

          Орал көшесі, 39         

«Қарапайым заттар экономикасы»
«Экономика простых вещей»

+7 (7142) 28 15 84                   

www.aruana.kz                   
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БЕСТ КОСТАНАЙ  
  

Қостанай облысы,
Қостанай қаласы, 
Орал көшесі, 50/2          

Ұн өндіру /
Производство муки     

«Бест Қостанай» - ЖШС жылына155 мың тонна жоғары сапалы ұн өндіретін отандық компания. 
Диірмен жаңа құрылғанына және 2018 жылы  жазда іске қосылғанына қарамастан, қазірдің өзінде 
Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Ауғанстан және Ресей секілді бірқатар ТМД елдеріне өнім 
экспорты жолға қойылды.

ТОО "Бест Костанай" – казахстанский производитель высококачественной муки.  
Производственная мощность предприятия 155 тысяч тонн муки в год. Несмотря на то, что 
мельницу запустили в работу летом 2018 года, уже сегодня здесь налажен экспорт в ряд стран 
СНГ - Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан и Россия. 

«Қарапайым заттар экономикасы»
«Экономика простых вещей»

57 60 68, 57 60 98, 21 27 39          

www.bestkostanay.kz         
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ЖАС-КАНАТ 2006     

«Жас-Қанат 2006» ЖШС құс фабрикасы жұмыс істеген кезеңде жаңғыртудың үш кезеңінен өтіп, 
құс басы 1463%-ға артты. Кәсіпорынға жаңа жоғары технологиялық жабдықтар алынып, жаңа 
ғимарат, қойма, цехтар салынды. Бұл – сапалы, экологиялық таза өнім – тауық жұмыртқасын 
өндіруге және қызметкерлердің еңбек жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді.

За период работы птицефабрика ТОО «Жас-Канат 2006» прошла три этапа модернизации. 
Производительность предприятия увеличилась на 2857 %. Поголовье птицы увеличено на 
1463%. Предприятие было оснащено новым высокотехнологичным оборудованием, возведены 
новые здания, склады, цеха, что позволяет производить качественный, экологически чистый 
продукт – яйцо куриное пищевое, и улучшить условия труда работников.

Қостанай облысы, Рудный қаласы, 
«Костанай-Рудный» 
трассасының 36 шақырымы 

                   

Аралас ет, жұмыртқа өндірісі / 
Производство смешанное, мясояичное        

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (7142) 39 12 80                      

www.zhk2006.kz                   
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ДОБРЫЙ ПЕКАРЬ  
  

Қостанай облысы,
Затобол ауылы, Әулиекөл 
трассасының 5 шақырымы          

Кептірілген нан мен печенье, кондитерлік өнімдер өндірісі /
Производство сухарей и печенья     

«Добрый Пекарь» ЖШС өнімдері тек Қазақстанда ғана емес, одан тыс жерлерде де танымал бола 
бастады. Қазір кондитерлік цех қант, май, сұлы печеньесі, мини-торттар секілді 60-тан астам 
өнім түрін шығарады. Компания қолжетімді табиғи шикізаттан сапалы кондитерлік өнімдер 
шығаруды мақсат тұтқан.

Продукция производителя «Добрый пекарь» стала пользоваться популярностью не только в 
Казахстане, но и за его пределами. Сейчас кондитерский цех выпускает более 60 наименований 
продукции: сахарное, сдобное, овсяное печенье и мини-торты. 
Цель компании - выпуск качественных кондитерских изделий из натурального сырья, доступных 
для массового потребителя.

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (71455) 2 58 14          

www.choco-boom.kz          
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БК-СТРОЙ     

Қостанай облысы, 
Қостанай қаласы, 

          Карбышев көшесі, 18а        

Тұрғын үй ғимараттарын салу / 
Строительство жилых зданий        

«Нұрлы Жер»

«БК-Строй» ЖШС – нарықта сенімді құрылыс компаниясы ретінде танымал. Құрылған сәтінен 
бастап компания өз қызметін жоғары кәсібилік және білікті мамандар командасы, озық әдістер 
қолдану, прогрессив технологиялар енгізу, өзара тиімді және ұзақ мерзімді серіктестік 
қатынастар орнату атты қағидаттарды ұстана отырып жүзеге асырып келеді.

Компания «БК-Строй» успешно функционирует на рынке с 2003 года и имеет статус надежного 
застройщика. С момента основания компания осуществляет свою деятельность, придерживаясь 
следующих принципов: высокий профессионализм и единая команда сотрудников, применение 
передовых методов, внедрение прогрессивных технологий, установление взаимовыгодных и 
долгосрочных партнерских отношений. 

+7 (7142) 93 10 00                   

www.bkstroy.kz                   
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ЖБК-КОСТАНАЙ  
  

Қостанай облысы, 
Қостанай қаласы, 
Узкоколейная көшесі, 11          

Құрастырмалы темір-бетон және бетон конструкциялары мен бұйымдарын өндіру /
Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий     

Компания темірбетон бұйымдарын өндірумен айналысады. Кәсіпорын тәулігіне 50 м3, бір 
мезетте 50-ден астам өнім түрін шығара алады. Өндіріс технологиясы жыл бойы тоқтаусыз 
өнім шығаруға мүмкіндік береді.

Компания «ЖБК-Костанай» занимается производством железобетонных изделий более 30 лет. 
Предприятие способно выпускать порядка 50 м3 продукции в сутки, это свыше 50 наименований 
изделий одновременно. Технология производства позволяет круглогодичный выпуск продукции.

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 705 626 02 59          

www.zhbk-kst.kz          
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ЖК ЛЕНИНСКОЕ     

Қостанай облысы, 
 Увальное ауылы, 

           2-ғимарат        

Шошқа өсіру / 
Разведение свиней и поросят        

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

Соңғы төрт жылда «ЖК Ленинское» ЖШС Қазақстанның солтүстігіндегі жалғыз асыл тұқымды 
шошқа өсіру кешені болып отыр. Шаруашылық ғалымдармен үнемі ынтымақтастықта, соның 
арқасында малдың өнімділігі жоғары.

Свиноводческий комплекс ТОО «ЖК Ленинское» ориентируется на внутренний рынок и за 
последние 4 года удерживает позицию единственного племенного свиноводческого комплекса на 
севере Казахстана. Хозяйство постоянно сотрудничает с учеными, благодаря чему растут 
продуктивные качества поголовья. 

+7 701 997 55 29                  
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КАЗТОРГТРАНС  
  

Қостанай облысы, 
Қостанай қаласы
Карбышев көшесі, 44         

Ұн өндіру /
Производство муки     

«Казторгтранс» ЖШС – тәулігіне 320 тонна астық өңдейтін кәсіпорын. Зауыт түрік 
технологиясымен жұмыс істейді және толық автоматтандырылған, барлық өңдеу процестері 
электронды басқарылады. Экологиялық таза, ешқандай минерал қоспасыз өнім шығарады.

ТОО «Казторгтранс» было образованно в 2000 году, а в 2011 году сдан в эксплуатацию и успешно 
работает мелькомбинат мощностью переработки 320 тонн зерна в сутки. Комбинат работает 
на турецком мукомольном оборудовании и полностью автоматизирован, все процессы 
переработки находятся под контролем электронной системы управления. Мы выпускаем 
экологически чистый продукт без добавления каких-либо минеральных добавок. Качество 
вырабатываемой продукции соответствует самым высоким мировым стандартам.

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (7142) 25 59 72          

www.kaztorgtrans.ru          
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КОМПАНИЯ САЛАМАТ     

Қостанай облысы, 
Қостанай қаласы,

           Дружба көшесі, 36        

Ұн өндіру / 
Производство муки        

«Саламат» ЖШС – Қазақстандағы ірі ұн өндірушілердің бірі. Заманауи диірмені, өзіндік 
логистикалық инфрақұрылымы, зертхана, қоймалары бар. Дайын өнім Тәжікстан, Өзбекстан, 
Қырғызстан, Түрікменстан және Ауғанстанға экспортталады. 

ТОО «Компания Саламат» – одна из самых успешных компаний среди казахстанских 
производителей муки, которая успешно развивается с 2001 года, а по объему и качеству 
выпускаемой мукомольной продукции, занимает одно из ведущих мест в Республике Казахстан. 
Современная мельница, собственная логистическая инфраструктура, лаборатория, складские 
помещения и хранилища. Продукция ТОО «Компания Саламат» зарекомендовала себя 
лицензионными брендами высококачественной муки. Готовая продукция экспортируется в 
Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан.

«Қарапайым заттар экономикасы»
«Экономика простых вещей»

+7 (7142) 56 00 78          

www.salamatcompany.com          
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ЛИДЕР-2010  
  

Қостанай облысы,
Рудный қаласы, 
Топорков көшесі, 1/1         

Сүт өнімдерін өндіру /
Производство молочных продуктов      

«Лидер-2010» компаниясы «Чечил» ірімшігі мен «Рудный таң», «На здоровье» сауда белгісімен сүт 
өнімдерін шығарады. 2015 жылы компания «Лесное ауылы» сауда белгісімен 50-ден астам түрлі 
сүт өнімдерін шығаратын жаңа цех ашты.

Компания «Лидер-2010» начала производство под торговой маркой «Рудненский Тан» в 2004 году. 
Сегодня предприятие также занимается изготовлением сыра «Чечил» и молочной продукции под 
торговой маркой «На здоровье», которая реализовывается по Костанайской области. В 2015 году 
компанией был запущен в эксплуатацию новый цех по переработке молока и выпуску молочной 
продукции под торговой маркой «Село лесное». Ассортимент продукции «Село Лесное» 
насчитывает свыше 50 наименований и присутствует в 4 областях Казахстана. 

«Қарапайым заттар экономикасы», «Бизнестің жол картасы-2020»
«Экономика простых вещей», «Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (71431) 4 54 10          

www.lider2010.kz          
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МИБЕКО     

Қостанай облысы, 
Қостанай қаласы,

           Узкоколейная көшесі, 9        

Ұн және жарма өндіру / 
Производство муки и круп        

«Мибеко» ЖШС - ұн, астық және жарма өндірісі нарығында жұмыс істейтін көп салалы компания. 
Шаруа қожалықтары, наубайхана, нан шығаратын зауыт, макарон фабрикалары, сауда желілері, 
көтерме базалар сияқты ұйымдармен бірлесіп жұмыс істеуде мол тәжірибесі бар.

ТОО «Мибеко» - это многопрофильная компания, существующая на рынке муки, зерна и круп. За 
многолетнюю практику работы на рынке нами приобретен богатейший опыт в совместной 
работе с такими организациями как крестьянские хозяйства, хлебозаводы, хлебокомбинаты, 
макаронные фабрики, торговые сети, оптовые базы и пекарни. 

«Қарапайым заттар экономикасы»
«Экономика простых вещей»

+7 (7142) 56 44 00                  
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МИЛХ  
  

Қостанай облысы,
Қостанай қаласы, 
Бородин көшесі, 235         

Сүтті қайта өңдеу және ірімшік өндіру /
Переработка молока, сыров      

«МИЛХ» ЖШС – табиғи сүттен жоғары сапалы өнімдер шығаратын компания. Қазіргі уақытта 
«МИЛХ»  өнімдері бөлшек сауда желісінде кеңінен таралған. Компанияның басты мақсаты – 
тұтынушының денсаулығына пайдалы әрі дәмді өнім шығару. 

ТОО «МИЛХ» — компания по производству высококачественных продуктов из натурального 
молока. В настоящее время молочная продукция нашей компании все шире распространяется в 
розничной сети, все больше покупателей включают ее в свой повседневный рацион. Наша главная 
цель - отличный вкус и забота о здоровье потребителя. Качество производимой продукции 
тщательно отслеживается на всех этапах производства.

«Қарапайым заттар экономикасы»
«Экономика простых вещей»

+7 (7142) 55 95 59          

www.new-day.kz          
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МЕДИДЕЗ     

Қостанай облысы,
Рудный қаласы, 

          Топорков көшесі, 39/1        

Пестицидтер мен өзге де агрохимиялық өнімдер өндіру / 
Производство пестицидов и прочей агрохимической продукции        

«МедиДез ғылыми-өндірістік бірлестігі» ЖШС дезинфекция құралдарын шығарып, сатумен 
айналысады. Қазіргі уақытта компания медициналық мекемелерге арналған қол мен тері, 
заттарды, құралдар мен медициналық жабдықтарды өңдеу және дезинфекциялау, 
зарарсыздандыратын өнімдер, сондай-ақ парфюм және косметика өнімдерін шығарады.

Научно-производственное объединение «МедиДез» занимается производством и реализацией 
дезинфицирующих средств. В настоящее время компания выпускает продукцию для лечебно- 
профилактических учреждений для обработки и дезинфекции рук и кожных покровов, 
поверхностей, дезинфекции и стерилизации инструмента и медицинского оборудования, а также 
парфюмерно-косметическую продукцию. 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (71431) 3 86 25                  

www.medidez.kz                  
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ОКЕАН  
  

Қостанай облысы,
Қостанай қаласы, 
Абай даңғылы, 147         

Балық және балық өнімдерін көтерме сату /
Оптовая торговля рыбой и рыбными продуктами      

«Океан» компаниясының негізгі қызметі – мұздатылған балық пен теңіз өнімдерін экспорттау 
және импорттау. Қазір «Рыбный гастрономъ» дүкендері, өндірістік цех пен және «Мұхит» 
мейрамханасы жұмыс істеп тұр. 

Основным видом деятельности компании "Океан" является экспорт и импорт мороженой рыбы и 
морепродуктов. На данный момент имеет в своей структуре розничную сеть "Рыбный 
гастрономъ", производственные цеха, и ресторан "Океан". 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (7142) 50 16 42          

www.okean.kz          
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ПЕРВОМАЙСК     

 Қостанай облысы,
Қостанай қаласы, 

          Орджоникидзе көшесі, 54        

Ет, ет-өсімдік, балық және көкөніс консервілерін өндіру / 
Производство мясных, мясорастительных, рыбных и овощных консервов        

«Первомайск» ЖШС – аймақтағы ірі консерв өндірушілердің бірі. Зауыт бұқтырылған еттің 
барлық түрін, қуырдақ ботқа, балық консервісі, көкөніс салаттары секілді 50-ден астам өнім 
түрін шығады. Сонымен қатар кәсіпорын әскери мекемелерге құрғақ ас дайындаумен де 
айналысады.

Компания один из крупных производителей консервов в регионе. Ассортимент выпускаемой 
продукции: тушенная конина, свинина, говядина, баранина, курица, куырдак, гуляш, каши с мясом, 
рыбные консервы, овощные салаты, рагу, первые блюда – всего более 50 видов продукции под 
торговой маркой «Первомайский консервный завод». Кроме того, предприятие занимается 
сборкой индивидуальных рационов питания для военных гос. учреждений (войсковые части 
регулярных войск, КНБ, Нацгвардия).

«Қарапайым заттар экономикасы»
«Экономика простых вещей»

+7 (7142) 56 03 66                  

www.pervomaysk.kz                  
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ПЛАСТОКНО-КОСТАНАЙ  
  

Қостанай облысы,
Қостанай қаласы, 
Ы. Алтынсарин көшесі, 30         

Құрылысқа пластик бұйымдар өндіру /
Производство строительных пластиковых изделий      

«Пластокно-Қостанай» ЖШС Қостанай облысындағы пластик және алюминий терезелер 
нарығындағы көшбасшы компаниялардың бірі. Өз цех пен қоймалары болғандықтан, тапсырыс 
берушілермен делдалсыз жұмыс істейді. 

Компания «Пластокно-Костанай» прошла путь от маленького производственного цеха до 
лидирующей компании на рынке пластиковых и алюминиевых окон в Костанайской области. У ТОО 
собственные цеха и склады, поэтому работает без посредников, напрямую с заказчиками.

www.plastokno.kz          

«Қарапайым заттар экономикасы»
«Экономика простых вещей»

plastokno.kz@mail.ru          

+7 (7142) 50 84 08          
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ПРОМБАЗА-7     

Қостанай облысы, 
Федоровка ауылы, 
Победа көшесі, 1б                  

Тоң май мен сұйық май өндіру / 
Производство масел и жиров       

«Промбаза-7 ЖШС» Қостанай облысындағы ірі май өңдеуші кәсіпорындырының бірі. Компания 
Федоровка кентінде жылына 7 000 тонна өсімдік майын өндіретін зауыт ашқан.  

ТОО Промбаза-7 является крупнейшим масло перерабатывающим предприятием в Костанайской 
области Казахстана. В 2018 при поддержке АО "ФРП "Даму" компания открыла завод по 
производству растительного масла в п. Федоровка, мощностью 7 000 тонн в год (ТМ "Гармония")

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (74726) 5 00 48                  
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СТЕКЛОЦЕНТР-2021  
  

Қостанай облысы,
Қостанай қаласы, 
Киевская көшесі, 21         

Шыны және айна өңдеу /
Переработка стекла и зеркала      

«Стеклоцентр-2021» ЖШС – тек жұқа шыны мен айнаны өңдеп қана қоймай, сонымен қатар қос 
қабатты терезелер шығарумен де айналысады. Дайын өнім Қазақстан Республикасының бүкіл 
аумағында көтерме көлемде жеткізіледі. «Экспо - 2017» халықаралық көрмесі нысандарының 
құрылысында да қолданылды.

ТОО «Стеклоцентр-2021» занимается не только обработкой листового стекла, но и выпуском 
стеклопакетов. Готовая продукция в оптовых масштабах распространяется по всей территории 
республики Казахстан, применялась она и при возведении объектов международной выставки 
«Экспо - 2017». 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (714 2)22 45 00         
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АВТОКОМПЛЕКС ТАРЛАН     

Қостанай облысы,
Қостанай қаласы, 

          Абай көшесі, 66        

Автомобильдермен бөлшек сауда / 
Розничная торговля автомобилями  

«Тарлан» автокешені Қостанайдағы Nissan, Renault, Ravon, Jac, Chevrolet Niva, Infiniti, Chery секілді 6 
әлемдік автомобиль брендінің ресми дилері. Ресми түрде ұсынылған брендтерден басқа, KIA, 
Skoda және LADA автомобильдеріне толық сервистік және кепілдікті қызмет көрсетіледі.

Автокомплекс ТАРЛАН состоит из четырех автосалонов в Костанае и одного автосалона в 
городе Рудный и является официальным дилером 6-ти мировых автомобильных брендов:   
Nissan, Renault, Ravon, Jac, Chevrolet Niva, Infiniti, Chery. Кроме официально представленных брендов, 
на СТО осуществляется полное сервисное и гарантийное обслуживание автомобилей KIA, Skoda, и 
LADA.  

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (7142) 51 51 00                  

www.tarlan-auto.kz                  
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ТОБОЛ МОТОРС  
  

Қостанай облысы,
Қостанай қаласы 
Абай даңғылы, 26в         

Автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу /
Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств      

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

Тобыл Моторс  ЖШС Қостанайда Toyota жаңа ресми дилерлік орталығын ашты. Мұнда 
клиенттерге тест-драйв, сақтандыру, қосымша жабдықтар мен күзет жүйелер орнату, 
автокөліктерге кепілдікті және кепілдікті қызмет көрсетуді ұсынылады. Сонымен қатар, 
жергілікті банктерден тиімді несие бағдарламалары және Trade-in бар.

ТОО «Тобол Моторс» открыла новый официальный дилерский центр TOYOTA в городе Костанай. 
«Тойота Центр Костанай» выполнен в соответствии с единой концепцией оформления шоу-румов 
марки «Тойота», принцип которой — «клиент на первом месте». Новый дилерский центр 
предлагает своим клиентам тест-драйв, страхование, установку дополнительного оборудования 
и охранных систем, гарантийное и после гарантийное обслуживание автомобилей. Кроме того, 
существуют выгодные программы кредитования от местных банков и программа Trade-in.

+7 (7142) 39 44 44         

www.toyota-kostanay.kz         
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ТПК МЕТАЛЛОБАЗА     

Қостанай облысы,
Қостанай қаласы 

          Орал көшесі,  39a        

Металл жабынқыш, профиль бет, қосымша элементтер өндірісі / 
Производство металлочерепицы, профильного листа, доборных элементов        

«ТПК Металлобаза» ЖШС металл жабынқыш, профнастил, қосымша элементтер, суағар секілді 
шатыр мен қасбетке қажет барлық заттарды шығарады. Сондай-ақ суағар жүйелері, желден 
қорғау, гидрооқшаулау, метиздер, жылу оқшаулау секілді ілеспе материалдардың кең түрін де 
ұсынады. 

Костанайское ТОО ТПК «Металлобаза» производит все необходимое для кровли и фасада: 
металлочерепица, профнастил, доборные элементы, водосточные системы. Так же имеется 
широкий ассортимент сопутствующих материалов: водосточные системы, ветрозащита, 
гидро-пароизоляция, метизы, теплоизоляция.
 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (7142) 28 04 44                  

www.metallobaza.kz                  
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ТРАНСАЛЬПИНА  
  

Қостанай облысы,
Қостанай қаласы,
Карбышев көшесі, 8/1         

Жануарларға дайын азық өндіру /
Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах      

«Бизнестің жол картасы-2025», «Даму-Өндіріс»
«Дорожная карта бизнеса-2025», «Даму-Өндіріс»

«Трансальпина» ЖШС түйіршіктелген кебекті көтерме сатумен айналысады. Түйіршіктелген 
кебек мал мен құс шаруашылығында жемшөп негізі ретінде қолданылады.

Основной деятельностью ТОО «Трансальпина» является  оптовая реализация гранулированных 
отрубей. Гранулированные отруби используются в качестве кормовой базы в животноводстве и 
птицеводстве. 

+7 700 555 02 12         
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ТУРАР     

Қостанай облысы
Камышный Чандак ауылы, 

          Тұрар Рысқұлов көшесі, 24        

Дәнді және дәнді-бұршақты дақылдарды өсіру. Мал шаруашылығы / 
Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство        

Тұрар ЖШС – көп салалы ауыл шаруашылығы кәсіпорны. Жалпы ауданы 21 мың га ауыл 
шаруашылығы алқаптары, өнім қабылдап, өңдеп шығаратын жеке элеваторы бар. Мал 
шаруашылығында 3 000 бас етті-сүтті ірі қара бар.

ТОО Турар - это многопрофильное сельскохозяйственное предприятие, применяющее передовые 
технологии и высокопроизводительную технику, и оборудование. Хозяйство имеет 106 
земельных участков, общей площадью 21 тыс.га сельхозугодий в Федоровском районе. Имеет 
собственный элеватор с полным циклом, приемки, подработки, отгрузки с поля до покупателя. 
Также развито животноводство. Общее поголовье молочно-товарной фермы - 3 000 голов. 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (7142) 39 07 40                  

too_turar@mail.ru                  
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ТЦ СОЛНЕЧНЫЙ  
  

Қостанай облысы,
Қостанай қаласы, 
Карбышев көшесі, 85         

Тұрғын емес үй-жайларды жалға беру /
Сдача в аренду нежилых помещений      

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

«Костанайский ТЦ Солнечный» ЖШС жылжымайтын мүлікті жалға берумен айналысады. 
Компания кейіннен жалға беру үшін жаңа ашылатын супермаркеттерге қажет сауда 
жабдықтарын сатып алады. Жоба аясында жұмыс орындарын құрылып, салық түсімдері ұлғайып 
отырады.

ТОО «Костанайский ТЦ Солнечный» образовано в 2009 году. Основной вид деятельности – сдача в 
аренду торговой недвижимости. Компания произвела закуп торгового оборудования для вновь 
открываемых супермаркетов для последующей сдачи в аренду торговых объектов. Важным 
социально значимым аспектом реализации проекта является создание рабочих мест и увеличение 
налоговых поступлений.

+7 (7142) 22 90 70          
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ЖЕМЧУЖИНА СТОМЕД     

Қостанай облысы,
Қостанай қаласы, 

          Наримановская көшесі, 54        

Жалпы дәрігерлік практика / 
Общая врачебная практика        

«Жемчужина Стомед»  көп салалы медицина орталығы –  жоғары сапалы сервис пен 
инновациялық медициналық технологиялардың ең үздік үйлесімі. Меншікті зертхана, 
диагностиканың заманауи әдістері, оңалту бөлімшесі, стоматология және хирургия бөлімі т.б 
бар.

Медицинский центр «Жемчужина Стомед» - это лучшее сочетание высококлассного сервиса и 
инновационных медицинских технологий.  Основные преимущества – многопрофильность, 
собственная лаборатория, высококлассное обслуживание, современные методы диагностики, 
восстановительно-реабилитационное отделение, стоматология, хирургическое отделение, 
стационар и многое другое. 

+7 (7142) 50 33 00                  

«Қарапайым заттар экономикасы»
«Экономика простых вещей»

www.medclinic.kz                  
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ПРИМЖАНОВ   

Қызылорда қаласы, 
Көшербаев көшесі, 126 

Есік сату. Ішкі есіктер өндірісі  /
Реализация дверей. Производство межкомнатных дверей         

«Бизнестің жол картасы-2020»    
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

«Адал» дүкенінде сапалы және заманауи ішкі есіктер мен тұсқағаздар қолжетімді бағамен 
сатылады. Дүкенде осы саладағы тәжірибелі мамандар кеңес береді. Сондай-ақ, сатып алушылар 
тауарларды несиеге немесе ақысын бөліп сатып алуға мүмкіндігі бар

В магазине «Адал» реализуются качественные и современные  межкомнатные двери и обои по 
доступным ценам.  В магазине консультируют  опытные специалисты в данной сфере и мастера 
своих дел. Также у покупателей имеется возможность приобрести товары в кредит или 
рассрочку.



454

NP-CONSULTING   

«NP-Consulting» - Қазақстан Республикасындағы қорғаныс каскаларын шығаратын жалғыз 
компания .«Самұрық-Қазына» компаниялар тобының негізгі каска жеткізушісі.

Компания является единственным производителем защитных касок в Республике Казахстан и 
основным поставщиком касок группы компаний «Самрук Казына».

Қорғаныш маскаларын өндіру / 
Производство защитных масок

Қызылорда қаласы, 
Арай ы/а, 
Қорасан ата, 41      

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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АКОРДА КАПИТАЛ   

«Ақорда Капитал» ЖШС күріш өңдеумен, ұшырылған және тегістелген күріш өндірумен және 
сатумен айналысады.

ТОО «Акорда Капитал» занимается переработкой риса-шалы, производством и реализацией 
шлифованного риса

Қызылорда қаласы, 
Бейбітшілік көшесі, 53 

Күріш өңдеу / 
Переработка риса  

«Бизнестің жол картасы-2025», «Қарапайым заттар экономикасы» 
«Дорожная карта бизнеса-2025», «Экономика простых вещей»  
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КОМФОРТ-1 KZ   

«Комфорт-1 KZ» ЖШС әйнек өңдеу бойынша қызметтер көрсетумен, сондай-ақ құрылыс 
материалдарын: сұрыпты шыны, есік-терезеге арналған ПВХ материалдарын, ПВХ 
аксессуарларды көтерме сатумен айналысады.

ТОО «Комфорт-1 KZ» занимается предоставлением услуг по обработке стекла, также оптовой 
реализации строительных материалов: стекла в ассортименте, ПВХ материалов для окон и 
дверей, аксессуаров для ПВХ.

Құрылыс материалдарын көтерме сату / 
Оптовая реализация строительных материалов     

Қызылорда қаласы, 
Жақаева көшесі, 2      

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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БІЛІМ ШАМШЫРАҒЫ   

«Білім шамшырағы» ЖШС ашқан  Orda school – жаңа заманауи мектеп. Мұнда 1000-нан астам 
бала оқиды. Балаларға арналған бассейн мен түрлі үйірмелер бар.

ТОО «Білім шамшырағы» - новая современная школа имеет возможность обучать более 1000 
детей, имеется бассейн и кружки для детей.

Қызылорда қаласы, 
Қонаев көшесі, 
«Orda school» 

Жеке мектеп қызметі / 
Деятельность частной школы     

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020»  
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ПОЛИМЕР ПРОДУКТ   

«Полимер Продукт» ЖШС – ауыл шаруашылығы, құрылыс дүкендері, құрылыс кәсіпорындары, 
өнеркәсіптің әртүрлі салалары мен үй шаруашылығында кеңінен қолданылатын полипропилен 
қап шығаратын, логотип басу мүмкіндігі бар жалғыз зауыт. 

ТОО «Полимер Продукт» - единственный завод в Кызылординской области по производству 
полипропиленовых мешков с возможностью печати логотипов для использования упаковки, 
которая широко применяется в сельском хозяйстве, в строительных магазинах, на 
строительных предприятиях, в различных видах промышленности и в домашнем хозяйстве.

Полипропилен қаптар өндіру / 
Производство полипропиленовых мешков       

Қызылорда, 
Ақмаржан ы/а, 
Жаппасбай батыр көшесі, 137е      

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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АСЫЛ ДӘН LTD   

«Асыл Дән LTD» ЖШС күріш өндірумен айналысады. Осы салада Қазақстан бойынша 
көшбасшылардың бірі саналады. «Асыл Дән» брендті күріштің дәмі тамаша, ағзаны 
дәрумендермен қанықтыра отырып, нығайтады. «Асыл дән» күріші құрамына адам ағзасының 
жасушалары үшін құрылыс материалы саналатын 8 амин қышқылы кіреді.

Компания успешно реализует деятельность по производству риса-шалы уже 10 лет. Является 
одним из лидеров по производству риса по Республике Казахстан. Рис под брендом "Асыл дән" 
отличается превосходными вкусовыми качествами, идеально подходит для употребления в 
пищу в рамках самых разных диет, оказывает помощь в поддержании стройной фигуры, 
укрепляет организм, насыщая его витаминами. В состав риса "Асыл дән" входит восемь 
аминокислот, являющихся строительным материалом для клеток человеческого организма.

Қызылорда қаласы, 
Қайнарбаев көшесі, 33 

Күріш өндірісі / 
Производство риса    

«Бизнестің жол картасы-2020», «Даму-Өндіріс» 
«Дорожная карта бизнеса-2020», «Даму-Өндіріс»  

www.asyl-dan.kz 
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ЖАН-АРАЙ   

«Жан-Арай» ЖШС көп жылдар бойы күріш өсіру, күріш жинау және қайта өңдеумен айналысып 
келеді. Қазақстан Республикасындағы күріш өндіру бойынша көшбасшылардың бірі.

ТОО «Жан-Арай» является одним из лидеров по производству риса в Республике Казахстан.
 

Қызылорда, 
Жібек жолы көшесі      

«Бизнестің жол картасы-2020», «Бизнестің жол картасы-2025»    
«Дорожная карта бизнеса-2020», «Дорожная карта бизнеса-2025» 

Күріш өндірісі / 
Производство риса    
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САПА КА   

«Сапа КА» ЖК - ұлттық киімдер мен әшекей бұйымдар, кәдесыйлар жасаумен айналысады. 
Ательеде жеке тапсырыс бойынша түрлі логотиптер кестелеу, киім жөндеу, фурнитура 
ауыстырып, жөндеу қызметі де көрсетіледі. 

«Сапа КА» производит национальные платья и костюмы, национальную верхнюю одежду в 
современном стиле, занимается созданием оригинальной дизайнерской коллекции национальных 
костюмов и работы по индивидуальным заказам. Ателье также оказывает услуги вышивки 
разных логотипов по заказу клиентов, устранения повреждений различной сложности методами 
штуковки, художественной штопки, аппликации, вышивки, заменой подкладок, резинок, манжет, 
молний и другой фурнитуры. 

Қызылорда, 
Абай Құнанбаев көшесі 62, кв. 41 

Тоқыма және зергерлік бұйымдар жасау / 
Производство текстильных изделий, изготовление украшений и ювелирных изделий       

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей»  
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КЫЗЫЛОРДА-ГАЗ   

«Қызылорда-Газ» компаниясы 40 станциядан тұратын облыстағы ең үлкен АГҚС желісі бар 
мекеме. Сондай-ақ 918 текше м./600т сақтау көлемі бар меншікті газ толтыру станциясы бар.

Компания «Кызылорда-Газ» является аккредитованной газосетевой организацией, которая 
имеет самую большую сеть АГЗС в области состоящую из 40 станций, а также собственную 
газонаполнительную станцию объемом хранения 918 куб.м./600т.

Сұйытылған мұнай газын көтерме және бөлшек саудада өткізу / 
Оптовая и розничная реализация сжиженного нефтяного газа 

Қызылорда қаласы, 
Белкөл ауылы,
№7 көше, 4а    

«Бизнестің жол картасы-2025»    
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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SALTANAT   

Жас кәсіпкер Қуаныш Салтанат көйлек, костюмдер тігумен айналысады. Дайын өнім 
Қызылордадағы Unique_showroom, Алматыдағы Tisert, Ақтөбедегі Brandon  шоурумдарында 
сатылады.

Молодой предприниматель Салтанат Қуаныш изготавливает готовые платья и костюмы и 
направляет их на реализацию в Шоурумы unique_showroom- г.Кызылорда, Tisert –г.Алматы и 
Brandon – г.Актобе.

Қызылорда қаласы, 
Шұғыла ы/а, 26 

Ателье / 
Ателье       

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
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DARIYA-MED   

Dariya-Med көпсалалы клиникасы «офтальмология», «отоларингология» және «эндокринология» 
саласы бойынша аурудың алдын алу, диагностика жасау және емдеу қызметін ұсынады. 
Клиникада 40 төсектік күндізгі стационар бар. 

Многопрофильная клиника Dariya-Med предоставляет гражданам Республики Казахстан и 
иностранным лицам комплекс мероприятий, направленный на удовлетворение потребностей 
населения в поддержании и восстановлении здоровья, а также проведение профилактики, 
диагностики и лечения заболеваний по профилям «офтальмология», «отоларингология» и 
«эндокринология». 

Көпсалалы медициналық клиника / 
Многопрофильная медицинская клиника

Қызылорда қаласы, 
Төле би көшесі, 98    

«Бизнестің жол картасы-2020»    
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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PHARMPROVIDE   

Тауарды келісім-шарт негізінде Қызылорда, Алматы, Ақтөбе, Өскемен және Нұр-Сұлтан 
қалаларына көтерме бағамен жөнелтеді. Қызылорда қаласы және одан тыс жерлерде тұрақты 
клиенттері қалыптасқан, оң іскерлік беделі бар компания. Сондай-ақ Ақтөбе және Шымкент 
қалаларында өкілдігі бар.

Реализация товара осуществляется на договорной основе по оптовым ценам в г.Кызылорда, 
Алматы, Актобе, Усть-Каменогорск и Нур-Султан. За весь период работы наработала свой круг 
постоянных клиентов и положительную деловую репутацию по городу и за пределами 
г.Кызылорда. Также имеются представительства в г.Актобе и г.Шымкент.

Қызылорда қаласы, 
Абай даңғылы, 15 

Фармацевтикалық тауарларды көтерме-бөлшек саудалау / 
Оптово-розничная реализация фармацевтических товаров       

«Бизнестің жол картасы-2025»    
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.pharmprovide.kz 
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БАЙМАНОВ   

Құрылыс материалдарына деген сұраныс әрдайым толастамайды. Біреулер үй салса, екіншілері 
жөндеу жұмыстарын жүргізеді. Жөндеу жұмыстары қажет болмаса да күнделікті тұрмыста 
шеге, балға, бұрағыш секілді құралдар қажет. Сондықтан мұндай дүкен – өте тиімді бизнес.

Cпрос на строительные материалы будет всегда: пока одни строят, другие ремонтируют и 
наоборот. Даже если в жилье не нужно производить ремонтные работы, в быту пригодятся 
гвозди, молоток, шуруповерт и прочее. Поэтому строительный магазин – это отличный 
прибыльный бизнес. 

Құрылыс материалдарын бөлшек саудалау / 
Розничная торговля строительными материалами

Қызылорда қаласы, 
Әбілқайыр хан көшесі, 92    

«Бизнестің жол картасы-2025»    
«Дорожная карта бизнеса-2025» 



467

w
w

w
.d

am
u.

kz

АРУ АНА   

«Ару Ана» сүт цехы – Қазақстандағы нақты технология бойынша ең майлы шұбат өндіретін 
кәсіпорын. Кәсіпкердің цехында шұбаттан басқа йогурт, балмұздақ, сүт, брынза, құрт және 
ағзамызға ас қорытуды қалыпқа келтіруге көмектесетін, инфекциялардың дамуына жол 
бермейтін және бізді көптеген аурулардан қорғайтын басқа да пробиотик өнімдер өндіріледі.

Молочный цех «Ару Ана» известен тем, что производит самый жирный шубат в Казахстане в 
производственных условиях, по четко отработанной технологии. В цехе предпринимателя 
кроме шубата производится йогурт, изумительно вкусное мороженное, молоко, брынза, курт и 
другие пробиотические продукты, которые помогают нашему организму поддерживать в норме 
пищеварения, не допускают развития инфекций и защищают нас от множества заболеваний. 

Қызылорда облысы 
Шиелі ауданы, 
Дәулеткерей көшесі, 12а 

Сүт өнімдері өндірісі  / 
Производство кисломолочных продуктов       

«Бизнестің жол картасы-2020»    
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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KZO ЕТ   

Рсалиев Бекболат Махсұтұлы ашқан «KZO ЕТ» ЖК тартылған ет және дайын тұшпара манты 
сияқты мұздатылған ет өнімдерін сатумен айналысады және жаңа сойылған етті өз 
дүкендерінде сатады. KZO ЕТ өнімдері халық арасында да, жеке ұйымдар тарыпанан да сұранысқа 
ие.

Занимается реализацией мясных замороженых изделий таких как фарш и готовые манты 
пельмени,свежее мясо. Мясная продукция KZO ЕТ пользуется постоянным спросом. 

Ірі қара мал етін сату / 
Реализации мяса крупного рогатого скота

Қызылорда облысы, 
 Белкөл ауданы, 
Көкжиде көшесі, 56    

«Бизнестің жол картасы-2020»    
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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ER-MANAT   

Стоматология күніне орта есеппен 20-25 пациент қабылдайды. Тісжегіні емдеу, тазалау, жұлу, 
протездеу, тістерді түзету (брекеттер), фурункулді сылып тастау, хирургиялық бет 
атеромасы қызметтері көрсетіледі. Өте кішкентай пациенттің өзіне жеке көңіл бөледі. 
Қолайлы бағада. 

Среднея посещаемость стоматлогической клиники в день - 20-25 пациентов. Осуществляемые 
виды услуг: лечение кариеса, чистка, удаление, протезирование, коррекция (брекеты) зубов, 
удаление фурункули, атеромы лица хирургическим путем. Индивидуальный подход к каждому, 
даже совсем маленькому клиенту. Гибкие и лояльные цены позволяющие воспользоваться 
услугами стоматологии любым категориям пациентов.

Қызылорда қаласы, 
Шұғыла ы/а, 26, 38-пәтер  

Стоматологиялық қызметтер / 
Предоставление стоматологических услу       

«Бизнестің жол картасы-2020»    
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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AINUR'S CAKES   

Баймаханова Айнұр Мұратқызының кондитерлік бизнесінде  10 адам жұмыспен қамтылған. 
Кәсіпкер ашқан «Ainur's CAKES» атты дүкенде кондитерлік өнімдердің барлық түрі бар. Мұнда 
тәттіге тапсырыс беріп, шәй, кофе ішуге жағдай жасалған. 

Баймаханова Айнур Муратовна занимается кондитерским бизнесом уже более 6 лет и 
обеспечивает работой 10 человек. Магазин «Ainur's CAKES» открыт для посетителей, в котором 
можно заказать различные торты, сладости, пироги, кофе и чай.

Кондитерлік өнімдер пісіру / 
Выпечка кондитерских изделий

Қызылорда қаласы, 
Көктөбе көшесі, 32a    

«Бизнестің жол картасы-2025»    
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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ҚОЙШЫБЕК   

Қойшыбек Гүлсім Садықбекқызы ерлер киімін сатумен және карнавал костюмдері мен ұлттық 
киімдерді уақытша киюге берумен айналысады. Кәсіпкердің дүкенінде әрдайым ересектер мен 
балаларға да арналған  жаңа киімдер болады.

ИП «Қойшыбек» имеет два бутика по реализации мужской одежды в ТД «Жайна» и в отдельном 
помещении, в которых также предлагает большой ассортимент карнавальных костюмов на 
прокат. В бутиках всегда новые товары и в прокате имеются как детские костюмы, так для 
взрослых. 

Қызылорда қаласы, 
Әбенов көшесі, 11  

Ерлер киімін сату және карнавал және ұлттық киімдер прокаты / 
Реализация мужской одежды и прокат карнавальной и национальной одежды       

«Бизнестің жол картасы-2020»    
«Дорожная карта бизнеса-2020» 



472

BELLA VISTA   

Кешен (қонақ үй, мейрамхана) қаланың көрікті жерлерінің бірі саналады. Сырдария өзенінің 
бойында, жағалауда орналасқан. Кешен аумағында үйлену тойларына арналған түрлі 
фотосессиялар жасауға болады. 

Комплекс (гостиница, ресторан) является одним из достопримечательностей города, 
расположен на набережной, вдоль реки Сырдария. На территории комплекса устраиваются 
разные фотосессии для свадеб.

Қонақ үй кешені  / 
Гостиничный комплекс

Қызылорда қаласы, 
Набережная көшесі, 1б    

«Бизнестің жол картасы-2025»    
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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БОЛАШАК   

«Қызылорда «Болашақ» университеті» ЖШС - бұл қазіргі заманғы форматта салынған 
облыстағы ірі жеке университет.

ТОО «Кызылординский Университет «Болашак» - это крупный частный университет в области, 
построенный в современном формате.

Қызылорда қаласы, 
Сол жағалау  

Университет қызметі /
Деятельность университета        

«Бизнестің жол картасы-2020»    
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

www.bolashak-edu.kz  
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АСАНОВА 
НҰРГҮЛ ӘЛМАҒАНБЕТҚЫЗЫ   

«Асанова Нұргүл Әлмағанбетқызы» ЖК өз цехында нан-тоқаш өнімдерін өндірумен айналысады.

ИП «Асанова Нұргүл Әлмағанбетқызы» занимается производством хлебобулочных изделий в 
собственном цеху. 

Нан және кондитерлік өнімдер өндіру / 
Производство хлеба и кондитерских изделий 

Қызылорда қаласы, 
Тілендиев көшесі, 2    

«Бизнестің жол картасы-2020»    
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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ЖАМАЛОВА   

Компания сантехника, кәріз жүйесі, су және газ тасымалында қолданылатын ПВХ құбырлар 
өндірумен айналысады. ПВХ-дан жасалған құбырлар мен олардың компоненттері (фитингтер) 
өнеркәсіпте және тұрғын үй құрылысында қолданылады.

Компания занимается производством сантехнических, канализационных и других труб. Трубы из 
поливинилхлорида используются очень широко. Их успешно применяют для строительства 
трубопроводов, необходимых для транспортировки практически любых жидкостей или газов. 
Столь широкое применение обусловлено отличными качественными характеристиками труб. 
Трубы и комплектующие к ним (фитинги), изготовленные из ПВХ, используют в 
промышленности и жилищном строительстве.

Қызылорда, 
Титов  ауылы 

ПВХ, полиэтилен құбырлар мен пластик панельдер өндіру /
Производство ПВХ труб, изготовление полиэтиленовых труб и пластиковых панелей        

«Бизнестің жол картасы-2020»    
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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ТАН LTD   

«Тан LTD» ЖШС күріш егіп, өңдеумен, тегістелген күрішті өндіру және сатумен айналысады.

ТОО «Тан LTD» занимается переработкой риса-шалы, производством и реализацией 
шлифованного риса.

Қызылорда, 
Жалағаш ауданы
Таң ауылы,
Жеңістің 40 жылығы көшесі, 1 

«Қарапайым заттар экономикасы», «Бизнестің жол картасы-2025»        
«Экономика простых вещей», «Дорожная карта бизнеса-2025»  

Күріш өндірісі / 
Производство риса    



477

w
w

w
.d

am
u.

kz

АБЗАЛ И КОМПАНИЯ   

«Абзал және К»  - күріш егіп, жинап, қайта өңдеуден бастап дайын өнімге дейінгі өндірістің 
толық циклына ие компания. Қосымша тұз және ауыз су сияқты жоғары сапалы экологиялық 
таза өнімдер де өндіреді. 

Компания «Абзал и К» имеет полный цикл производства: от посева, уборки и переработки риса 
сырца до готовой продукции. Компания уверенно входит в тройку лидеров рисопроизводства 
Казахстана и твердо держит свою позицию не только на рынке страны, но и стран ближнего 
зарубежья. У компании имеются дополнительные виды производства высококачественных 
экологически чистых продуктов, таких как соль и питьевая вода. 

Қызылорда қаласы, 
Марал Ишан көшесі, 41 

Күріш, тұз және ауыз су өндіру /
Производство риса, соли и питьевой воды        

«Бизнестің жол картасы-2020»    
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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КУАТ   

«Қуат» компаниясы және ПВХ құбырлар өндірумен айналысады.  Кәсіпорын жылына 7 000 
тоннаға дейін шикізат өңдей алады. Өндірісте отандық қамту үлесі 67% - ға дейін жетеді.

Компания «К УАТ» производит трубы из полимеров ПНД и ПВХ.  Предприятие имеет возможность 
перерабатывать до 7 000 тонн сырья в год. Доля казахстанского содержания в производимой 
трубной продукции доходит до 67%. 

Полимер құбыр  өндірісі / 
Производство труб из полимеров

Қызылорда қаласы, 
 Саламатов көшесі, 14а    

«Бизнестің жол картасы-2020»    
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

www.kuat-pipe.kz    
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КВАНТ   

«Квант» Қызылорда механика зауыты» ЖШС металл құрылымдары мен оттегін өндірумен 
айналысады. Пандемия кезінде компания Қызылорда облысының барлық ауруханаларын 
оттегімен қамтамасыз етті. 

Кызылординский Механический Завод «Квант» занимается производством металлических 
конструкций и кислорода. В период пандемии компания являлась основным поставщиком 
кислорода для всех больниц Кызылординской области. 

Қызылорда қаласы, 
Марал Ишан көшесі, 17а 

Өнеркәсіптік газ өндірісі /
Производство промышленного газа        

«Бизнестің жол картасы-2020»    
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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КЫЗЫЛОРДА 
СТРОЙ МОНТАЖ   

«Қызылорда Строй Монтаж» СК ЖШС гофрленген тақта мен қала құрылысы және жеке құрылыс 
саласындағы негізгі тауар саналатын металл жабындар, профнастил, монтаж торларын 
өндіреді және металл өнімдер (арматура, құбырлар, швеллер, тор-рабицалар және т.б.) өндіреді.

СК «Кызылорда Строй Монтаж» является одним из крупнейших производителей профнастила и 
единственным производителем монтажных сеток в регионе. Компания производит 
металлочерепицу, профнастил, монтажные сетки и реализует металлопродукцию (арматура, 
трубы, швеллер, сетки-рабицы и др.), которые являются основными товарами в сфере 
градостроения и частного строительства. Собственное производство, огромный ассортимент 
товаров и лучшие цены – основные преимущества завода.
  

Профильдер, металл плиткалар және металдан жасалған басқа да тауарлар өндірісі / 
Производство профилей, металлочерепицы и прочих товаров из металла 

Қызылорда қаласы, 
Махамбетов көшесі, 51   

«Бизнестің жол картасы-2020»    
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

www.stroymontazh.all.biz    
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МЕРЕЙ АРЕНА   

«Мерей Арена» футбол орталығы Қызылорда қаласы мен облыстың футбол сүйер қауымына 
жақсы таныс. Компания ойыншыларға ойын алаңдарын жалға ұсынады. Компанияның меншігінде 
4 футбол аренасы бар.

Футбольный центр «Мерей Арена»» активно функционирует и пользуется популярностью у 
любителей футбола города Кызылорда и области, которые на коммерческой основе арендуют 
поля для игры в футбол. Компания предоставляет арендаторам хорошие комфортабельные 
поля для игры. Это отличное решение для проведения турниров и соревнований. Идеальное 
освещение для вечерних и ночных игр. В собственности компании 4 футбольных арены.

Қызылорда қаласы,
Сәулет ш/а 12 
 

Футбол орталығының қызметі /
Организация деятельности футбольного центра        

«Бизнестің жол картасы-2025»    
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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АГРОХИМСЕРВИС-С   

«Агрохимсервис-С» компаниясы күріш өсірумен айналысатын шаруашылықтар үшін аммоний 
сульфатын жеткізетін облыстағы жалғыз ірі компания.

Компания является единственным крупным поставщиком удобрений в области для хозяйств, 
занимающихся выращиванием риса. Сульфат аммония широко применяется в сельском 
хозяйстве в качестве одного из видов азотных удобрений. 

Минералды тыңайтқыштар сату / 
Оптовая реализация минеральных удобрений (сульфат аммония)

Қызылорда облысы 
Жалағаш ауылы, 
Бухарбай Естікбайұлы, 11    

«Бизнестің жол картасы-2020»    
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

www.agrokhimservice-s.satu.kz    
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ЗЕРДЕ   

Бастауыш сыныптарға арналған заманауи стильде салынған 450 оқушыға арналған көпсалалы 
зияткерлік мектеп. Мектеп ғимараты 3 қабатты. Бірінші қабатта тренажер, би залы, асхана 
және оқушыларға арналған оқу кабинеттері, екінші қабатта – балалар демалыс аймағы және 
теннис залы орналасқан. Үшінші қабатта – заманауи үлгідегі акт залы, компьютерлік сынып 
бар

Многопрофильная интеллектуальная школа для начальных классов для 450 учащихся, 
построенная в современном стиле. Здание школы 3-х этажное. На первом этаже расположены 
тренажерный, танцевальный зал, столовая и учебные кабинеты для школьников, на втором – 
детская зона отдыха и теннисный зал. На третьем этаже – актовый зал современного типа, 
компьютерный класс

Қызылорда қаласы,
Демесінов көшесі.
«Зерде» мектебі 
 

Білім беру саласындағы қызмет  /
Деятельность в сфере образования         

«Бизнестің жол картасы-2020»    
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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РЗА   

Бір ауысымда 30 тонна сүт өңдей алатын зауыт «Дәмді» сауда белгісімен сүт өнімдерін 
шығарады. Сүт-тауар кешені жоғары технологиямен жабдықталған, барлық процестер 
автоматтандырылған.

Завод по переработке молока, мощностью 30 тонн в смену производит молочную продукцию под 
торговой маркой «Дәмді»: пастеризованное, ультрапастеризованное молоко, кефир, сметана, 
сливочное масло, творог и другие продукты из натурального молока. Молочно-товарный 
комплекс оснащен высокотехнологичным оборудованием, где все процессы автоматизированы.

Сүт өнімдерін өндіру / 
Производство молочной продукции

Қызылорда облысы 
Қазалы ауданы
Әйтеке би ауылы, 
Мұратбаев көшесі, 1е    

«Бизнестің жол картасы-2020»    
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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ИГЛИКОВ Т.   

«Игликов Т.» ЖК балық өңдеу өндірістік цехы Еуропаға балық өнімдерін жеткізумен айналысады. 
Балық және балық өнімдерінің негізгі сатып алушылары шетелдік компаниялар. 

Производственный цех ИП «Игликов Т.» осуществляет поставку рыбных изделий в Европу. 

Қызылорда облысы 
Әйтеке би ауылы, 
Р. Бағланова көшесі, 211а 

Балық шаруашылығы /
Рыбное хозяйство         

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей»  
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ENGLISH CLUB 

«English Club» ағылшын тілі мектебінде Қазақстан мен Ресейдегі жетекші жоғары оқу орындары 
түлектері, халықаралық сертификат иегерлері, мемлекеттік лингвистикалық университет, 
колледж бен мектепте жұмыс тәжірибесі бар білікті оқытушылар жұмыс істейді. Мектеп 
оқыту сапасы мен әр студентке жеке көңіл бөлуінің арқасында Жаңаөзен қаласындағы жетекші 
орталық саналады.

В школе английского языка English Club работают квалифицированные преподаватели - 
выпускники ведущих казахстанских и российских ВУЗов, обладатели международных 
сертификатов, имеющие опыт работы в  государственных лингвистических университетах, 
колледжах и школах. Школа занимает одну из лидирующих позиций в г. Жанаозен, благодаря 
качеству преподавания и внимательному подходу к каждому студенту.

Маңғыстау облысы, 
Жаңаөзен қаласы, 
“Көктем" ш / а. 19 үй, 2      

Ағылшын тілі мектебі / 
Услуги образовательные - школа английского языка     

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

+7 747 979 72 90     

www.english4you.kz     
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КАСКОР - МАШЗАВОД  

«Каскор – Машзавод» АҚ мұнай кәсіпшілігі жабдықтарын өндіру және жеткізу, мұнай қыздыру 
пештерін, сорғы штангаларын, бұрғылау жабдықтарын, мұнай өнімдерін сақтауға арналған 
резервуарларды дайындау және жөндеумен айналысады. 

АО «Каскор - Машзавод» занимается производством и поставкой нефтепромыслового 
оборудования, изготовлением и ремонтом печей подогрева нефти, насосных штанг, бурового 
оборудования, резервуаров для хранения нефтепродуктов и т.д. 

Ақтау қаласы, 
6 өнеркәсіптік аймақ, 
60 уч 

Машиналар мен жабдықтарды өндіру / 
Производство машин и оборудования

«Даму Өндіріс» 
  

www.kkmz.kz   

+7 (729) 220 40 55   

info@kkmz.kz   
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BURGER CLUB 

«BURGER CLUB» иесі Орынбаев А.А. фаст-фуд өнімдерін ұсынатын үш бірдей дәмхананың жұмысын 
жүргізіп отыр. Дәмхана жалға алынған бөлмеде орналасқан.

«BURGER CLUB» не вошел в историю как изобретатель бургеров, но компания вершит новую 
историю, здесь и сейчас, создав и успешно развивая сеть бургерных. Компания знает как из 
простых ингредиентов создать шедевр, ради которого вы будете возвращаться снова и снова.
Компания начала свой путь в 2018 году имея скромные возможности и колоссальную веру в свое 
дело. Благодаря этому, проект стал одним из самых успешных в г.Жанаозен.

Маңғыстау облысы, 
Жаңаөзен қаласы,
«Өркен» ш / а., «Жаңаөзен» СОО, 
2-қабат    

Мейрамханалар және азық-түлік жеткізу бойынша қызметтер / 
Рестораны и услуги по доставке продуктов питания     

«Даму Өндіріс» 
  

burgerclubzhanaozen   

+7 707 970 30 50   

burgerclub@gmail.com   
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ROMANSWIM  

«Romanswim» ЖК қызметінің негізгі түрі – балаларды емдеу-сауықтыру бассейнінің қызметтері. 
Кәсіпкер «Морские звезды» атты балаларды емдеп-сауықтыру бассейнінің жұмысын жолға 
қойған. 

Основной вид деятельности ИП Romanswim – услуги лечебно-оздоровительного детского 
бассейна. Деятельность бассейна осуществляется под брендом «Морские звезды». 

Ақтау қаласы, 
27 ш/а, 87 үй, 1-қабат 

Спорт, демалыс және ойын-сауықты ұйымдастыру саласындағы қызмет / 
Деятельность в области спорта, организации отдыха и развлечений      

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
  

+7 777 631 29 02 
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COFFEЕ CITY 

Қазіргі кезде «Coffeе City» кофеханасы заманауи жабдықтармен толық жабдықталған және тиісті  
технологиялық процестерді сақтауға арналған барлық қажетті заттары бар. «Coffe City» 
кофеханасы - жайлы интерьер, жайдары қызметкерлер және дәмді кофе.

Кофейня Coffеe City полностью оснащена современным оборудованием и располагает всем 
необходимым для соблюдения технологического процесса. Coffеe City радует своих клиентов 
уютным интерьером, приветливым персоналом и вкусным кофе.

Ақтау қаласы, 
17 ы/а, 104 үй, 3-блок, 
"Asyl Park" ТК   

Мейрамханалар және азық-түлік жеткізу бойынша қызметтер / 
Рестораны и услуги по доставке продуктов питания     

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
  

+7 776 921 17 17 
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STUDIO GAUHAR AMIROVOI  

Мемлекеттік қолдаудың арқасында ұлттық стильде дизайнерлік әйелдер киімін шығаратын 
«Studio_Gauhar_Amirovoi» сән үйі ашылды. Заманауи ұлттық киімдер жеке тапсырыс бойынша 
дара жасалады. 

Дом моды Studio_Gauhar_Amirovoi - это производство дизайнерской женской одежды в 
национальном стиле. Современные национальные наряды создаются индивидуально. Каждый 
костюм орнаментируется национальными узорами и изготавливается с любовью к своему делу.

Ақтау қаласы, 
12 ш/а., 71 үй, 11 пәтер  

Киім өндіру / 
Производство одежды      

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

+7 702 903 84 48 
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АБДУЛЛАЕВА 
БАЯН БАЗАРОВНА 

Компания төсеніш, жастық және басқа да үйге керек тоқыма бұйымдар өндіріп, сатумен 
айналысады. Компанияның тағы бір бағыты – құрақ көрпе, құрақ бұйымдар тігу. Ол 
геометриялық пішіндегі матаның әртүрлі бөліктерін біріктіріп, оларды әртүрлі тәсілдермен 
безендіру арқылы жасалады. Бұдан басқа, компанияның жаңа бағыты - арнайы киім тігуге 
арналған өндірістік желі, 7 жастан 15 жасқа дейінгі ұл, қыздарға арналған мектеп формасы.

ИП Абдуллаева Баян успешно занимается производством и продажей стёганных одеял, подушек и 
других швейных изделий домашнего текстиля. Еще одно направление компании - это пошив 
лоскутных изделий «Құрақ көрпе». Оно создается путем сшивания воедино различных кусков 
ткани геометрической формы. Кроме того, у компании новое направление - производственная 
линия для пошива школьной формы для мальчиков и девочек от 7 до 15 лет. 

Маңғыстау облысы, 
Мұнайлы ауданы, 
Басқұдық ауылы, 
Өнеркәсіптік аймақ  1    

Киім өндіру / 
Производство одежды     

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

+7 701 588 16 89 

bayan68@inbox.ru 
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АБИШЕВ 
БЕКЖАН САЙНОВИЧ  

Жаңаөзендік кәсіпкер ашқан көпсалалы медициналық орталық ересектер мен балаларға 
амбулаториялық режимде көп бейінді медициналық көмек көрсетеді. Орталықтың негізгі 
бағыты – стоматологиялық қызметтер. Өйткені кәсіпкердің өзі тіс дәрігері.

Медицинский центр «ИП Абишев»  открыт для оказания многопрофильной медицинской помощи 
в амбулаторном режиме, как взрослым, так и детям. Основным профилем центра являются 
стоматологические услуги, так как сам предприниматель по образованию является врачом-
стоматологом.

Маңғыстау облысы, 
Жаңаөзен қаласы, 
Көктем ш/а., 10а   

Денсаулық сақтау саласындағы қызмет / 
Деятельность в области здравоохранения      

«Нур-Капитал» 
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ДЕСТКИЙ САД ГАУҺАР 

«Гауһар» балабақшасы 100 балаға арналған. Ол үш қабат, бірнеше блоктан тұрады. Онда 1,5 
жастан 6 жасқа дейін бірнеше жас топтары бар. Үйірме, музыка және дене шынықтыру залдары 
толық жабдықталған, ерекше қажеттіліктері бар балаларды оқыту үшін сынып 
қарастырылған. Барлық қажетті заманауи технологиялық жабдықтар орнатылған.

Детский сад «Гауhар», рассчитанный на 100 мест, состоит из нескольких блоков, расположенных 
на трёх этажах. В нем будут находится и развиваться несколько возрастных групп – от 1,5 до 6 
лет. Для детей полностью оборудованы кружковые, музыкальные и физкультурные залы. 
Предусмотрен класс для обучения детей с особыми потребностями. Установлено все 
необходимое современное технологическое оборудование, в том числе для пищеблока, прачечной, 
а также медицинского кабинета.

Маңғыстау облысы, 
Жаңаөзен қаласы, 
Көктем ш/а., 10а    

Мектепке дейінгі білім беру / 
Дошкольное образование     

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
  

+7 778 560 71 79 
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ГАУҺАР  

Тәжікова Жылдызгүл Желденбайқызы  басқаратын «Гауһар» ЖК қолөнер және тоқыма, жастық 
(жастық тысы), көрпе тысы және т.б. ұлттық стильдегі бұйымдар өндіреді. Арнайы тапсырыс 
бойынша қолмен жасалады. Қазір өнім түрлері артып, халық арасында үлкен сұранысқа ие болып 
отыр.

ИП «Гауһар» занимается производством ремесленных и текстильных изделий в национальном 
стиле, таких как подушки (наволочки), чехол для одеяла и т.д. Изделия изготавливаются в 
основном по заказам, так как изготавливаются вручную. В настоящее время ассортимент 
выпускаемой продукции увеличился и пользуется большим спросом среди населения. 

Ақтау қаласы, 
17 ш/а., 99 үй, 8 ғимарат  

Тоқыма бұйымдарын өндіру / 
Производство текстильных изделий      

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
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АКЕРКЕ 

«Ақерке» емдеу-диагностикалық, оңалту орталығының негізін қалаушы және құрылтайшысы 
дәрігер-ревматолог Дусипова Сара Шажаевна. Мұнда консультациялық көмектен бастап 
зертханаға дейінгі барлық қызметтер ұсынылған. Қазіргі уақытта клиника гинекология мен 
репродуктологияға ден қойды. Сондай-ақ, инфаркт пен инсульттан кейін пациенттерді 
оңалтумен айналысады.

Основателем и учредителем лечебно-диагностического реабилитационного центра «Акерке» 
является врач-ревматолог Дусипова Сара Шажаевна. В центре предоставлен весь спектр услуг, 
начиная от консультативной помощи и заканчивая лабораторными услугами. В последнее время 
клиника больше специализируется на вопросах гинекологии и репродуктологии, а также 
занимается реабилитацией пациентов после инфарктов и инсультов. 

Ақтау қаласы, 
Шығыс ш/а 1-287, 16 ш/а 11 үй 
«Панорама» ТК 1 қабат, 
16 ш/а, 57 үй «Инара» ТК 1 қабат    

Медициналық қызмет / 
Медицинская деятельность      

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
  

www.erkemed.kz    
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ИЗБАСАРОВ 
ЖАНИБЕК АРТЫКБАЕВИЧ  

Кәсіпкер өзінің жылыжай кешенінде бақша дақылдарын өсірумен айналысады. Шаруашылық 
барысында өнімдердің сапасына, көкөністің дәмі мен пайдалы қасиеттерінің сақталуына баса 
назар аударылады.   

Предприниматель Избасаров Жанибек занимается выращиванием бахчевых культур на 
собственном тепличном комплексе, с особым акцентом на качество выращиваемых продуктов. 
Под качеством подразумевается вкус и полезные свойства овоща.  

Маңғыстау облысы, 
Түпқараған ауданы, 
Ақшұқыр ауылы, 
Сәрсенов көшесі, 40 үй  

Бақша дақылдары мен көкөністер өсіру / 
Выращивание бахчевых культур и овощей      

«Нур-Капитал» 
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AICAR 

«Кәрімбаев Айдар әл-Мұратұлы жеңіл автомобильдер мен катерлерді жалға берумен 
айналысады. Автокөлік жалдау агенттігі AiCar деп аталады. Компания Ақтау қаласында 2008 
жылдан бері жұмыс істеп келеді.

ИП Каримбаев Айдар Аль-Муратович сдает на прокат легковые автомобили и катера. Агентство 
проката автомобилей называется AiCar. На рынке города Актау компания работает с 2008 года. 

Ақтау қаласы     

Көлік және қойма, туризм / 
Транспорт и складирование, туризм   

Туризм саласындағы ШОКС-ты өңірлік қаржыландыру бағдарламасы
Программа регионального финансирования СМСП в сфере туризма  

www.aicar.kz     
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КОШКАРОВА 
АЛИЯ АЛДАШОВНА  

Кәсіпкер тоқыма бұйымдарын дайындаумен айналысады. Атап айтқанда құрақ құрау шебері. Бұл 
– түрлі-түсті матадан жасалған өрнектерді қолмен таңдап,  қиюластырып тігуге негізделген 
күрделі және ауыр технология. Сонымен қатар, қыз жасауын да жасайды. 

Предприниматель занимается изготовлением текстильных изделий «Құрақ». Это сложная и 
кропотливая технология, основанная на подборе и сшивании вручную узоров из разноцветных 
лоскутов ткани. У предпринимателя имеется спецальное оборудования для создания домашнего 
текстиля, такие как конверты, одеяла, покрывала и.т.д

Маңғыстау облысы, 
Мұнайлы ауданы, Басқұдық ауылы, 
Жаңақоныс т/а, 
Темірқазық көшесі, 36 үй  

Тоқыма бұйымдарын өндіру / 
Производство текстильных изделий      

«Бизнестегі арулар» атты ЕҚДБ қаражаты есебінен қаржыландыру (I транш) 
Финансирование за счет средств ЕБРР Женщины в бизнесе (I транш) 

+7 708 968 23 03 

koshkarova.8282@mail.ru 
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ЖАЛЫМБЕТОВ 
КУДАЙБЕРГЕН 

«Жалымбетов К» медициналық орталығы - бұл жоғары білікті медициналық көмек көрсетуге 
мүмкіндік беретін, бірыңғай кешенді жүйе қағидаты бойынша құрылған көп бейінді, емдеу-
профилактикалық мекеме. 

Медицинский центр «Жалымбетов К» - это многопрофильное, лечебно-профилактическое 
учреждение с высоким интеллектуальным кадровым потенциалом и современным 
материально-техническим оснащением, позволяющим оказывать высококвалифицированную 
медицинскую помощь. 

Маңғыстау облысы, 
Жаңаөзен қаласы,  Мұнайлы ш/а, 
Сарбопеев көшесі, 5 үй, 1 пәтер     

Денсаулық сақтау / 
Здравоохранение    

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020»  

+7 (72934) 5 80 60, 5 67 77     

www.k-zhalymbetov.kz     
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НУРКЕН  

«Нұркен» ЖК иесі Орынбасаров Нұркен Сатжанұлы 2018 жылдан бастап жалға алынған 
коммерциялық ғимаратта кондитерлік өнімдер шығарумен айналысады. Тұрақты клиенттері 
бар. Жаңа кондитерлік цех заманауи жабдықтармен толық жабдықталған және технологиялық 
процесті сақтау үшін барлық қажетті заттар бар.

ИП «Нуркен» в лице Урымбасарова Нуркена Сатжановича  осуществляет свою 
предпринимательскую деятельность с 2018 года, в арендованном коммерческом помещении по 
адресу: Мангистауская обл., г.Актау, мкр.12, дом 21. Деятельность предпринимателя – 
производство кондитерских изделий в виде: торты, пирожные, печенья и т.д. Реализацию 
продукции осуществляет путем доставки по адресам. Имеется наработанная база клиентов. 
Новый кондитерский цех полностью оснащен современным оборудованием и располагает всем 
необходимым для соблюдения всего технологического процесса. 

Актау қаласы, 
27 ы/a., 71, 20 пәтер  

Кондитерлік өнімдер өндіру / 
Производство кондитерских изделий 

«Бизнестің жол картасы-2025»,  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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САЛОН-МАГАЗИН 
ОРТОПЕДиЯ 

«ОРТОПЕДиЯ» салон-дүкені ортопедиялық тауарлардың кең түрін, мысалы, варикозға қарсы 
трикотаж, кеуде қуысының экзопротезі, массаж доптары, термиялық іш киім, балдақтар және 
тағы басқалар сатумен айналысады.

Салон-магазин «ОРТОПЕДиЯ» занимается реализацией широкого ассортимента ортопедических 
товаров, таких как антиварикозный трикотаж, экзопротез грудной молочной железы, 
массажные мячи, термобелье, костыли и многое другое.   

Ақтау қаласы, 
15 ш/а, 69, Оазис ТК     

Медициналық және ортопедиялық тауарларды бөлшек саудада сату / 
Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами 

+7 775 378 90 19     

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған 
«Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
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NEOGYM FITNESS  

«Neogym fitness» фитнес-орталығы әрдайым қалыпта болуға көмектеседі. Бұл орталықта 
сергектік пен жақсы көңіл-күйді сақтау үшін әртүрлі жаттығу бағдарламалары мен кешенді 
курстар таңдалады. Сондай-ақ жаттығу залы, би сабақтары, бұлшықеттерді созу сабақтары, 
йогаға жазылуға болады. 

В фитнес-центре Neogym fitness можно подобрать различные программы тренировок и 
комплексные процедуры для поддержания бодрости и хорошего настроения. В центре проводятся 
тренировки в тренажерном зале, ведутся занятия танцами, занятия по растяжке мышц, йога 
для начинающих и практикующих. Здесь также можно подобрать персональную программу 
тренировок и многое другое.

Жанаозен қаласы, 
Шаңырақ ы/а, 52а   

Фитнес клубтарының қызметі / 
Деятельность фитнесс клубов      

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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ШАВХАЛОВ 
АНЗОР АРСЛАНБЕКОВИЧ 

Кәсіпкер жиһаз өндірумен айналысады. Оның «Жібек Жолы» сауда орталығында жалға алынған 
орында сыртқы есіктер сататын дүкені бар. 

Предприниматель занимается производством и реализацией мебели и наружных дверей. 
Реализация товара осуществлется через магазин в арендованном помещении в ТЦ «Жибек 
Жолы».

Жаңаөзен қаласы, 
Абай ы/а, «Жібек жолы» CO     

Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру / 
Производство резиновых и пластмассовых изделий    

«Даму аймақтар III»
«Даму регионы III» 
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
МУХАМБЕТ  

«Мұхамбет медициналық орталығы» балалар мен ересектерге амбулаториялық-емханалық 
көмек, сондай-ақ дәрілік заттарды бөлшек саудалау қызметтерін көрсетеді. Бүгінгі күні 
медициналық орталыққа 11 051 адам тіркелген. 

Медицинский Центр «Мухамбет» оказывает услуги по амбулаторно-поликлинической помощи 
детскому и взрослому населению, а также розничную реализацию лекарственных средств. На 
сегодняшний день количество прикреплённого населения к центру составляет 11 051 человек.

Маңғыстау облысы, 
Мұнайлы ауданы, Басқұдық ауылы, 
Болашақ Т.М., Атамекен көшесі, 
15/1 үй  

Стационарлары бар басқа да емдеу қызметі / 
Деятельность других лечебных учреждений, имеющих стационары      

«Нур-Капитал»

+7 (7292) 34 96 00  
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CEMENT-BETON-M 

«Cement-Beton-M» ЖШС бірнеше жылдан бері сапалы тауар бетон өндіріп, жеткізумен айналысып 
келеді. Зауыт өнімінің сапасын бақылауға арналған неміс жабдығы орнатылған аттестатты 
зертхана бар. Компанияның клиенттері ҚР, атап айтқанда Маңғыстау облысының жетекші 
құрылыс мекемелері.

Cement-Beton-M уже несколько лет является одной из ведущих компаний по производству и 
доставке товарного бетона, качество которого доказано временем. На производстве имеется 
собственная аттестованная лаборатория с немецким оборудованием для более высокого 
контроля качества выпускаемой продукции. Клиентами компании являются ведущие 
строительные организации Мангистауской области и республики.

Ақтау қаласы,  
6 өндірістік аймақ, 29 

Тауар бетонын өндіру / 
Производство товарного бетона    

www.cement-beton-m.inaktau.kz
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CHILDREN CASPIAN  

«SMART ILIM» мектеп-гимназиясы 525 балаға арналған. Екі ауысыммен оқытудың арқасында 
мұнда 1050 оқушы білім ала алады. Балалар үшін шығармашылық қабілетті дамыту және 
сапалы білім алу үшін барлық жағдай жасалған. Сондай-ақ, мектеп оқушыларының зерттеу 
жұмыстарына қатысуға көп мүмкіндігі бар.

Школа-гимназия «SMART ILIM» рассчитана на 525 мест. Благодаря двухсменному обучению в этом 
учебном заведении могут обучаться 1050 школьников, а для детей созданы все условия для 
развития творческих способностей и получения качественного образования. У школьников 
также есть много возможностей для участия в исследованиях. 

Маңғыстау облысы, 
Мұнайлы ауданы, 
Атамекен ауылы, 
Қаламқас т/а, 740  

Негізгі және жалпы орта білім беру / 
Основное и общее среднее образование      

«Даму аймақтар III»
«Даму регионы III» 

+7 707 323 06 53  

smart.ilim@mail.ru 
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RED LINE PRODUCTION 

«RED LINE PRODUCTION» ЖШС негізгі қызметі – баспахана жұмыстары. Компания клиенттерге 
көрмеге дайындаудан бастап есімхат жасауға дейін кез келген ауқымдағы күрделі 
тапсырыстарды дер кезінде және сапалы орындап бере алады. 

ТОО «RED LINE PRODUCTION» зарегистрировано в 2011 году и предоставляет услуги типографии. 
Компания стремится предоставить клиентам оперативное решение поставленных задач 
любого масштаба: от подготовки к выставке до изготовления визиток.

Ақтау қаласы, 
3 ш/а, 8 үй, 11 ғимарат    

Баспа қызметі / 
Полиграфическая деятельность 

«Бизнестің жол картасы-2020»,  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

www.redlinepro.kz

info@redlinepro.kz
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БЕК-ТРАНС  

«Бек-Транс» ЖШС автомобильдерге арналған қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды бөлшек 
сатумен айналысады.

Основной вид деятельности ТОО «Бек-Транс» розничная торговля запасными частями и 
принадлежностями для автомобилей.

Маңғыстау облысы, 
Жаңаөзен қаласы, 
Рахат ы/а, 3   

Автомобильдер мен мотоциклдерді көтерме және бөлшек сату және оларды жөндеу / 
Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт      

«Азия Даму Банкінің» қарызы есебінен ШОКС қаржыландыру бағдарламасы (4 транш) 
Программа финансирования СМСП за счет займа Азиатского Банка Развития (4 транш) 

+7 777 030 50 30  

smart.ilim@mail.ru 
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БЕСТ-ГРУПП НС 

Жаңартылатын энергия көздері (ЖЭК) саласындағы қызметпен «Бест-Групп НС» ЖШС 2013 
жылдан бері айналыса бастады. Кәсіпорын негізінен: энергетика, жаңартылатын энергетика, 
электр энергиясын өндіру, электр энергиясын беру, тұрғын және тұрғын емес ғимараттарды 
салумен айналысады.

Деятельностью в сфере возобновляемой энергии ТОО «БЕСТ-Групп НС» начала заниматься в 2013 
году. Основными видами деятельности предприятия являются энергетика, возобновляемая 
энергетика, производство электроэнергии, передача электроэнергии, строительство жилых и 
нежилых зданий. 

Маңғыстау облысы. 
Ақшұқыр ауылы, 
Өнеркәсіптік аймақ, 149  

Электр станцияларында электр қуатын өндіру / 
Производство электроэнергии прочими электростанциями    

+7 701 511 81 15

«Бизнестің жол картасы-2025»,  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

altynadl@gmail.com
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КАРЬЕРТАУ  

«Карьертау» ЖШС көп жылдар бойы клиенттеріне өнімдер мен қызметтердің ең үздік сапасын 
ұсынады. Компания негізінен карьерлер әзірлеу: қиыршықтас, құм және басқа да карьер 
материалдарын алу, құрама темірбетон бұйымдар жеткізумен айналысады.

ТОО «Карьертау» была основана в 2002 году и на протяжении многих лет предлагает лучшее 
качество продукции и услуг для удовлетворения клиентов. Компания осуществляет разработку 
карьеров (щебень, песок и другой карьерный материал) и изготовливает сборные 
железобетонные изделия. 

Тау-кен өнеркәсібі және карьерлер қазу / 
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

«Бизнестің жол картасы-2020»,  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

Ақтау қаласы, 
Мұнайлы ауданы 
ВСО-8 базасы, «Карьертау» базасы 

+7 (7292) 30 43 39   

kariertau@gmail.com   
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КИС-АКТАУ 

«КИС-Ақтау» ЖШС темір-бетон және бетон бұйымдарын, сондай-ақ тауар бетон шығарумен 
айналысады. Сондай-ақ негізгі қызмет түрінің біріне керамзит тастарын өндіру де кіреді.

ТОО «КИС-Актау» выпускает железобетонные и бетонные изделия, а также производит 
товарный бетон и керамзитовый камень.

Ақтау қаласы, 
«Ақтау теңізпорты» ЕЭА, 3  

Бетоннан жасалған құрылыс бұйымдарын өндіру / 
Производство строительных изделий из бетона    

+7 (7292) 34 66 36

«Даму-Өндіріс» 
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КЛУБ АРЕНА  

ARENA – бұл түрлі киберспорттық іс-шараларды ұйымдастыруға бағытталған бірегей стартап-
жоба, жақын өңірлерде теңдесі жоқ, турнирлерге қатысатын және киберспортқа қызығушылық 
танытатын, бейне ойындар мен көңілді компанияларды жақсы көретін адамдарға арналған клуб. 
ARENA ең талғампаздар талабына жауап беретін қуатты заманауи ойын компьютерлерімен 
жабдықталған.

ARENA - это уникальный стартап-проект, направленный на организацию различных 
киберспортивных мероприятий. Этот клуб, не имеющий аналогов в близлежащих регионах, для 
тех, кто участвует в турнирах и интересуется киберспортом, любит видеоигры и веселые 
компании. Клуб ARENA оснащён мощными современными игровыми компьютерами, которые 
отвечают требованиям самых искушенных посетителей.

Ақтау қаласы, 
28 ы/а, 71/2    

Спорт, демалыс және ойын-сауық ұйымдастыру саласындағы қызмет / 
Деятельность в области спорта, организации отдыха и развлечений

+7 777 501 44 33   

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
  



514

SOFIE MEDGROUP 

«Sofie Medgroup» клиникасы – аймақтық және жалпы республикалық деңгейде медициналық 
қызмет көрсету сапасының ең заманауи стандарттарына жауап беретін, Қазақстан бойынша 
жалғыз жекеменшік көп салалы медицина мекемесі. Маңғыстау облысы бойынша, сондай-ақ 
жалпы Қазақстан бойынша медициналық қызмет көрсету деңгейін арттыру мақсатында Еуропа 
сапа стандарттары бойынша салынған инновациялық аурухана.

Клиника SOFIE MEDGROUP - это многопрофильное медицинское учреждение, которое является 
единственной частной клиникой по всему Казахстану, отвечающей самым современным 
стандартам качества оказания медицинских услуг на региональном и общереспубликанском 
уровне. Инновационная больница, построенная по Европейским стандартам качества, имеет 
цель повысить уровень медицинского обслуживания как по Мангистауской области, так и по 
всему Казахстану в целом.

Ақтау қаласы, 
1 ы/а, аурухана қалашығы   

Денсаулық сақтау / 
Здравоохранение    

www.sofiemed.com

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

+7 (7292) 20 33 33  

info@sofiemed.com 
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САУКЫМБЕК  

"Сауқымбек" ЖШС 2016 жылы тіркелген. Сол жылы Даму  Қоры мен ЕДБ қолдауымен несие алып, 
ұн тарту зауытын салды. Бүгінгі күні жоба жүзеге асырылыды және жұмыс істеп тұр.

ТОО «Саукымбек» зарегистрировано в 2016 году. В том же году при поддержке «Даму» и Банка
заемные средства направлены на строительство мукомольного завода. На сегодняшний день
проект реализован и работает.

Маңғыстау облысы
Маңғыстау ауылы
4-өнеркәсіптік аймақ, 37   

Ұн тарту комбинаты / 
Мукомольный комбинат 

+7 778 810 23 23   

«Даму-Өндіріс»

too.saukymbek@mail.ru   
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ТРК МАҢҒЫСТАУ 

«ТРК Маңғыстау» ЖШС негізінен жылжымайтын мүлікті жалға берумен айналысады.

ТОО «ТРК Маңғыстау» осуществляет свою деятельность с 2013 года. Основная деятельность 
заемщика – сдача в аренду собственной недвижимости.

Маңғыстау облысы,
Жаңаөзен қаласы, 
Өркен ы/а  

Жылжымайтын мүлік операциялары / 
Операции с недвижимым имуществом    

«Бизнестің жол картасы-2025»,  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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BIO WATER GROUP  

«Bio Water Group» ЖШС «NOMAD» сауда белгісімен шөлмектегі ауыз су өндіреді. Компания 
Маңғыстау облысының аумағындағы таза ауыз суға қызмет көрсету саласында көшбасшы 
аналады. Бүгінде компания бүкіл өңірдің 30%-дан астамына қызмет көрсетеді.

ТОО «Bio Water Group» производит питьевую бутилированную воду под торговой маркой NOMAD. 
Компания осуществляет свою деятельность на протяжении 10 лет и является лидером в 
области обслуживания населения чистой питьевой водой на территории Мангистауской 
области. Сегодня компания обслуживает более 30% всего региона. 

Ақтау қаласы, 
1-өнеркәсіптік аймақ 1, 79/2   

Алкогольсіз сусындар / 
Производство безалкогольных напитков

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей»  

+7 775 000 14 15   

www.nomad-water.kz   
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DIAMOND SMILE 

«Diamond Smile» ЖШС стоматологиялық қызметтер көрсетеді.

Diamond Smile осуществляет свою деятельность с 2018 года и оказывает стоматологические 
услуги.

Маңғыстау облысы,
Жаңаөзен қаласы, 
Көктем ы/а, 22a  

Стоматологиялық қызмет / 
Стоматологическая деятельность    

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
  

+7 775 069 59 92   

diamond.smile.ozen@gmail.com   
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PROSMILE  

«PROSMILE» ЖШС (бұрынғы «KARDENT» ЖШС) стоматология саласында 3 жылдан бері қызмет 
көрсетіп келеді. Заманауи форматтағы стоматология әлемдік стоматология нарығында 
ұсынылған ең соңғы технологиялармен жабдықталған.

Компания ТОО «PROSMILE» (ранее ТОО «KARDENT») предоставляет услуги в сфере стоматологии 
более 3-х лет. Стоматология современного формата оборудована самыми последними 
технологиями, которые представлены на мировом рынке. 

Ақтау қаласы, 
31б ы/а, 30 
   

Стоматологиялық қызмет / 
Стоматологическая деятельность

«Бизнестің жол картасы-2025»,  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

+7 707 240 77 75 
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LION CONSTRUCTION GROUP 

«Lion's fight club» - әлемдік стандарттарға сай келетін, заманауи спорт жабдықтары бар спорт 
зал. Күнделікті 350  бала мен ересектер бара алады. Академияда джиу-джитсу, грэпплинг, 
таэквондо, каратэ-до, каратэ-кекусинкай, кикбокс, тай бокс, дзюдо, еркін күрес, бокс, самбо және 
т. б. жекпе-жек түрлері бойынша спортшыларды кәсіби даярлаумен айналысуға мүмкіндік бар.

Спортивный зал Lion's fight club оснащен современным спортивным оборудованием, отвечающим 
мировым стандартам. Ежедневно спортзал могут посещать до 350 человек, как взрослых, так и 
детей. В Академии есть возможность заниматься профессиональной подготовкой спортсменов 
по различным видам единоборств: джиу-джитсу, грэпплинг, тхэквондо, каратэ-до, карате-
кёкусинкай, кик-бокс, тайский бокс, дзюдо, вольная борьба, бокс, самбо и др. 

Маңғыстау облысы,  
Ақтау қаласы   

Спорттық білім беру және бос уақытты ұйымдастыру мамандарына білім беру / 
Спортивное образование и образование специалистов организации досуга    

«Бизнестің жол картасы-2020»,  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

+7 708 430 93 33  
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MAGA-BREAD  

«Maga-Bread» ЖШС нан пісірудің барлық процесі - ашытқы дайындаудан бастап дайын өнім 
шығарғанға дейін толықтай автоматтандырылған және заманауи компьютерлік 
технологиялармен басқарылатын еліміздегі санаулы кәсіпорындардың бірі. Нан зауыты күн 
сайын 30 тоннаға дейін нан-тоқаш және кондитерлік өнімдер шығарады.

Хлебозавод Maga-Bread - одно из немногих предприятий страны, где весь процесс хлебопечения, 
от приготовления опары до выхода готовой продукции, полностью  автоматизирован и 
управляется современными компьютерными технологиями. Ежесуточно хлебозавод выпускает 
до 30 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий (выпечки). 

Ақтау қаласы, 
Приозерный ауылы, 27, 
«Мағаш»  
   

Тамақ өнімдерін өндіру. Нан өндірісі / 
Производство продуктов питания. Производство хлеба

+7 701 777 11 37 
   

«Даму-Өндіріс»
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MILLINA FOOD PRODUCTION 
COMPANY LTD 

Milena Food Production Company ЖШС сұйық сүт өндіру саласында жұмыс істейді. Консервілеуден 
басқа, сүт өңдеумен және ірімшік өндірумен айналысады.

ТОО Millina Food Production Company работает в отрасли производство жидкого молока. 
Занимается переработкой молока, кроме консервирования, и производством сыров.

Ақтау қаласы, 
4-өнеркәсіптік аймақ, 63/1  

Консервілеуден басқа, сүтті қайта өңдеу және ірімшік өндіру / 
Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров    

+7 777 000 77 80  

«Даму-Өндіріс»
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UNI TRADE AKTAU  

«Uni Trade Aktau» ЖШС – азық-түлік өнімдері мен шаруашылық тауарларын көтерме сатумен 
айналысады. Тауар тапсырыс берушілерге тиеп, жеткізу жүзеге асырылатын жекеменшік қойма 
ғимараттарында сақталады.

ТОО «Uni Trade Aktau» занимается оптовой реализацией продуктов питания и хозяйственных 
товаров. Товар хранится в собственных складских помещениях, откуда осуществляется 
погрузка и доставка товаров заказчикам.

Маңғыстау облысы
Басқұдық ауылы 
2-өнеркәсіптік аймақ, 29    

Түрлі тауарларды көтерме саудалау / 
Оптовая торговля широким ассортиментом товаров 

+7 7292 43 10 06 
   

«Бизнестің жол картасы-2025»  
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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АКТАУСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ 
ФАБРИКА «ВОЛНА» 

Ақтау қаласындағы «Волна» кондитерлік фабрика 130-дан астам тәтті шығарады. Кондитерлік 
өнімдер үшін пайдаланылатын экологиялық таза шикізат (негізінен қазақстандық және 
ресейлік өндіріс) қатаң зертханалық бақылаудан өтеді. Фабрика кондитерлік өнімдер шығару 
барысында консерванттар мен зиянды қоспалар қолданбайды.

Актауская кондитерская фабрика «Волна» выпускает более 130 наименований сладостей. 
Экологически чистое сырье, используемое для производства кондитерских изделий (в основном, 
казахстанского и российского производства) проходит строгий лабораторный контроль. 
Консерванты и добавки в производстве кондитерских изделий не используются. 

Ақтау қаласы, 
26 ы/а,  «Достық» СО   

Тамақ өнеркәсібі (тамақ өнімдері мен сусындар өндірісі) / 
Пищевая промышленность (производство продуктов питания и напитков)    

+7 (7292) 41 59 86  

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

www.volna-aktau.kz  
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БЕРЕКЕТ-Ф  

«Ак Нек» сүт зауыты Маңғыстау облысында сүзбе өнімдерін, айран, қаймақ өндіретін ірі 
өндірушілердің бірі. Барлық өнім жекеменшік зертханада күнделікті бақылаудан өтеді. «Ак Нек» 
компаниясының өнімі облыстың көптеген өңірлерінде кеңінен танымал.

Молочный завод "Ак Нек" является одним из крупнейших в Мангистауской области 
производителей творожной продукции, кефира и сметаны. Вся продукция проходит ежедневный 
контроль в собственной лаборатории. Продукция компании «Ак Нек» широко известна и любима 
во многих районах области.

Ақтау қаласы, 
19 ы/а, «Ак-Нек» сүт зауыты 
  

Тамақ өнеркәсібі / 
Пищевая промышленность

«Бизнестің жол картасы-2020»,  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

+7 (7292) 40 23 30  
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ДИС 

«ДИС» компаниясының негізі 1999 жылы қаланған. Компания еден плиталары, іргетас блоктары, 
құдық сақиналары, жол плиталары, 0-5мм фракциясының жуылған қиыршық тастары және 
тауарлық бетон секілді темірбетон бұйымдарын сатады.

Компания ТОО "ДИС" основана в 1999 году. Компания реализует железобетонные изделия: плиты 
перекрытия, фундаментные блоки, кольца колодцев, дорожные плиты, мытый щебень фракции 
0-5мм и товарный бетон.  

Ақтау қаласы, 
6-өнеркәсіптік аймақ, 16, 
   

Құрылыс заттары өндірісі  / 
Производство строительных материалов    

«Даму Өндіріс» 

+7 (729) 254 43 74  
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ДСК-АКТАУ  

Ақтау үй құрылысы комбинаты 2017 жылы құрылды. Қысқа уақыт ішінде темірбетон 
бұйымдарын дайындау саласында жетекші орындардың бірін иеленген Ақтау үй құрылысы 
комбинаты Ақтау қаласындағы жаңа заманауи жоғары технологиялық және жоғары өнімді 
комбинат саналады табылады. Компания темір-бетон өнімдерін шығарады.

Домостроительный комбинат Актау был основан в 2017 году, за столь короткое время занял, 
одно из ведущих мест в сфере изготовлений железобетонных изделий. Домостроительный 
комбинат Актау является абсолютно новым современным высокотехнологичным и 
высокопроизводительным Комбинатом. Компания выпускает железнебетонные изделий, плиты, 
сваи и другое.

Ақтау қаласы, 
5-өнеркәсіптік аймақ, 
АЭА аумағы 3, 5/2 
  

Құрылыс заттары өндірісі  / 
Производство строительных материалов

«Даму-Өндіріс» 

+7 778 688 55 55 
  
office@dsk-aktau.kz 
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КАЗМАШСЕРВИС-АКТАУ 

«КазМашСервис-Ақтау» ЖШС мұнай-газ саласына қажет жабдықтар жеткізумен айналысады. 
Атап айтқанда: тиек-реттеу арматурасы, әр түрлі диаметрдегі және ерекшеліктегі құбырлар, 
шегендеу құбырлары, МКТ құбырлары, құбыржолдарды жалғау бөлшектері, мұнайдың жол 
қыздырғыштары, жер үсті және жер асты қондырғыларының резервуарлары, иректүтіктер, 
бұрандалы және терең ұңғымалық сорғылар жеткізеді. 

ТОО «КазМашСервис-Актау» специализируется на поставке различного оборудования для 
нефтегазовой отрасли и имеет большой опыт на рынке. Поставляемая продукция - запорно-
регулирующая арматура (задвижки, краны, клапаны, затворы, вентили), трубы различного 
диаметра и специфики, обсадные трубы, трубы НКТ, соединительные детали трубопровода 
(отводы, переходы, тройники, днища/заглушки), путевые подогреватели нефти, резервуары 
наземной и подземной установки, змеевики, винтовые и глубинные скважинные насосы.

Маңғыстау облысы, 
Мұнайлы ауданы
Қызылтөбе а.о., Бірлік ауылы   

Түрлі тауарларды көтерме саудалау / 
Оптовая торговля широким ассортиментом товаров 

«Даму-Өндіріс» 

+7 701 986 10 20  

rogokot@yandex.ru  

www.kms-akt.satu.kz  
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КАСПИЙТАСЖОЛ  

«КаспийТасЖол» ЖШС 2013 жылдың 1 қарашасында тіркелген. Компанияның негізгі қызметі – 
асфальтбетон және тауар бетон шығару.

ТОО «КаспийТасЖол» зарегистрировано 01 ноября 2013 года. Основным видом деятельности 
Компании является выпуск асфальтобетона и товарного бетона. 

Aқтау қаласы, 
5-өнеркәсіптік аймақ, 
“Ақтау теңіз порты” ЕЭА
3-субаймақ, 8/1 
  

Асфальтбетон өндірісі  / 
Производство асфальтобетона

«Даму-Өндіріс» 

+7 (7292) 30 49 28  
  
www.akzhol-group.kz 
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ARYSTAN ARENA  

ARYSTAN ARENA спорттық-сауықтыру кешені бес қабаттан тұрады. Онда спорттық бассейн, 
фитнес-зал, сауна, сұлулық салоны, би студиясы, йога және массаж орталығы, балаларға 
арналған қысқа мерзімді демалыс орталығы орналасқан. Спорт кешені жас ұрпақтың 
денсаулығын нығайтуға және тұрғындарды спортпен тұрақты айналысуға тартуға ықпал 
етеді.

Спортивно-оздоровительный комплекс ARYSTAN ARENA состоит из пяти этажей, общей 
площадью 2 808,1 м, с размещением в них спортивного бассейна, фитнес-зала, блока саун, салона 
красоты, студии танцев, центра йоги и массажа, центра кратковременного досуга для детей. 
Спорткомплекс способствует укреплению здоровья молодого поколения и привлечению жителей 
к регулярным занятиям спортом. 

Ақтау қаласы, 
22 ы/а, 50 жер телімі   

Спорт, демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыру қызметі / 
Деятельность в области спорта, организации отдыха и развлечений    

«Бизнестің жол картасы-2020»  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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ASIA MILK   

«WDOS AGARGAN» ЖШС  Asia Milk сауда маркасымен сиыр және түйе сүтінен айран, қаймақ, 
шұбат, құрт, йогурт, сүзбе, ірімшік және т. б. 42 түрлі өнім шығарады. Тәулігіне 50-ден 120 
тоннаға дейін өнім беретін қуаты бар. 

Компания WDOS AGARGAN занимается производством 42 видов молочной продукции на основе 
коровьего и верблюжьего молока под торговой маркой Asia Milk. Объем произведенной продукции 
в сутки составляет от 50 до 120 тонн. Ассортимент выпускаемой продукции: кефир, айран, 
сметана, шубат, курт, йогурт, творог, сыр, и т.д. 

Маңғыстау облысы
С. Шапағатов ауылы, 1059 
  

Азық-түлік өндірісі / 
Производство продуктов питания

«Бизнестің жол картасы-2020»,  
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

www.agargan.kz 
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CASPIO PLAST  

CaspioPlast компаниясы сумен жабдықтау, су бұру, газбен жабдықтау және технологиялық 
құбыржолдар үшін полиэтиленнен жасалған сапалы құбырлар өндірумен айналысады. Жоғары 
сапалы полиэтилен SABIC компаниясынан сатып алынады. Компания қабырғасының қалыңдығы 
және диаметрі әртүрлі, тығыздығы жоғары полиэтиленнен, сондай-ақ полипропилен қорғаныш 
қабаты бар HDPE-100 төмен қысымды және тығыздығы жоғары полиэтиленнен жасалған 
құбырлар өндіреді.

Компания Caspio Plast занимается производством качественных трубопроводных систем из 
полиэтилена для систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и технологических 
трубопроводов. Высококачественный полиэтилен закупается у компании Sabic,  Компания 
производит газопроводные и водопроводные трубы из полиэтилена низкого давления и высокой 
плотности HDPE-100 диаметром от 50 до 710 мм с различной толщиной стенки, а также 
трубы из полиэтилена низкого давления и высокой плотности HDPE-100 диаметром от 50 до 
710 мм с различной толщиной стенки с полипропиленовым защитным слоем.

Ақтау қаласы, 
5-өнеркәсіптік аймақ, 
3-ЕЭА аумағы   

Пластмасса құбыр, шиналар мен пішіндерге арналған камералар өндіру / 
Производство пластмассовых листов, камер для шин и профилей    

«Даму-Өндіріс»  
 

caspioplast.kz   
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ТОРАЛ КАСПИЙ   

Holiday Inn Aktau Sea side қонақ үй кешені – Ақтау қаласындағы бизнес және демалыс үшін ең үздік 
орын. Каспий теңізінің жағалауындағы Ақтау Резиденс ауданында орналасқан заманауи қонақ үй 
теңіз жағасынан 100 метр жерде орналасқан, ыңғайлы пирс бар. 

Гостиничный комплекс Holiday Inn Aktau Sea Side - это современный отель на побережье 
Каспийского моря, предлагающий лучшее место в Актау для бизнеса и отдыха. Отель 
расположен в безопасном районе Актау Резиденс, всего в ста метрах от морского берега с 
прекрасным пляжем и удобным пирсом для купания.  Благодаря отелю, увеличился поток 
туристов в регион и были созданы дополнительные рабочие места. 

Ақтау қаласы, 
Самал ы/а 2, 17 
  

Мейрамханалары бар қонақ үйлер қызметі / 
Предоставление услуг гостиницами с ресторанами

«Қарапайым заттар экономикасы»,  
«Экономика простых вещей» 

www.ihg.com 
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ДАРИЯ 

Тігін кәсіпорны «Дария» брендімен жүкті және бала емізетін аналарға арнап киім тігеді. Сондай-
ақ балалар мен ересектерге арналған спорт киімдеріне де маманданған. Пандемия кезінде 
кәсіпкер өңірдің табиғи-климаттық жағдайларын назарға ала отырып, құрамында 95% мақта 
және 5% эластан бар трикотаж матаны пайдаланып, бетперденің жаңа моделін әзірледі. 

Швейное предприятие специализируется на пошиве одежды под брендом «Дария» для будущих и 
кормящих мам, а также на пошиве спортивной одежды для детей и взрослых. Кроме того, 
принимая во внимание природно-климатические условия региона, предприниматель 
разработала новую модель масок из трикотажа, в состав которого входит 95% хлопка и 5% 
эластана. 
 

Ақтау қаласы, 
15 ы/а, 12/1     

Киім мен аксессуарлар / 
Пошив одежды и аксессуаров     

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей»  

+7 702 646 74 78 

dshop.kz@mail.ru 

www.dshop.kz 
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GAMILON KZ 

«GAMILON KZ» лак-бояу компаниясы Weber сауда белгісімен еуропа технологиясы бойынша өнім 
шығарады. Компания алкидті және су негізіндегі өнеркәсіптік лак-бояу материалдарын жасап, 
шығарумен, сондай-ақ дайын өнімге арналған металл банкалар дайындаумен айналысады. 
Компанияның өндіріс стратегиясы – өнімнің ассортиментін кеңейту және тұтынушылардың 
жоғары сапалы отандық өнімге сұранысын қанағаттандыру.

Лакокрасочная компания "GAMILON KZ" выпускает продукцию по европейской технологии, под 
торговой маркой WEBER. Компания занимается разработкой и производством промышленных 
лакокрасочных материалов на алкидной и водной основе, а также изготовлением металлических 
банок для готовой продукции. Стратегия производства компании заключается в расширении 
ассортимента продукции и удовлетворении спроса потребителей в высококачественном 
отечественном продукте.

Павлодар қаласы, 
Химкомбинат көшесі, 
158/1 қ/н

gamilonkz.pvl@mail.ru 

+7 (7182) 62 03 39, 62 03 06   

Лак-бояу өнімдерін өндіру / Производство лакокрасочной продукции

«Даму-Өндіріс»  
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ARINVEST ENERGY 

«ArInvest Energy» ЖШС полиэтилен және пенополиуретаннан сырты қапталған құбырлар, сондай-
ақ оларға фасонды бұйымдар өндіруге маманданған Павлодар облысының заманауи жоғары 
технологиялық кәсіпорны. Бүгінгі күні компания өнімі Қазақстанның түрлі өңірлерінде құбыр 
төсеу кезінде пайдаланылады.

ТОО «ArInvest Energy» - это современное высокотехнологическое предприятие Павлодарской 
области, специализирующиеся на производстве полиэтиленовых и предварительно 
изолированных из пенополиуретана труб, а также фасонных изделий к ним. На сегодняшний 
день продукция компании используется при прокладке трубопроводов в различных регионах 
Казахстана. 

5999159@mail.ru 

+7 705 204 11 11   

www.arinvest.kz 

Павлодар қаласы, 
Циолковский көшесі, 59  

Құбырлар мен пішінді бұйымдар өндірісі / Производство труб и фасонных изделий

«Даму-Өндіріс»  
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BEST MILK 

«Best Milk» компаниясы 2012 жылы сүт цехы болып ашылған. 2016 жылы компания кеңейіп, 
Павлодар қаласында сүт зауытын ашты. Бүгінде кәсіпорын тәулігіне 50 тоннаға дейін сүт 
өңдейді және 100-ге жуық өнім түрін шығарады. Компания өнімі Павлодар облысы ғана емес, 
Қазақстанның басқа қалаларына, сондай-ақ Ресейдің көршілес өңірлеріне де жеткізіледі.

Деятельность компании «Best Milk» началась в 2012 году с открытия молочного цеха. В 2016 году 
компания расширилась и открыла собственный молочный завод в г. Павлодар. Сегодня 
предприятие перерабатывает до 50 тонн молока в сутки и выпускает около 100 наименований 
продукции. Продукция компании поставляется за пределы Павлодарской области - в другие 
города Казахстана, а также соседние регионы России. 

Павлодар қаласы, 
Солтүстік өнеркәсіптік аймақ, 
4554  

bestmilk@list.ru 

+7 771 066 57 72   

www.bestmilk.kz 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

Сүт өңдеу, ірімшік өндіру / Переработка молока, производство сыров
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GREENHOUSE-QAZTOMAT  

«GREENHOUSE-QAZTOMAT» ЖШС –  Еуропа стандарттарына сай жаңа жабдықтармен және 
инновациялық жүйелермен, технологиялармен жабдықталған қызанақ өсіретін заманауи кешен. 
Жоба әлемге әйгілі өндірушілердің үштігіне кіретін Нидерланд Van der Hoeven Greenhousebuilders B. 
V., серіктестікте жүзеге асырылды. 

ТОО «GREENHOUSE-QAZTOMAT» представляет собой современный комплекс по выращиванию 
томатов, оснащенный новейшим оборудованием и инновационными системами, и технологиями 
в соответствии с европейскими стандартами. Проект реализован в партнерстве с известным 
мировым производителем Van der Hoeven Greenhousebuilders B.V., Нидерланды, входящим в тройку 
мировых производителей.

info@qaztomat.kz 

+7 718 727 86 80   

 Павлодар облысы, 
Екібастұз қаласы, 172 е/к, 67  

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

www.qaztomat.kz 

Көкөністерді, олардың тұқымы мен көшеттерін өсіру / 
Выращивание овощей, их семян и рассады
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MEGA-КРОВЛЯ  

«Mega-Кровля» ЖШС - металл жабындарын, жабын материалдарын, қасбет панельдерді және 
т.б. өндіретін, қарқынды дамып келе жатқан отандық компания. Компания болашақта металл 
сайдинг  шығаратын қосымша автоматты желі сатып алып, металл жабын шығаратын екінші 
желіні іске қосуды жоспарлап отыр.

ТОО «Mega-Кровля» - динамично развивающаяся павлодарская компания по производству 
металлочерепицы, кровельных материалов, фасадных панелей и т.д. В ближайших планах 
компании приобретение дополнительных автоматических линий по производству 
металлосайдинга, запуска второй линии по производству металлочерепицы, расширение рынка 
сбыта продукции.

Павлодар қаласы, 
Транспортная көшесі, 17/1 

+7 705 987 56 16   

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

Жеңіл металл конструкцияларын өндіру / 
Производство легких металлических конструкций
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КОМПАНИЯ TROYA 

«TROYA» ЖШС мемлекеттік және коммерциялық мекемелер, кәсіпорындар, сондай-ақ жеке 
компаниялардың кеңселері үшін кез келген мақсаттағы корпустық, металл және зертханалық 
сапалы және заманауи жиһаз өндіреді. Компания металл және мектепке арналған жиһаздар 
өндірісін белсенді дамытуда. 

ТОО Компания «TROYA» специализируется на производстве корпусной, металлической и 
лабораторной мебели любого назначения для государственных и коммерческих учреждений, 
предприятий, а также офисов частных компаний. Опыт и креативный подход позволяет 
создавать качественную и современную мебель. Компания активно развивает производство 
металлической и школьной мебели. Богатая цветовая палитра мебели дает возможность 
подобрать органичное сочетание цвета и создать уютные условия.

troyakz@mail.ru 

+7 (7182) 60 99 85    

Павлодар қаласы, 
Ломов көшесі, 176/9  

«Даму-Өндіріс», «Бизнестің жол картасы-2020»
«Даму-Өндіріс», «Дорожная карта бизнеса-2020»

www.troya.kz 

Корпустық жиһаз, зертханалық жиһаз, металл жиһаз өндірісі / 
Производство корпусной мебели, лабораторной мебели, металлической мебели
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АЙСБЕРГ ПВ  

«Айсберг ПВ» ЖШС бүгінгі күні мұздатылған жартылай фабрикаттар өндірумен айналысатын 
тұрақты және қарқынды дамып келе жатқан кәсіпорындардың бірі. Шығарылатын өнімдердің 
түрі 80-нен астам. Атап айтқанщда: тұшпара, құймақ, тефтели, хинкали, котлеттер, манты, 
тартылған ет, қамыр және тағы басқалар. Өнімдер Қазақстан Республикасынан тыс Омбы, 
Томск және Новосібір қалаларына да экспортталады.

ТОО «Айсберг ПВ» на сегодняшний день является одним из стабильно и динамично 
развивающихся предприятий, занимающихся производством замороженных полуфабрикатов. 
Список выпускаемой продукции состоит из более 80 наименований: пельмени, блинчики, 
тефтели, хинкали, котлеты, манты, вареники, фарш, тесто и многое другое. Продукция 
экспортируется за пределы Республики Казахстан - в города Омск, Томск и Новосибирск. 

Павлодар қаласы, 
Торговая көшесі, 11/1  

+7 (7182) 68 67 78   

«Қарапайым заттар экономикасы», «Бизнестің жол картасы-2025», «Даму-Өндіріс» 
«Экономика простых вещей», «Дорожная карта бизнеса-2025», «Даму-Өндіріс»  

Мұздатылған жартылай фабрикаттар өндірісі / 
Производство замороженных полуфабрикатов   
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БАЯНДИНОВА 

Кәсіпорын 2001 жылдан бастап «Алькор» перде салоны брендімен жұмыс істейді. Бүгінгі таңда 
«Алькор» Ақсу қаласы бойынша ең танымал перде салоны. Кәсіпорын Ақсу қаласында 5 жаңа 
балабақша мен жаңа емхананы әзірлеп, пайдалануға берді. Компания болашақ аналарға арналған 
бұйымдар мен бүкіл отбасы үшін перделер, дастархан, жастықтар тігумен, ролл-перделер 
өндірумен айналысады, мемлекеттік сатып алуға қатысады.

Предприятие работает с 2001 года под брендом Салон штор «Алькор». На сегодняшний день 
Салон штор «Алькор» является самым успешным в своей деятельности по городу Аксу. 
Предприятием отработано и сдано в эксплуатацию 5 новых детских сада и новая поликлиника в 
городе Аксу. Компания занимается пошивом штор, скатертей, подушек для будущих мам и всей 
семьи, производством ролл-штор, успешно участвует в государственных закупках.  

+7 (71837) 6 80 05    

Павлодар облысы 
Ақсу қаласы, 
Астана к-сі, 18   

«Даму-Өндіріс», «Бизнестің жол картасы-2020»
«Даму-Өндіріс», «Дорожная карта бизнеса-2020»

Киімнен басқа тоқыма бұйымдарын өндіру / 
Производство изделий из текстиля кроме одежды    
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ГОРОД МАСТЕРОВ
  

«Город мастеров» компаниясы Павлодар облысының ірі жиһаз кәсіпорындарының бірі. Заманауи 
неміс  технологиясымен жабдықталған зауыт балалар, жатын бөлмелері, қонақ бөлмелері мен 
кіреберістерге арналған отыздан астам заманауи жұмсақ жиһаз өнімдерін шығарады. Компания 
өнімдері Қазақстанның 20-дан астам қалаларына жеткізіледі. Компания өндірісті ұлғайту және 
Ресей нарығына шығуды жоспарлап отыр.

Компания «Город мастеров» является одной из крупнейших мебельных предприятий 
Павлодарской области. Фабрика, оснащенная современным немецким оборудованием, выпускает 
более тридцати популярных и современных изделий мягкой мебели для детских, спальных 
комнат, гостиных и прихожих. Продукция компании «Город мастеров» поставляется на рынки 
более чем 20 городов Казахстана. В планах компании увеличение производства и дальнейший 
выход на российский рынок.

Павлодар қаласы, 
Генерал Дүйсенов көшесі, 119 

+7 (7182) 32 52 58   

«Бизнестің жол картасы-2020», «Даму-Өндіріс» 
«Дорожная карта бизнеса-2020», «Даму-Өндіріс»  

Жұмсақ жиһаз өндірісі / Производство мягкой мебели    

www.bittnermebel.tilda.ws 
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БОНДАРЕНКО 

«Laurika» брендімен танымал «Бондаренко» ЖК балаларға қуаныш, ата-ана мақтаныш 
сыйлайды. Компания 2015 жылы құрылған және 2-13 жастағы қыздарға арналған сәнді киім 
шығарады. 2018 жылы компания тауар белгісін мемлекеттік тіркеуге қол жеткізді және 
«Laurika» бренді Қазақстанда ресми тіркелді. Компания балалар киімдерін Қазақстан, БАӘ, Ресей 
және Германия бойынша дүкендерге көтерме және бөлшек сауда арқылы экспорттайды.

ИП «Бондаренко» известная под брендом «Laurika» создаёт мир детской радости и родительской 
гордости. Компания основана в 2015 году и выпускает одежду для девочек 2–13 лет. В 2018 году 
компания получила государственную регистрацию товарного знака и бренд «Laurika» был 
официально зарегистрирован в Казахстане. Компания экспортирует детскую одежду оптом и в 
розницу в магазины по Казахстану, ОАЭ, России и Германии.

+7 702 220 84 84    

Павлодар қаласы, 
Н. Назарбаев даңғылы, 20/1   

«Даму-Өндіріс», «Бизнестің жол картасы-2025»
«Даму-Өндіріс», «Дорожная карта бизнеса-2025»

Қыздарға арналған сырт киім өндірісі / Производство верхней одежды для девочек    

www.laurika.ru.com 
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БОРОВКОВ  

«Боровков» ЖК – бетон және темірбетон бұйымдарын өндірудің озық технологияларын 
пайдаланатын заманауи, қарқынды дамып келе жатқан кәсіпорын. Компания тауар бетон және 
темірбетон іргетас блоктары, қоршау тақталары, арқалықтар, еден плиталары және т. б. 
бұйымдар шығарады.

ИП «Боровков» - это современное, динамично развивающееся предприятие, использующее 
передовые технологии производства бетона и железобетонных изделий.
Компания выпускает товарный бетон и железобетонные изделия, такие как фундаментные 
блоки, заборные плиты, балки, плиты перекрытия и т. д. 

Павлодар қаласы, 
Жібек Жолы көшесі, 1675 

+7 (7182) 62 08 08   

«Бизнестің жол картасы-2025»,  «Даму-Өндіріс» 
«Дорожная карта бизнеса-2025», «Даму-Өндіріс»  

Бетоннан, құрылыс гипсінен және цементтен жасалған бұйымдарды өндіру / 
Производство изделий из бетона, строительного гипса и цемента    

www.nordblock-pavlodar.kz 
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ВАВИЛОН 

Павлодар облысы сапалы, заманауи жиһаз шығаратын компанияларымен танымал. Олардың 
қатарында «Вавилон» жиһаз ательесі» брендімен танылған «Суворова «Вавилон» ЖК  бар. Он 
төрт жыл ішінде фирма шағын өндірістен Павлодар облысындағы ірі жиһаз өндірушілердің 
біріне  айналды. Компания сапалы әрі қолайлы бағаға: жатын бөлме, қонақ бөлмелер, шкафтар-
купе, ас үй, балалар жиһазын ұсынады.

Павлодарская область славится компаниями, выпускающими качественную, современную 
мебель, в числе которых ИП «Суворова «Вавилон», известная под брендом «Ателье мебели 
«Вавилон». За четырнадцать лет фирма прошла путь от небольшого производства до одного из 
крупнейших производителей мебели в Павлодарской области. Компания предлагает продукцию с 
идеальным соотношением цены и качества: спальни, гостиные, шкафы-купе, кухни, детские, 
мебель для офиса. 

+7 (7182) 39 35 24    

Павлодар қаласы, 
Естай көшесі, 86    

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

Корпустық жиһаз өндірісі / Производство корпусной мебели    
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ГАЛИЦКОЕ  

«Галицкое» ЖШС мал шаруашылығы кешені 1998 жылы құрылған. Өңірдегі ең ірі фермада 200-ден 
астам адам жұмыс істейді. Сүт-тауар фермасынан басқа дәнді және жем-шөп дақылдарын да 
өсіреді.

Животноводческий комплекс ТОО «Галицкое» основан в 1998 году. На самой крупной ферме в 
регионе работает более 200 человек. Помимо молочно-товарной фермы  комплекс выращивает 
зерновые и кормовые культуры. 

Павлодар облысы, 
Успен ауданы, Галицкое ауылы, 
Карл Маркс көшесі, 2а 

+7 (71834) 9 53 72   

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020»  

Мал тұқымын асылдандыру / Разведение молочных пород скота    
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ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА 
РЕТИНА НОРМА 

«Ретина Норма көз клиникасы» ЖШС көру қабілетінің бұзылуына диагностика жасап, емдеп, 
түзету қызметтерін ұсынады. Компания Нұр-Сұлтан, Шымкент, Алматы, Қарағанды, Өскемен, 
Семей қалаларында ұсынылған «Astana Vision» клиникаларының филиалдар желісіне кіреді.

ТОО «Глазная клиника Ретина Норма» предлагает услуги по диагностике нарушений и коррекции 
зрения. Компания входит в филиальную сеть клиник «Astana Vision», представленных в городах 
Нур-Султан, Шымкент, Алматы, Караганда, Оскемен, Семей.

+7 (7182) 65 29 94    

Павлодар қаласы, 
Ак. Бектұров көшесі, 103     

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

Арнайы дәрігерлік көмек / Специальная врачебная практика    

www.vision.kz  
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ГРУППА ИНТЕР  

«Группа Интер» ЖШС «Пахомовские продукты» брендімен ұн, печенье және кондитер өнімдер 
шығарады. Компания өз клиенттеріне кез-келген талғамға сай келетін үлкен ассортимент пен 
үнемі жаңарып отыратын өнімдер ұсынады. Компанияның өнімдері заманауи жабдықтарда тек 
таңдаулы шикізаттан және жоғары сапалы қоспалардан дайындалады. «Пахомов өнімдері» - бұл 
сапа және керемет дәм.

ТОО "Группа Интер" успешно занимается производством муки, печенья и кондитерских изделий 
под брендом "Пахомовские продукты". Компания предлагает своим клиентам большой 
ассортимент и постоянно добавляемые новинки, на любой даже самый изысканный вкус. 
Продукция компании изготавливается на современном оборудовании только из отборного сырья 
и высококачественных материалов. "Пахомовские продукты" – это качество и отличный вкус.

Павлодар қаласы, 
Нұркин көшесі, 102 

+7 (7182) 34 71 03   

«Даму-Өндіріс»

info@melnik.kz   

www.melnik.kz   

Ұн және кондитер өнімдер өндірісі / Производство муки и кондитерских изделий    
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ДАНиЕР 

«Даниер «ПТСФ» ЖШС – жоғары тығыздықтағы төмен қысымды полиэтиленнен жасалған сумен 
жабдықтау және кәрізге арналған полиэтилен құбырларын шығарады, сондай-ақ құрылыс 
жүргізеді. Өндірісте компания заманауи дәлелденген технологиялар мен жабдықтарды 
пайдаланады.

ТОО «ПТСФ «ДАНиЕР» специализируется на производстве полиэтиленовых труб для 
водоснабжения и канализации из полиэтилена низкого давления высокой плотности, а также на  
строительстве. Для производства продукции компания использует современные проверенные 
технологии и оборудование. 

+7 (71837) 3 32 57    

Павлодар қаласы,
Дөнентаев көшесі, 8   

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

Полиэтилен құбырларын өндіру / Производство полиэтиленовых труб     

www.toodanier.kz  
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ДЕКОЛИТ  

Компания 2001 жылы құрылған, құрылыс-әрлеу материалдарын өндіру бойынша Павлодар 
облысының ірі кәсіпорындарының бірі. Карқынды дамып келе жатқан компания 40-тан астам 
түрлі қасбеттік, интерьер және тротуар плиткаларын шығарады. Олардың әрқайсысында 2-ден 
10-ға дейін түсі бар. Фирма тротуар плиталары, құм блоктары, терезе өндіретін өз желісі бар. 
2018 жылы компания керамзит қиыршықтасын және керамзит бетон блоктарын өндіру 
бойынша жаңа жабдықты енгізді. 

ТОО ПТФ «ДЕКОЛИТ», образованное в 2001 году, одно из крупнейших предприятий Павлодарской 
области по производству строительно-отделочных материалов. Это динамично 
развивающаяся компания, в арсенале которой более 40 фактур фасадной, интерьерной и 
тротуарной плитки, каждая из которых имеет от 2 до 10 цветовых решений.

Павлодар қаласы, 
Ломов көшесі, 178 

+7 (7182) 60 15 20, 60 61 11    

dekolit@mail.ru   

www.dekolit-keramzit.kz   

«Даму-Өндіріс», «Бизнестің жол картасы-2020»
«Даму-Өндіріс», «Дорожная карта бизнеса-2020»

Керамзит қиыршықтас және керамзит бетон блоктары / 
Производство керамзитового гравия и керамзитобетонных блоков     
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CREATIVO  

«Creativo» жиһаз студиясы нарықта 2015 жылдан бастап жұмыс істейді. Компания кез-келген 
күрделі жұмсақ жиһазды және, ең бастысы, авторлық дизайн бойынша: диван, кереует, кресло, 
банкетка, пуф және басқа да жиһаздар жасайды. Өндіріспен қатар, компания жұмсақ жиһазды 
қалпына келтірумен де айналысады. Басшылықтың бастамасымен, компания базасында 
жұмыссыздарды жиһаз жинаушы, каркасшы, жұмсақ жиһаз тігіншісі мамандықтарына оқыту 
орталығы ашылды.

Студия мебели "Creativo" на рынке с 2015 года. Компания изготавливает мягкую мебель любой 
сложности и, что немаловажно, по авторскому дизайну: диваны, кровати, кресла, банкетки, 
пуфы и многое другое. Кроме изготовления предприятие занимается реставрацией мягкой 
мебели. По инициативе руководителя, на базе компании открыт центр по обучению 
безработных профессиям - сборщик мебели, каркасник, отстрельщик и швея по мягкой мебели.

@mebel_pvl_creativo  

+7 747 749 79 21    

Павлодар қаласы, 
Камзин көшесі, 158/1   

«Қарапайым заттар экономикасы», «Бизнестің жол картасы-2025» 
«Экономика простых вещей», «Дорожная карта бизнеса-2025»  

Жұмсақ жиһаз өндірісі / Производство мягкой мебели     
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ЖАН-ДОС KZ  

Павлодар облысы бойынша астықты қайта өңдейтін компаниялардың бірі «ЖАН-ДОС KZ» ЖШС 
нарыққа 2015 жылы шығып, өз өнімін жоғары сапалы тауар ретінде көрсетуде. Жоғары және 
бірінші сұрыпты наубайхана ұны түрік өндірісінің диірмен кешенінде жаздық бидайдан жасалады. 
Компанияның мақсаты – табиғи, сапалы өнім шығару.

ТОО «ЖАН-ДОС KZ», одна из молодых компаний-переработчиков зерна по Павлодарской области, 
вышла на рынок в 2015 году и позиционирует свою продукцию как товар высокого качества. Мука 
хлебопекарная высшего и первого сорта изготавливается из хлебной зерновой культуры (яровой 
пшеницы) на мельничном комплексе турецкого производства. Цель компании - это производство 
натурального качественного продукта.  

Павлодар қаласы, 
Орталық өндірістік аймақ, 949 

+7 (7182) 52 75 05   

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей»  

Ұн өндірісі / Производство муки      
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ЗАВОД ГОФРОТАРА 

«Гофротара зауыты» ЖШС үш қабатты аса берік гофрокартоннан жасалған бұйымдар 
шығарады. Ол тамақ өнімдері, ет, балық, көкөністер, жемістер, кондитер және арақ-шарап 
өнімдері, сондай-ақ тұрмыстық техника мен жабдықтарды сақтау және тасымалдау үшін 
пайдаланылады.

ТОО «Завод Гофротара» выпускает изделия из трёхслойного особо прочного гофрокартона, 
который используется для хранения и перевозки пищевых продуктов, мяса, рыбы, овощей, 
фруктов, кондитерских и винно-водочных изделий, а также бытовой техники и оборудования.    

sales@zavodgofrotara.kz  

+7 705 422 30 68    

Павлодар қаласы, 
Орталық өндірістік аймақ, 336     

«Даму-Өндіріс», «Бизнестің жол картасы-2025» 
«Даму-Өндіріс», «Дорожная карта бизнеса-2025»  

Қағаз және картон ыдыс жасау / Производство бумажной и картонной тары     

www.zavodgofrotara.kz  
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ЗАВОД СТАЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ  

«Болат конструкциялар зауыты» металл құрылымдар жасау нарығында 2002 жылдан бері 
жұмыс істеп келеді. Кәсіпорын олимпиадалық резерв мектебін, ферроқорытпа зауытын және 
басқа да өнеркәсіптік және азаматтық ғимараттар мен құрылыстарды салу кезінде 
пайдаланылған кез келген күрделі өнімдерді құрастырады.  

ТОО «Завод стальных конструкций» работает на рынке изготовления металлоконструкций с 
2002 года. Предприятие производит конструкции любого вида сложности, которые 
использовались при строительстве школы олимпийского резерва, ферросплавного завода и 
других промышленных и гражданских зданий и сооружений.

Павлодар қаласы., 
Транспортная көшесі, 13 

+7 (7182) 65 93 75    

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет / Производство строительных стальных конструкций      
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ЗЕРНОГРАД 

«Зерноград» ЖШС – Қазақстандағы өндірушілер мен қайта өңдеу кәсіпорындары арасында 
көшбасшылардың бірі. Кәсіпорынның негізгі қызметі – қарақұмық жармасы мен қара бидай ұнын 
сатып алу, қайта өңдеу, өндіру және сату. Компанияның негізгі сауда белгілері: «Апашка», 
«Кудесница», «Алтын Ханым», «Зерноград», «Царская Павлодарская».  

ТОО "Зерноград" является одним из лидеров среди производителей и перерабатывающих 
предприятий в Казахстане. Основной деятельностью предприятия является закупка, 
переработка, производство и реализация сельскохозяйственной продукции - крупа гречневая и 
мука ржаная. Основные торговые марки компании: крупы фасованные "Апашка», «Кудесница", 
"Алтын Ханым", "Зерноград", "Царская Павлодарская". 

32 10 90, 35 41 84    

Павлодар облысы, 
Павлодар ауданы, 
Рождественка ауылы, 
Целинная көшесі, 1    

«Даму-Өндіріс»  

Жарма өндірісі / Переработка круп     
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ИРТЫШСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ  

«Иртышские Мельницы» ЖШС астық өңдеу, ұн және жарма өнімдерін өндіру бойынша өз 
аймағындағы ірі кәсіпорын. Компания сондай-ақ өнімді Орталық Азия (Түрікменстан, Өзбекстан, 
Тәжікстан, Қырғызстан), Ауғанстан және Ресей елдеріне де экспорттайды.

ТОО "Иртышские Мельницы" является крупнейшим в своем регионе предприятием по 
переработке зерна, производству муки и крупяных изделий.  Компания также экспортирует 
продукцию на рынки Центральной Азии (Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия), 
Афганистана и России. 

Павлодар қаласы, 
Орталық өнеркәсіптік аймақ, 1732

+7 (7182) 33 40 39   

Ұн, жарма өндіру / Производство муки, круп      

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025»  

www.muka-pavlodara.kz   
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KAZAGROTUMAR 

«KazAgroTumar» ЖШС «ЭКОСС-КАТ» сауда белгісімен сусымалы және сұйық органикалық өнім 
өндіреді. Өнім Қазақстан Республикасында баламасы жоқ биотехникалық кешенде, 
биотехнологияларды және тереңдетілген гумификациялау сатысын қолдана отырып, 
жергілікті шикізаттан дайындалады.

ТОО «KazAgroTumar» специализируется на производстве сыпучей и жидкой органической продукции 
под торговой маркой «ЭКОСС-КАТ». Продукция производится на биотехническом комплексе, не 
имеющем аналогов в Республике Казахстан. Продукция изготавливается из местного сырья с 
применением биотехнологий и стадии углубленной гумификации.

+7 775 217 77 64    

Павлодар қ., 
Орталық өнеркәсіптік аймақ, 1148    

Тыңайтқыштар өндірісі / Производство удобрений     

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей»  

kazagrotumar@mail.com    
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КАЗБИТУМСЕРВИС  

«КазБитумСервис» ЖШС – «Elvaloy RET» ПБВЭ 70/100 модификаторын қолдана отырып, БНД 
70/100, 100/130 битумдары негізінде жабын және гидрооқшаулағыш материалдарды еуропалық 
стандарттар бойынша шығарумен айналысатын қарқынды дамып келе жатқан компания. 
Компания Қазақстан мен жақын шет ел нарығына «Павлодар мұнай-химия зауыты» ЖШС 
өндірісіндегі мұнай битумдарын өткізу бойынша ірі оператор.

ТОО «КазБитумСервис» - это динамично развивающаяся компания, занимающаяся выпуском 
кровельных и гидроизоляционных материалов по европейским стандартам, таких как: праймер 
битумный, мастика МБК-Г, полимерно-битумный вяжущий на основе битумов БНД 70/100, 
100/130 с применением модификатора «Elvaloy RET» марка ПБВЭ 70/100. Компания является 
крупнейшим оператором по реализации нефтяных битумов производства ТОО «Павлодарский 
Нефтехимический Завод»,  которые поставляет на рынок Казахстана и ближнего зарубежья.

Павлодар қаласы, 
Солтүстік өнеркәсіптік аймақ, 
65/1 

+7 (7182) 39 34 80   

Шатыр және гидрооқшаулағыш материалдар өндірісі / 
Производство кровельных и гидроизоляционных материалов      

www.kbspv.kz   

«Даму-Өндіріс», «Бизнестің жол картасы-2020» 
«Даму-Өндіріс», «Дорожная карта бизнеса-2020»  

8714302@mail.ru   
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КАЗБЫТХИМ 

«КазБытХим» ЖШС тұрмыстық химия зауыты дезинфекциялық құралдардың бірнеше түрін, 
ересектер мен балаларға арналған сусабындарды, ваннаға арналған көбіктерді, душқа арналған 
гельдерді, сұйық сабынды, ыдыс жууға арналған құралдарды және тұрмыста күнделікті қолдануға 
арналған басқа да тауарларды шығарады. Компания жетекші әлемдік көшбасшылардың бестігіне 
кіретін, әлемге әйгілі : Akzo Nobel (Голландия), Basf және Cognis (Германия), AFF (Англия) секілді 
шикізат өндірушілерімен ынтымақтастықта

Завод бытовой химии ТОО «КазБытХим» производит  несколько видов дезинфицирующих средств, 
шампуней для взрослых и детей, пены для ванн, гелей для душа, жидкого мыла, средства для 
мытья посуды и другие товары для повседневного использования в быту. Компания 
сотрудничает с всемирно известными производителями сырья, входящими в пятерку ведущих 
мировых лидеров: Akzo Nobel (Голландия), Basf и Cognis (Германия), AFF (Англия). 

+7 (7182) 33 40 00    

Павлодар қаласы, 
Сормов көшесі, 2    

Дезинфекциялау құралдарын, сабын-жуу құралдарын өндіру / 
Производство дезинфицирующих средств, мыло-моющих средств     

kazbitxim@mail.ru    

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020»  
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КАЗПРОФБЕЗОПАСНОСТЬ  

«КазПрофБезопасность» компаниясы қызметінің негізгі бағыттары - арнайы киім өндіру, арнайы 
киім, аяқ киім және ЖҚҚ көтерме-бөлшек саудасы. Барлық өндірілетін өнім СТ-KZ 
сертификатына ие, сондай-ақ Кеден одағының 019/2011 "жеке қорғаныс құралдарының 
қауіпсіздігі туралы" техникалық регламенті бойынша сертификатталған.

Основные направления деятельности Компании «КазПрофБезопасность» - производство 
спецодежды, оптово-розничная торговля специальной одеждой, обувью и СИЗ. Вся производимая 
продукция имеет сертификат СТ-KZ, а также сертифицирована по Техническому Регламенту 
Таможенного Союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». 

Павлодар қаласы, 
Иса Байзақов көшесі, 294/1 

+7 (7182) 65 17 17   

Өңдеу өнеркәсібі-арнайы киім өндірісі / 
Обрабатывающая промышленность – производство спецодежды      

www.kps-sp.kz   

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025»  

office@kps-sp.kz   
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КАЗЭНЕРГОКАБЕЛЬ 

«Казэнергокабель» АҚ 17 000 астам өнім түрлерін шығарады. Кабель-өткізгіш өнімдердің аса ірі 
отандық өндірушісі. Филиалдары (Нұр-Сұлтан, Алматы, Ақтөбе, Ақтау қалалары)  Қазақстанның 
кез келген өңірі үшін жеткізудің ең үздік шарттарын ұсынуға мүмкіндік береді.

АО «Казэнергокабель» является крупнейшим отечественным производителем кабельно-
проводниковой продукции с номенклатурой выпускаемой продукции свыше 17 000 наименований и 
маркоразмеров. Развитая филиальная сеть (города Нур-Султан, Алматы, Актобе, Актау) 
позволяет предлагать наилучшие условия поставки практически для любого региона 
Казахстана. 

+7 (7182) 53 92 24     

Павлодар қаласы, 
Солтүстік өнеркәсіптік аймақ, 
6/2     

Kабель-өткізгіш өнімдерін, алюминий орамын дайындау / 
Изготовление кабельно-проводниковой продукции, алюминиевой катанки     

kazkabel@kazkabel.kz    

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025»  

www.kazkabel.kz    
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КОРПОРАЦИЯ ЕВРОПАК  

«Корпорация Европак» ЖШС 2017 жылдан бастап орау материалдарын өндіру нарығында жұмыс 
істеп келеді. Барлық өнім Азия мен Еуропаның жетекші фирмаларының жоғары сапалы 
шикізатын пайдалана отырып, заманауи еуропалық жабдықта дайындалады. Өнімдер сапа 
стандартының барлық талаптарына сәйкес келеді және берік.

ТОО "Корпорация Европак" на рынке производства упаковочных материалов с 2017 года. Вся 
продукция изготавливается на современном европейском оборудовании, с использованием 
высококачественного сырья от ведущих фирм Азии и Европы. Продукция соответствует 
жестким требованиям к стандарту качества и обладает высокой прочностью.

Павлодар қаласы, 
Солтүстік өндіріс аймағы, 97/1 

+7 705 408 35 42   

Тауарларға арналған пластик орамалар өндірісі / 
Производство пластиковых упаковок для товаров      

«Бизнестің жол картасы-2025», «Даму-Өндіріс» 
«Дорожная карта бизнеса-2025», «Даму-Өндіріс»  



564

КРЕНДЕЛЬ 

«Крендель» ЖШС дүкендер, кофеханалар және мейрамханалар желісі арқылы кондитерлік 
өнімдердің көптеген түрін пісіріп, сатумен айналысады. 2017 жылдан бастап компания 
«Кренделия» сауда белгісімен франшиза жобасын жүзеге асыруда. Бренд Павлодар облысының, 
Нұр-Сұлтан, Семей және Өскемен қаласында танымал әрі сұранысқа ие.

ТОО «Крендель» занимается производством и реализацией кондитерских изделий в широком 
ассортименте через сеть магазинов, кофеен и ресторанов.  С 2017 года ТОО «Крендель» 
реализует проект франшизы под маркой «Кренделия», бренд пользуется большой 
популярностью среди населения Павлодарской области, г. Нур-Султан, г. Семей и г. Усть-
Каменогорск.   

+7 (7182) 32 37 25     

Павлодар қаласы, 
Абай көшесі, 115     

Кондитерлік өнімдер шығару / 
Производство кондитерских изделий     

«Бизнестің жол картасы-2025», «Даму-Өндіріс» 
«Дорожная карта бизнеса-2025», «Даму-Өндіріс»  

www.krendel.kz    
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КЫЗЫЛЖАР-КУС  

«Қызылжар-Құс» ЖШС –  Павлодар облысындағы бройлер тауық өсіріп, тоңазытылған және 
мұздатылған тауық етін өндіретін жалғыз құс фабрикасы. Бұл жобаның ерекшелігі – 
инновациялық технологиялармен басқарылатын бизнес процестерді енгізу арқылы құс өсіріп, 
одан әрі толық өңдеу циклын жолға қойған заманауи агроөнеркәсіп кешенін құрғанында.

ТОО «Кызылжар-Кус» является единственной птицефабрикой по выращиванию бройлеров и 
производству мяса курицы в охлажденном и замороженном виде в Павлодарской области. 
Отличительной особенностью данного проекта является создание современного 
агропромышленного комплекса бройлерного птицеводства по выращиванию и дальнейшей 
глубокой переработки мяса птицы, на основе внедрения управляемых бизнес процессов с 
применением инновационных технологий.

Павлодар облысы, 
Қызылжар ауылы, 
Дорожная көшесі, 12  

+7 (7182) 33 93 98   

Салқындатылған және мұздатылған тауық еті өндірісі / 
Производство мяса курицы в охлажденном и замороженном виде      

«Даму-Өндіріс» 
 

www.kyzylzhar-kus.kz   
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КЭММИ GROUP 

«КЭММИ GROUP» компаниясының тарихы 1997 жылы жылдам пісетін кеспе шығарудан 
басталды. Компанияның өз тауар белгісі бар. Премиум санаттағы еттің жаймасы, лағман, сорпа 
кеспесі, манпар, ерекше форматтағы макарон өнімдері, сондай-ақ ТМД-да теңдесі жоқ тұшпара, 
лазанок, эксклюзив кеспе және шығыс сериялы кеспе өнімдерін шығаратын жетекші ірі өндіруші 
әрі жеткізуші саналады. Өнім Қазақстаннан тыс жерлерге де танымал. Компанияның нарықты  
кеңейтуде. Қазірдің өзінде ТМД елдері, Еуропа мен Азияға өнім экспорттап отыр.

История компании "КЭММИ GROUP" началась в 1997 году с выпуска лапши быстрого 
приготовления. Компания имеет свой товарный знак и является крупнейшим ведущим 
производителем и поставщиком продукции премиум-класса: бесбармачной, лагманной, суповой 
лапши, манпара, макаронных изделий особого формата, а также не имеющих аналогов в СНГ 
Клёцок, Лазанок, Эксклюзивной лапши и лапши Восточной серии.  Известность продукции вышла 
далеко за пределы Казахстана. Компания расширяет рынок и имеет опыт экспортных поставок 
в Россию, страны СНГ, Европы и Азии.

+7 (7182) 60 61 96     

Павлодар қаласы, 
Циолковский көшесі, 120а 

Макарон өнімдерін шығару / 
Производство макаронных изделий     

kemmipvl@mail.ru    

«Бизнестің жол картасы-2025», «Даму-Өндіріс» 
«Дорожная карта бизнеса-2025», «Даму-Өндіріс»  

www.kemmi.kz    
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ЦЕНТР ЧТЕНИЯ 
   

Ольга Лысенконың қарқынды оқыту әдісінің көмегімен Қазақстан мен Ресейдегі көптеген білім 
беру орталықтарындағы балалар мектепке қарағанда 7-10 есе жылдам оқуға үйренеді. 
Әдістемелер мектепке дейінгі дайындық пен бастауыш сыныптарына арналған. Осы 
әдістемемен Қазақстан, Украина, Беларусь, Канада, Англия, АҚШ, Мексика және Түркияны қоса 
алғанда, 200-ден астам мектепте оқитын студенттер тамаша білім нәтижесін көрсеткен.

С помощью Методики Интенсивного Обучения, разработанной Ольгой Лысенко, многие 
образовательные центры по всему Казахстану и России обучают детей чтению в 7-10 раз 
быстрее, чем в школе. Методики ориентированы на дошкольную подготовку и начальную школу. 
Успех этой разработки подтверждён в первую очередь результатами учеников, которые 
занимаются по методике более чем в 200 школах, включая Казахстан, Украину, Белоруссию, 
Канаду, Англию, США, Мексику и Турцию.

Павлодар қаласы, 
Бұхар Жырау көшесі, 99а  

+7 (7182) 32 30 02   

Білім беру саласындағы қызметтер / 
Услуги в области образования      

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.metodika-lysenko.com   
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МАКЕТ МАСТЕР КАЗАХСТАН 

«Макет Мастер Казахстан» ЖШС жарнама конструкцияларын дайындау, лазермен кесу, кең 
форматты баспа өнемдері, макеттер дайындау, сәулет-құрылыс жобалауы бойынша 
қызметтер ұсынады. 2017 жылы компания мемлекеттік рәміздер жасауға лицензия алды.

ТОО «Макет Мастер Казахстан» предоставляет услуги по изготовлению рекламных 
конструкций, лазерной резки, широкоформатной печати, изготовлению макетов, 
архитектурно-строительное проектирование. В 2017 году компания получила лицензию на 
производство государственной символики.

+7 (7182) 66 75 73     

Павлодар қаласы, 
Толстой көшесі, 120     

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет, дизайн бойынша арнайы жұмыстар / 
Профессиональная, научная и техническая деятельность, работы по дизайну     

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»  
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МЕРУСАР И К  

«Мерусар и К» компаниясы өз қызметін 2001 жылы бастады. Жеке қорғаныс құралдарын, 
медициналық орап-таңу жиынтықтарын, тыныс алу (тыныс алу контурлары) жиынтықтарын 
өндіретін қарқынды дамып келе жатқан отандық компаниялардың бірі. Компанияда 
зарарсыздандырылған және зарарсыздандырылмаған медициналық мақсаттағы бұйымдар 
шығаруға құқық беретін 12 тіркеу куәлігі бар. Өнім радиация немесе газ әдісімен 
зарарсыздандырылады.

ТОО Компания «Мерусар и К» начала свою деятельность в 2001 году и является одной из 
динамично развивающихся компаний Казахстана, производящей средства индивидуальной 
защиты, процедурные и операционно-перевязочные наборы, наборы дыхательные (дыхательные 
контуры). У компании 12 регистрационных удостоверений, дающих право выпускать изделия 
медицинского назначения, как стерильные, так и нестерильные. Стерильная продукция 
стерилизуется радиационным, либо газовым методом. 

Павлодар қаласы, 
Чайковский көшесі, 5  

+7 (7182) 54 30 03    

Арнайы киім өндіру / 
Производство спецодежды      

«Бизнестің жол картасы-2025», «Даму-Өндіріс»
«Дорожная карта бизнеса-2025», «Даму-Өндіріс» 
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МиТ-ФАРМ+ 

«Profimed» медициналық орталығы (МиТ-ФАРМ+) - Павлодар қаласы мен Павлодар облысының 
тұрғындарына консультация-диагностика және емдеу-алдын алуда көмек көрсететін заманауи 
медицина клиникасы. Орталық заманауи медициналық жабдықтармен жабдықталған. 
Медициналық көмек ақылы және тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (ТМККК) 
және МӘМС шеңберінде көрсетіледі.

Медицинский центр «Profimed» (ТОО «МиТ-ФАРМ+»)  - это современная медицинская клиника по 
оказанию консультативно-диагностической и лечебно - профилактической помощи населению 
города Павлодара и Павлодарской области. Центр оснащен современным медицинским 
оборудованием. Медицинская помощь оказывается на платной основе и в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и ОСМС. 

+7 705 621 21 21     

Павлодар қаласы, 
ак. Бектұров көшесі, 115/2    

Клиникалық-диагностика қызметтері, амбулатория-емханадағы көмек / 
Клинико-диагностические услуги, амбулаторно-поликлиническая помощь     

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.profimed.kz     



571

w
w

w
.d

am
u.

kz

МОЛОГА-ПАВЛОДАР  

«Молога-Павлодар» ЖШС құрғақ сүт қоспаларын өндіреді. Сапалы өнім Павлодар облысының 
кәсіпорындарына да, өңірден тыс жерлерге де жеткізіледі.

ТОО «Молога-Павлодар» занимается производством сухих молочных смесей. Качественная 
продукция поставляется как предприятиям Павлодарской области, так и за пределы региона. 

Павлодар қаласы, 
Солтүстік  өндірістік аймақ, 380  

+7 (7182) 73 07 32    

Сүт өңдеу, құрғақ сүт өндіру / 
Переработка молока, производство сухого молока     

«Бизнестің жол картасы-2025», «Даму-Өндіріс»
«Дорожная карта бизнеса-2025», «Даму-Өндіріс» 
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ОРТОПРОТ 

«Ортопрот» фирмасы ЖШС 20 жылдан астам уақыттан бері Павлодар облысы мен одан тыс 
жерлерде тұратын мүмкіндігі шектеулі адамдарды протез-ортопедия бұйымдарымен 
қамтамасыз етіп келеді. Компания медициналық қызмет көрсетеді, аяқ-қол протездерін, 
ортопедия аяқ киімдерін және т. б. шығарады.

ТОО фирма «Ортопрот» на протяжении более 20 лет обеспечивает протезно-ортопедическими 
изделиями людей с ограниченными возможностями, проживающих на территории Павлодарской 
области и за её пределами. Компания оказывает медицинские услуги, производит протезы 
верхних и нижних конечностей, ортопедическую обувь и т.д. 

+7 705 511 73 25     

Павлодар қаласы, 
Арғынбаев көшесі, 34      

Протез-ортопедия бұйымдарын өндіру / 
Производство протезно-ортопедических изделий     

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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ПАВЛОДАР ҚҰС  

«Павлодар Құс» компаниясы тағамға арналған жұмыртқа өндіріп, жеткізушілердің бірі. 
Кәсіпорын 230 мың тауық пен 63 миллион балапан баға алады. Өнімдері Қазақстан, Қырғызстан, 
Ресей мен Ауғанстанда сатылады.

Компания «Павлодар Құс» - один из ведущих производителей и поставщиков пищевого яйца. 
Мощность предприятия рассчитана на 230 тыс. кур несушек и 63 миллиона цыплят.
Продукция предприятия известна и реализуется в Казахстане, Кыргыстане, России и 
Афганистане. 

Павлодар облысы, 
Жетекші ауылы, 
Целинная көшесі, 33 

+7 (7182) 63 92 89    

Жұмыртқа өндіру / 
Производство яиц     

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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ПАРХОМЕНКО А.В. 

«Пархоменко А.В.» ЖК жарнама және полиграфия орталығы бұл нарықта бірнеше жылдан бері 
жұмыс істейді. Шеберхана жарнама өнімдерінің барлық түрін, атап айтқанда маңдайшалар, 
көлемді әріптер, жарық қораптарын (лайтбокстарды), штендерлер жасайды және витрина, қала 
ғимараттарында немесе көшелерінде жарық қондырғыларын безендірумен айналысады. 2017 
жылдан бастап компания жаңа бағытта жұмыс істей бастады. Құрсаулы полистирол 
көбіктерінен бұйымдар жасайды.

Центр рекламы и полиграфии ИП Пархоменко работает на рынке области на протяжении 
нескольких лет. Мастерская изготавливает весь ассортимент рекламной продукции - вывески, 
объемные буквы, световые короба (лайтбоксы), штендеры, и занимается оформлением витрин, 
световых установок на зданиях или на улицах города и многое другое. С 2017 года компания 
начала работать в новом направлении - производство изделий из армированного 
пенополистирола.  

+7 (7182) 32 85 22     

Павлодар қаласы, 
М. Жүсіп көшесі, 76      

Жарнама және полиграфия саласындағы қызмет / 
Деятельность в области рекламы и полиграфии 

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
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ПРОМАНАЛИТ  

«Проманалит» ЖШС – газ тарату жабдықтарын жасап, өндіруші. SIEMENS AG компаниясының 
SOLUTION PARTNER-і. Өз саласында 70-тен астам ірі жобаларды жүзеге асыруда тәжірибесі бар.

ТОО «Проманалит» - производитель и разработчик газоаналитического оборудования, SOLUTION 
PARTNER компании SIEMENS AG. ТОО «Проманалит» имеет опыт в реализации более 70 крупных 
проектов в области газового анализа и промышленной автоматизации.

Павлодар қаласы, 
Малайсары батыр көшесі, 88  

+7 (7182) 49 80 01    

Газ тарату жабдықтарын өндіру және әзірлеу / 
Производство и разработка газоаналитического оборудования     

«Бизнестің жол картасы-2025», «Даму-Өндіріс»
«Дорожная карта бизнеса-2025», «Даму-Өндіріс» 

www.promanalyt.kz    
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ПАВЛОДАРСКИЙ 
ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД 

«Павлодар құбыр жасау зауыты» ЖШС – Қазақстандағы тік тігісті болат құбырлар шығаратын 
алғашқы зауыт. Мұнда шығатын құбырлар су және газ тартуда, жылу, кәріз жүйелері, әртүрлі 
инженерлік желілер, қазандық қондырғыларын орнатуда, суару жүйесін жүргізуде қолданылады. 
Әсіресе жылу, сумен жабдықтау, сондай-ақ газ құбырларын тартуда зор сұранысқа ие.

ТОО «Павлодарский трубопрокатный завод» является первым в Казахстане заводом по 
производству стальных прямошовных труб.  Продукция, производимая на предприятии, 
применяется при создании систем водо и газопроводов, отопления, канализации, различного 
рода инженерных сетей, котловых установок, системы орошения полей и многого другого. Эта 
продукция пользуется большим спросом в сферах тепло- и водоснабжения, а также на 
газопроводах. 

+7 (7182) 33 44 24     

Павлодар қаласы, 
Малайсары батыр көшесі, 88      

Өңдеу өнеркәсібі - тік тігісті болат құбырлар шығару / 
Обрабатывающая промышленность – Производство стальных прямошовных труб 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

www.ptpz.kz     

info@ptpz.kz     
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РУБИКОМ  

«РубиКОМ» кәсіпорны – 1994 жылдан бері ет және шұжық өнімдерін шығарып келе жатқан ірі 
кешен. Қазақстанның барлық өңірлеріне жеткізіледі, ал 2013 жылдан бастап Ресейге де 
экспортталады. Барлық технологиялық процесс автоматтандырылған, компьютерленген және 
әлемдік стандарттар сақталады. Жоғары білікті мамандар, сапаны бақылаудың жолға қойылған 
жүйесі, заманауи жабдықтар, өнімнің көптеген түрі, сенімді серіктестер – «РубиКОМ» 
компаниясының жетістігі мен тұрақты дамуының негізгі факторлары.

Предприятие «РубиКОМ» – это крупнейший комплекс, специализирующийся на производстве 
мясной и колбасной продукции с 1994 года. Продукция поставляется во все регионы Казахстана, а 
с 2013 г. экспортируется и в Россию. Весь технологический процесс автоматизирован, 
компьютеризирован и ведется с соблюдением мировых стандартов. Высококвалифицированные 
специалисты, отлаженная система контроля качества, современное оборудование, широкий 
ассортимент, надежные партнеры – основополагающие факторы успеха и стабильного роста 
компании «РубиКОМ».   

Павлодар қаласы, 
генерал Дүйсенов көшесі, 3/1  

+7 (7182) 32 95 50    

Шұжық және ет өнімдерін өндіру / 
Производство колбасной и мясной продукции     

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

www.rubikom.kz    
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СAҒAH COLOUR 

«САҒАН COLOUR» ЖШС лак-бояу материалдары – бұл алдыңғы қатарлы технология, заманауи 
жабдық, сенімді серіктес, төмен баға. «САҒАН COLOUR» ЖШС жоғары сапалы бояулар мен жалпы 
құрылыс және өнеркәсіпте қолданылатын эмальдардың көптеген түрін шығарады.

Лакокрасочные материалы от ТОО «СAҒAH COLOUR» – это передовые технологии, современное 
оборудование, стабильные поставки, низкие цены. ТОО «СAҒAH COLOUR» производит широкий 
ассортимент высококачественных красок, эмалей общестроительного и промышленного 
назначения – от простого покрытия бытового применения до разработки систем для 
использования в промышленных масштабах. 

+7 (7182) 65 03 96     

Павлодар қаласы, 
Путейская көшесі, 2 

Лак-бояу материалдары, еріткіштер өндіру / 
Производство лакокрасочных материалов, растворителей 

«Даму-Өндіріс»
 

office@saghancolour.kz     

www.saghancolour.kz     
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САНАТОРИЙ МОЙЫЛДЫ  

«Мойылды» шипажайының тарихы бай. Мойылды көлінің жағасында орналасқан. Ұсынылатын 
емнің республикада баламасы жоқ. Тек Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар шет елдерде де 
танымал «Мойылды» табиғи көлінің құрамында жоғары минералды тұнба балшықтары мен 
тұзды рапалар мол.

Санаторий «Мойылды» имеет богатую историю. Здравница расположена на берегу озера 
Мойылды. Лечение, предлагаемое в здравнице, не имеет альтернативы в нашей республике. 
Многолетняя и прочная слава курорта «Мойылды» известна не только в Казахстане, но и далеко 
за его пределами. Исключительная эффективность лечения заключается в том, что при 
санатории имеется природное озеро «Мойылды», содержащее высокоминерализованные иловые 
грязи и соленую рапу.  
   

Павлодар облысы, 
Мойылды ауылы  

+7 (7182) 35 66 56,  35 65 33    

Денсаулық сақтау саласындағы қызмет / 
Деятельность в области здравоохранения

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

www.moiyldy.kz    

87774623620@mail.ru    
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СИТИ КОРП 

«Сити Корп» ЖШС – «Bolashaq Arena» футбол кешенін салған. Мұнда жыл бойы спортпен 
шұғылдануға мүмкіндік бар. Италияда жасалған, сырттың салқын температурасын ішке 
өткізбейтін күмбез пішінді ауатұтқыш құрылым іштегі жылуды жақсы сақтайды. Алаңның 
көлемі 70х50 метр. Қыста футбол алаңының үсті күмбезбен жабылады. Күн жылығанда күмбез 
жиналып, спортшылар ашық ауада жаттығады. Мұндай құрылыс нысаны Ресей мен Еуропаның 
барлық жерінде бар, ал Павлодар облысында - алғаш рет пайдалануға берілген.

ТОО "Сити Корп" реализовал проект по созданию футбольного комплекса «Bolashaq Arena». 
Футбольный комплекс позволяет заниматься спортом круглый год. Воздухоопорная конструкция 
производства Италии при низких температурах на улице поддерживает внутри купола 
плюсовую температуру, достаточную для занятий спортом. Размер поля 70х50 метров. В 
зимний период футбольное поле закрывается куполом. С наступлением тепла купол собираются 
и спортсмены тренируются на открытом воздухе. Подобное сооружение повсеместно 
используют в России и Европе, в Павлодарской области - впервые. 

+7 705 900 03 53     

Павлодар қаласы, 
Ломов көшесі, 140/5     

Спорт нысандары қызметі / 
Деятельность спортивных объектов 

«Бизнестің жол картасы-2020», «Еңбек»
«Дорожная карта бизнеса-2020», «Еңбек» 
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СОЮЗ ОКОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  

2014 жылдың маусым айында «Союз оконных технологий» ЖШС металл-пластик 
конструкциялар өндіретін зауыт ашты. Кез-келген конфигурациядағы металл-пластик 
конструкциялар өндірумен қатар, компания балкондар мен лоджияларды жан-жақты 
безендірумен, роликті жалюзи мен керме төбелер орнатумен айналысады. 2015 жылы Нұр-
Сұлтан қаласында кеңсе ашты.

В июне 2014 года был открыт завод по производству металлопластиковых конструкций ТОО 
«Союз Оконных Технологий». Кроме производства металлопластиковых конструкций любой 
конфигурации, компания занимается комплексной отделкой балконов и лоджий, установкой 
рулонных штор и натяжных потолков. 
В 2015 открыт офис в столице Республики – городе Нур-Султан. 
   

Павлодар қаласы, 
Н. Назарбаев даңғылы, 4 

+7 (7182) 62 30 96    

ПВХ бұйымдарын жасау және монтаждау / 
Изготовление и монтаж изделий из ПВХ

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.steel-plast.kz    

megasteelplast@mail.ru    
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СТАЛЬМОНТАЖ 

«Стальмонтаж» ЖШС модульдік және өнеркәсіптік ғимараттарға арналған металл 
конструкцияларды, «сэндвич» түріндегі жабын және қабырға панельдерін, стандартты емес 
жабдықтарды, электр крандарын, строптарды шығарады. TUV Management Service GmbH TUV SUD 
Gruppe (Мюнхен, Германия) қоғамының TUV-CERT сертификаттау жөніндегі органы 
«Стальмонтаж» ЖШС-не «Құрылыс-монтаждау жұмыстары, металл конструкцияларды, көпірлі 
және тіректі электр крандарын дайындау, монтаждау және тексеру» қолданылу аясына 
сәйкестік сертификатын берді. 

ТОО «Стальмонтаж» выпускает металлоконструкции, кровельные и стеновые панели типа 
«сэндвич» для модульных и промышленных зданий, нестандартное оборудование, краны 
электрические, краны козловые, стропы. Органом по сертификации TUV-CERT общества TUV 
Management Service GmbH TUV SUD Gruppe (Мюнхен, Германия) ТОО «Стальмонтаж» был вручен 
сертификат соответствия с областью действия «Строительно-монтажные работы, 
изготовление, монтаж и обследование металлических конструкций.

+7 (7182) 21 85 21     

Павлодар қаласы, 
Шығыс өнеркәсіп аймағы, 
Циолковский көшесі, 122     

Металл конструкцияларды, электр крандарын дайындау / 
Изготовление, монтаж и обследование металлических конструкций 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.stalmontazh.kz     



583

w
w

w
.d

am
u.

kz

СТЕКЛОМИР  

«СтеклоМир» ЖШС – шыны өңдеу және сату, шыны пакеттерді, шыныдан және айнадан 
жасалған интерьер заттарын өндіру және сату көлемі бойынша Қазақстан Республикасындағы 
ірі кәсіпорындардың бірі. Компания әйнек кесу, өңдеу, шынылау және бояу қызметтерін көрсетеді. 

ТОО «СтеклоМир» одно из крупнейших в Республике Казахстан предприятий по объему 
переработки и продаже стекла, производству и продаже стеклопакетов, предметов интерьера 
из стекла и зеркала. Компания оказывает услуги по резке, обработке, закалу и окраске стекла. 
   

Павлодар қаласы, 
Ломов көшесі, 180/29 

+7 (7182) 60 90 92    

Жайпақ шыны  шығарып, өңдеу / 
Формирование и обработка листового стекла

«Бизнестің жол картасы-2020», «Даму-Өндіріс»
«Дорожная карта бизнеса-2020», «Даму-Өндіріс» 

www.steklomir.kz    

info@steklomir.kz    
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FISHLINE.KZ 

Fishline.kz Павлодар қаласында балық өнімдерін өңдеумен айналысады. Компания өзі өңдейтін 
балық деликатестері мен пресервілерінің көптеген түрін сатады. Fishline.kz көптеген 
жылдардан бері Қиыр Шығыс, Мурманск, Санкт-Петербор, Мәскеу, Литва, Латвия және 
Норвегиядағы балық аулайтын кәсіпорындармен жұмыс істейді. Компанияның барлық өнімі 
қатаң сапа бақылауынан өтеді және барлық мемлекеттік стандарттарға сәйкес келеді. 

Fishline.kz занимается переработкой рыбной продукции в городе Павлодар. Компания реализует 
широкий ассортимент рыбных деликатесов и пресервов собственного производства. 
Компания Fishline.kz многие годы сотрудничает с рыбопромышленными предприятиями 
Дальнего Востока, Мурманска, Санкт-Петербурга, Москвы, Литвы, Латвии и Норвегии. Вся 
продукция компании проходит строгий контроль качества и соответствует всем 
государственным стандартам. 

+7 (7182) 65 27 30     

Павлодар қаласы, 
Ломова көшесі, 37/1      

Балық, шаян тәрізділерді және моллюсктер өңдеу және консервілеу / 
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

www.fishline.kz     
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ТАВИ ПАВЛОДАР  

«ТАВИ Павлодар» ЖШС барлық өнім түрлеріне арналған жиһаз фурнитурасын сатумен 
айналысады. Компания импорт алмастыруға бағытталған жоба аясында серіппелі және 
ортопедиялық матрастар шығаратын өндірісті іске қосып, республика бойынша филиалдарын 
ашты. 

ТОО «ТАВИ Павлодар» занимается реализацией мебельной фурнитуры для всех видов изделий. 
Компания в рамках проекта, который направлен на импортозамещение, запустила линию по 
производству пружинных и ортопедических матрасов, которые реализует через собственную 
филиальную сеть по всей республике.  
   

Павлодар қаласы, 
Транспортная көшесі, 4/1 

+7 (7182) 61 39 39    

Серіппелі және ортопедиялық матрастар өндірісі / 
Производство пружинных и ортопедических матрасов

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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ТАНДЕМ-ПВ 

«ТАНДЕМ-ПВ» ЖШС аккумуляторлы батареялар сатумен, сондай-ақ пайдаланылған 
аккумуляторларды өңдеумен айналысады. Аккумуляторлы батареяларды қайта өңдеу желісі қазір 
ең заманауи және толық автоматтандырылған. 2019 жылы құю цехы іске қосылды, онда 
кәсіпорын түрлі қара және тазартылған қорғасын түрлерін  құя бастады.

ТОО «ТАНДЕМ-ПВ» специализируется на продаже аккумуляторных батарей, а также переработке 
отработанных аккумуляторов. Линия по переработке аккумуляторных батарей на сегодняшний 
день одна из самых современных и является полностью автоматизированной. В 2019 году был 
запущен литейный цех, где предприятие стало получать различные виды чернового и 
рафинированного свинца.

+7 (7182) 33 88 33     

Павлодар қаласы, 
Сұрағанов көшесі, 21/1      

Түсті металдар, металл емес материалдар қалдықтары мен сынықтарын өңдеу / 
Переработка отходов и лома цветных металлов, неметаллических материалов

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.akkum.kz     
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УЗКАЗТЕКС ТРЕЙД  

«УзКазТекс Трейд» ЖШС 2017 жылдан бері Utex брендімен танымал. Кәсіпорын түрлі салалар мен 
құрылымдарға арналған арнайы киімдерді, униформалар жасап, тігумен айналысады. Компания 
клиенттері компанияның тек жоғары сапалы және көп функциялы өнімдер шығаратынына көз 
жеткізген. Оған көптеген сапа сертификаттары дәлел.

ТОО «УзКазТекс Трейд» под брендом Utex известно с 2017 года. Предприятие занимается 
конструированием и пошивом спецодежды, униформы для различных отраслей и структур. 
Клиенты компании на собственном опыте смогли убедиться в том, что предприятие 
производит и реализует исключительно качественную и многофункциональную продукцию, что 
подтверждают многочисленные сертификаты качества.
   

Павлодар қаласы, 
Орталық өнеркәсіп аймағы, 795/1 

+7 705 707 12 12    

Арнайы киім өндірісі / 
Производство спецодежды

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.utex.kz     
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МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 
ФЕНИКС 

«Феникс» Жиһаз фабрикасы» ЖШС кеңсе және тұрғын үй жиһаздарын шығарады. Компанияның ірі 
тапсырыс берушілері қатарында BI Group, Назарбаев Зияткерлік мектептері және басқа да 
мемлекеттік және коммерциялық ұйымдар бар. 

ТОО «Мебельная фабрика «Феникс» производит офисную и жилую мебель. Крупнейшими 
заказчиками компании являются BI Group, Назарбаев интеллектуальные школы и другие 
государственные и коммерческие организации. ТОО «Мебельная  фабрика «Феникс» - это 
качество и надежность, проверенные временем.

+7 (7182) 65 35 96      

Павлодар қаласы, 
Лесная көшесі, 1/9       

Жиһаз өндірісі / 
Производство мебели 

stroitel542@gmail.com     

«Бизнестің жол картасы-2020», «Даму-Өндіріс»
«Дорожная карта бизнеса-2020», «Даму-Өндіріс» 
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АҚЖАР ӨНДІРІС  

«Агрофирма» 1997 жылдан бастап жұмыс істей бастады, бірақ ЖШС ретінде 2001 жылы 
тіркелген. Шаруашылықтың негізгі бағыты – асыл тұқымды мал шаруашылығы. Фирма жабы 
өсіретін асыл тұқымды жылқы зауыты мәртебесіне ие. Кәсіпорын өндірісіндегі шикізат 
толықтай өз шаруашылығынан алынады. Барлық өнімдер «ЭКО» (экологиялық таза өнім) 
стандарттарына сәйкес келеді және «Халал» сертификаты бар.

Агрофирма начала функционировать с 1997 года,  но ТОО зарегистрировано в 2001 году. 
Основным направлением хозяйства является племенное животноводство. Фирма имеет 
статус племенного конезавода по разведению лошадей казахской породы типа «жабе». 
Производство предприятия полностью основано на своей сырьевой базе. Вся продукция 
соответствует стандартам «ЭКО» (экологически чистый продукт) и имеется сертификат 
«Халал». 
   

Павлодар қаласы, 
Жеңіс алаңы, 5/1, 

+7 (7182) 32 98 41, 32 98 46    

Аралас ауыл шаруашылығы  / 
Смешанное сельское хозяйство 

«Бизнестің жол картасы-2025», «Даму-Өндіріс»
«Дорожная карта бизнеса-2025», «Даму-Өндіріс» 
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ДЕНДРО 

«Дендро» фирмасы» ЖШС елді мекендер, жеке аулалар мен мемлекеттік кәсіпорындарға 
абаттандыру және көгалдандыру, сондай-ақ ландшаф дизайны бойынша қызметтер ұсынады. 
Кәсіпорынның өз орман питомниктері (ауданы 100,0 га және 1,0 га) және жылыжайлары бар.

ТОО Фирма «Дендро» проводит работы по благоустройству и озеленению населенных пунктов, 
частных и государственных предприятий, а также пейзажному планированию. У предприятия 
имеются собственные лесопитомники (площадью 100,0 га и 1,0 га) и теплицы. 

+7 701 775 34 20     

Павлодар қаласы, 
Ермаков көшесі, 27      

Абаттандыру бойынша қызмет; табиғи жобалау / 
Деятельность по благоустройству; пейзажное планирование

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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ДИАЛОН  

«Диалон» компаниясы полиграфиялық қызмет көрсету және полиэтилен өнімдерін өндіру 
саласында жұмыс істейді. Кәсіпорында толық түсті баспа өнімдерін дайындауға мүмкіндік 
беретін өндіріс циклы іске қосылған.

Фирма «Диалон» работает в сфере предоставления полиграфических услуг населению и 
изготовлению полиэтиленовой продукции. На предприятии запущен полный производственный 
цикл, позволяющий  изготовить полноцветную печатную продукцию. 
   

Павлодар қаласы, 
Астана көшесі, 141 

+7 705 593 03 97    

Тауарларға арналған пластик орамалар өндірісі  / 
Производство пластиковых упаковок для товаров  

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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ЦАРСКАЯ КАША KZ 

«Царская каша KZ» сауда белгісінің жармалары жаңа технологияларды қолдана отырып, 
іріктелген, экологиялық таза шикізаттан өндіріледі. Ботқа – ақуызға, майларға және басқа 
микроэлементтерге бай бай. Ол адам ағзасына қажет көптеген функцияларға жауап береді. 
«Царская каша KZ» өнімдерінің кең түрі Қазақстанның көптеген өңірлеріне, сондай-ақ жақын 
және алыс шетелдерге жеткізіледі.

Крупы торговой марки "ЦАРСКАЯ КАША KZ" производятся из отборного, экологически чистого 
сырья с применением новейших технологий. Каши являются важнейшим источником белка, 
который выполняет множество необходимых функций в организме человека, богаты белками, 
жирами и другими микроэлементами. Широкий ассортимент продукции "ЦАРСКАЯ КАША KZ" 
поставляется в многочисленные регионы Казахстана, а также в страны ближнего и дальнего 
зарубежья.

+7 747 514 14 42     

Павлодар қласы, 
Малайсары батыр көшесі, 13       

Жарма өңдеу / 
Переработка круп

«Даму-Өндіріс»
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ЭСКИДЖЯН  

«Эскиджян» компаниясының тарихы 2014 жылы күлшелер, торттар мен кекстер шығарудан 
басталды. Бірте-бірте сату көлемі ұлғайды. Мемлекеттік мекемелерге өнім жеткізуге 
тапсырыстар түсе бастады. 2018 жылы компания кондитерлік цех үшін жеке ғимарат сатып 
алды. Қазір  компания өнімнің 70-тен астам түрін шығарады.

История компании «Эскиджян» началась в 2014 году с выпуска пряничных изделий, коржей и 
кексов. Постепенно объем продаж стал увеличиваться, стали поступать заказы на поставки 
продукции в государственные учреждения.  В 2018 году компания приобрела собственное здание 
под кондитерский цех. На сегодняшний день компания производит свыше 70 видов продукции: 
пряники, бисквитные изделия, печенья, слоенные изделия и т.д.
   

Павлодар қаласы, 
Дорожная көшесі, 40 

+7 705 140 33 27    

Кептірілген нан мен печенье / 
Производство сухарей и печенья  

«Даму-Өндіріс», «Бизнестің жол картасы-2025»
«Даму-Өндіріс», «Дорожная карта бизнеса-2025»
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ЮДИ-ДЕНТ   

ЮДИ-Дент – ортопедия, терапия, хирургия, имплантология және балалар стоматологиясы 
бағытында қызмет көрсететін заманауи форматты стоматология. Клиникада жоғары білікті 
мамандар жұмыс істейді. Заманауи және үнемі жаңартылып отыратын жабдық ең күрделі 
жұмыстар жүргізуге мүмкіндік береді.

ЮДИ-Дент - это стоматология современного формата, которая оказывает услуги по 
направлениям: ортопедия, терапия, хирургия, имплантология и детская стоматология. В 
клинике работают высококвалифицированные специалисты. Современное и постоянно 
обновляющееся оборудование позволяет проводить самые сложные работы. 

Стоматологиялық қызмет / 
Стоматологическая деятельность  

Петропавл қаласы, 
Ш.Уалиханов көшесі, 4 

+7 (7152) 51 67 44 

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей» 

www.udident.kz 
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ЖУНУСОВ Б.Н.   

Петропавл қаласы, 
Я. Гашек көшесі, 22а 

Темір-бетон және бетон конструкция бұйымдарын өндіру /
Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий        

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей»  

Жеке кәсіпкер Жүнісов Боштай Нәбиұлы жылу сақтағыш блок, брусчатка, ескерткіш секілді 
бұйымдар өндіреді. Ең жаңа жабдықтар оқтай түзу материал шығаруға мүмкіндік береді. Ал ол 
әрлеу кезіндегі  шығынды азайтады. 

Индивидуальный предприниматель Жунусов Боштай занимается производством теплоблоков, 
брусчатки, памятников и т.п. Новейшее оборудование, применяемое на производстве, позволяет 
делать блоки с точными геометрическими размерами. Это, в свою очередь, предоставляет 
возможность строителям по окончании возведения стен приступать к внутренней отделке с 
минимальным расходом штукатурной смеси.

+7 (7152) 42 54 66 

www.tulpar2030.kz 
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СУЛТАН 
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ   

«Сұлтан-кондитерлік өнімдері» АҚ Петропавлдағы ең ірі кәсіпорындардың бірі. 230-ға жуық адам 
жұмыс істейтін фабрикада 36 түрлі печенье және 7 түрлі вафли шығады. Кәсіпорында печенье 
мен вафли өндіретін ең заманауи технологиялармен жабдықталған үш желі жұмыс істейді.

АО «Султан-Кондитерские изделия» является одним из наиболее крупных предприятий 
Петропавловска. На фабрике трудится около 230 человек, ассортимент продукции, выпускаемой 
на фабрике, включает 36 наименований печенья и 7 видов вафель. На предприятии действуют 
три линии по производству печенья и вафель, оснащённых новейшими зарубежными 
технологическими решениями. 

Кондитерлік өнімдер өндірісі / 
Производство кондитерских изделий 

 Петропавл қаласы, 
Ғ . Мүсірепов көшесі, 29а  

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей»  

+7 (7152) 52 02 18  
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ГРАНДОКНА   

Петропавл қаласы, 
Гуденко көшесі, 21 

Пластик конструкциялар өндірісі (терезе және есік жақтаулары, витраждар және т. б.) /
производство пластиковых конструкций (оконных и дверных рам, витражей и т.д.)         

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей»  

«Грандокна» ЖК өндірістік цехы пластик конструкциялар дайындаумен айналысады. Атап 
айтқанда есік-терезе кенерелерін, витраждар мен аралықтар секілді өнім түрлерін шығарады. 

ИП «Грандокна» занимается производством пластиковых конструкций (оконных и дверных рам, 
витражей и т.д.). Учитывая опыт работы и наличие налаженной клиентской базы, предприятие 
всегда имеет заказы на производимую продукцию.

+7 (7152) 39 61 16 
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ХОМКА   

Жеке кәсіпкер Елена Иващенко «Хомка» сауда белгісімен ойық тоқаш, кепкен нан және 
кондитерлік өнімдер шығарады. Кәсіпорында өндірістің әр сатысында шикізат пен өнімнің 
сапасын бақылауға мүмкіндік беретін ішкі сапа жүйесі жұмыс істейді.

Индивидуальный предприниматель Елена Иващенко открыла линию производства бараночно-
сухарных и кондитерских изделий под торговой маркой «Хомка». На предприятии организована и 
действует внутренняя система качества, включающая в себя контроль качества сырья и 
продукции на каждой стадии производства.

Кондитер өнімдері / 
Производство кондитерских изделий 

Петропавл қаласы, 
Гуденко көшесі, 1  

+7 (7152) 52 44 17  

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей»  

www.homka.kz  
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AQUA PRODUCT   

Петропавл қаласы,
Чкалов көшесі, 48 

Алкогольсіз сусындар өндірісі  /
Производство безалкогольных напитков    

«Aqua Product» компаниясының басшысы Азиз Булкаиров «Первая» брендімен 5 және 18,9 литрлік 
ПЭТ ыдыстағы ауыз су өндірумен айналысады. Судың негізгі тұтынушылары Солтүстік 
Қазақстан облысы мен Петропавл қаласының тұрғындары.

Компания "Aqua Product", занимается производством бутилированной питьевой воды в ПЭТ таре 
объемом 5  и 18,9 литров под брендом «Первая». Основными потребителями воды являются 
жители  области и г. Петропавловск.

+7 (7152) 50 10 11 

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
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ЛЕВИН В.Д.   

«Левин В.Д.» ЖК жиһаз өндірумен және сатумен айналысады. Барлық жиһаз жергілікті қайыңнан 
жасалады. Қазір жылына 36 мың өнім шығаратын өндірістік қуаты бар. 80 адам тұрақты жұмыс 
істейді.

ИП «Левин В.Д.» занимается производством и реализацией мебели. Мебель, в том числе стулья и 
столы, изготавливается из местной березы. На текущий момент производственная мощность 
составляет 36 тысяч изделий. На фабрике постоянно работают 80 человек.

Жиһаз өндірісі / 
Производство мебели 

СҚО 
Бескөл ауылы 
Киров көшесі, 40 

+7 701 978 40 23  

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей»  
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ATLAS CINEMA   

Петропавл қаласы, 
М. Жұмабаев көшесі, 91 

Кинофильмдер көрсету жөніндегі қызмет /
Деятельность по показу кинофильмов        

Atlas Cinema киноплексі – Петропавлдағы жаңа буындағы алғашқы лазерлік кинотеатр. Бұл СҚО-
дағы ең үлкен кинокешен. Онда: 5 зал, бар. Біреуі төбе  динамиктері мен бес сабвуферлері бар 
Dolby Atmos шынайы дыбыс технологиясымен жабдықталған.

Киноплекс Atlas Cinema представляет собой первый в Петропавловске лазерный кинотеатр 
нового поколения. Он является самым большим кинотеатром в Северо-Казахстанской области. 
Здесь пять залов, один из которых оборудован технологией невероятно реалистичного звука 
Dolby Atmos с потолочными динамиками и пятью сабвуферами. 

+7 (7152) 50 20 02 
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AVANTAGE   

Наталья Савченко ашқан «Avantage» ательесі әйелдер мен ерлер, балалар киімін (салтанатты 
кешке, үйлену тойына арналған көйлектер, күнделікті киімдер мен сырт киімдер) тігеді және 
киім жөндеумен айналысады. Сонымен қатар мейрамханаларға орындық қаптарын, дастархан 
мен перделер тігуге де тапсырыс алады.

Ателье «Avantage» Натальи Савченко оказывает широкий спектр услуг, а именно - пошив 
женской одежды (вечерние платья, блузки, юбки, костюмы, брюки, свадебные платья, верхняя 
одежда), мужской, детской одежды, а также ремонт одежды. Ателье принимает крупные заказы 
на пошив чехлов для стульев в рестораны, на пошив скатертей и штор с разработкой дизайна. 

Киім тігу және жөндеу / 
Индивидуальный пошив и ремонт одежды 

Петропавл қаласы, 
Интернациональная көшесі, 65 

+7 707 219 00 78  

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
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СЕМЁНОВА Г.П.   

Петропавл қаласы,
Ж.Жабаев көшесі, 174 

Жолаушылар тасымалы /
Пассажирские перевозки        

«Семенова Г.П.» қалалық бағыт бойынша жолаушылар тасымалы қызметін көрсетеді. Бүгінгі күні 
кәсіпкер 10 қалалық бағыт бойынша 40 автобус шығарып отыр. 30-дан астам жүргізуші 
жұмыспен қамтылған.

ИП «Семёнова Г.П.» оказывает услуги пассажирских перевозок. На сегодняшний день 
предприниматель обслуживает 10 городских маршрутов, автобусный парк составляет  40 ед. 
машин, работают более 30 водителей. 

+7 (7152) 46 23 27 

«Бизнестің жол картасы-2020», «Еңбек»     
«Дорожная карта бизнеса-2020», «Еңбек»  
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SENS FASHION   

Жеке кәсіпкер Сергей Николаевич Сокирко ашқан «Sens Fashion» сауда-өндірістік компаниясы 
теріден және тоқымадан бас киім, былғарыдан сырт киім, сондай-ақ мектеп формасы, кеңсе 
киімі, төсек-орын және камуфляж тігумен айналысады. 

Индивидуальный предприниматель Сокирко Сергей Николаевич открыл торгово-
производственную компанию «Sens Fashion». Предприятие занимается пошивом головных уборов 
из меха и текстиля, верхней одежды из кожи, а также школьной формы, офисной одежды, 
постельного белья и камуфляжа.

Киім өндірісі / 
Производство одежды 

Петропавл қаласы, 
Н. Назарбаев көшесі, 270а 

+7 (7152) 51 14 48  

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

www.sensfashion.kz  
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ТАТАЕВА К.Т.   

Петропавл қаласы, 
Егемен Қазақстан, 1 

Аяқ киім өндірісі /
Производство обуви        

Кәсіпкер Күләш Татаева аяқ киімнің табанын жасап, пима секілді киіз аяқ киімдер тігеді. Сондай-
ақ  кәсіпкердің цехында резеңке етік, калош  секілді су мен ылғал өткізбейтін аяқ киімдердің 
ішінен киетін киіз шылғау-шұлықтар шығады. 

ИП «Татаева К.Т.» производит подошву, шьет войлочный верх для изготовления обуви (валеши и 
бурки), также цех производит войлочные носки для утепления резиновых сапог, калош и др. 

+7 777 925 50 53 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»
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ШАРОВ В.Н.   

Шаров Виктор Николаевич піскен, шикілей ысталған және жартылай ысталған шұжық өнімдері, 
ет деликатестері, жылқы етінен жасалған ұлттық бұйымдар, жартылай фабрикаттар 
өндіретін ірі компаниялардың бірі. Кәсіпорын қазір 100-ден астам өнім түрін шығарады.

ИП «Шаров В.Н.»- один из крупнейших производителей колбасных изделий, включая вареные, 
сырокопченые и полукопченые, деликатесы мясные, национальные изделия из конины, 
полуфабрикаты. Предприятие выпускает более 100 наименований продуктов. 

Еттен өнімдер өндіру / 
Производство продуктов из мяса 

Петропавл қаласы,
Медведев көшесі, 41 

+7 (7152) 31 05 11  

«Бизнестің жол картасы-2025», «Даму Өндіріс»
«Дорожная карта бизнеса-2025», «Даму Өндіріс»
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BABY SUN   

Петропавл қаласы, 
Н. Назарбаев көшесі, 193 

Мектепке дейінгі білім беру /
Дошкольное образование        

Кәсіпкер Ксения Яушева ашқан «Baby Sun»  балаларды дамыту орталығында бүгінгі күні сәбилер 
мен ата-аналарға, мектепке дейінгі және бастауыштағы балаларға арналған дамыту топтары 
бар. Мұнда көптеген секциялар жұмыс істеп, түрлі мамандардың жеке сабағы өтеді.

В детском развивающем центре «Baby Sun» Ксений Яушевой на сегодняшний день открыты 
детско–родительские группы для детей раннего возраста, развивающие группы для детей 
дошкольного возраста и младшего школьного возраста. Работают секции каратэ, 
художественной гимнастики и хореографии, арт-студия. Проводятся индивидуальные занятия с 
компетентными специалистами разного профиля.

+7 778 833 76 66 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»
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ЗЕНЧЕНКО И КОМПАНИЯ   

«Зенченко және Компания» КС – СҚО-дағы әлеуметтік маңызы бар ірі кәсіпорындардың бірі. 
«Зенченко және Компания» КТ – көкөніс өсіріп,  жоғары сапалы ет-сүт өндіріп, өңдеп  сатумен 
және асыл тұқымды бұқа, таналар өсіріп, сатумен айналысады.

КТ «Зенченко и Компания» -  одно из крупных и социально значимых предприятий в Северо-
Казахтанской области. Деятельность КТ «Зенченко и Компания» представлена: 
- Производством и реализацией продукции растениеводства (зерновых, картофеля, овощей);
- Производством и переработкой молока высокого качества; 
- Производством и реализацией мяса; 
- Продажей телок и бычков племенной породы.

Сүтті қайта өңдеу және ірімшік өндіру / 
Переработка молока и производство сыров

СҚО
Новоникольское ауылы, 
Степная көшесі, 2а

+7 (71538) 25 1 37  

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей»  

www.zenchenko.kz  
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BIO OPERATIONS   

СҚО
Тайынша ауданы
Тайынша қаласы 

Ұн, крахмал, биоэтанол өндіру /
Производство муки, крахмала, биоэтанола        

Bio Operations ЖШС астықты терең өңдейтін Қазақстандағы тұңғыш зауытты іске қосты. Онда 
жылына 82 мың тонна глютен мен крахмал шығады. Жоба аясында кәсіпорын бидай дәнінің, 
крахмал, ұн және мал азығын өндіруге арналған жабдық сатып алды.

В Северо-Казахстанской области запущен завод по глубокой переработке зерна ТОО «Bio 
Operations», мощностью 82 тысячи тонн по производству первого в Казахстане глютена и 
крахмала. По проекту предприятием закуплено оборудование для производства пшеничной 
клейковины, крахмала, муки и кормов для животных. 

+7 (71536) 24 2 77 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.biooperations.com.ru 
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CITTADELLA   

«Cittadella» жиһаз компаниясы жұмсақ жиһаз жасаумен айналысады. Осы жылдар ішінде Cittadella 
ЖШС Германия, Италия, Түркия, Ресей және Қытайдың фурнитура, қасбет пен жиынтықтар 
шығаратын өндірушілерімен берік серіктестік қатынастарды жолға қойды.

Мебельная компания ТОО «Cittadella» изготавливает мебель с мягкими элементами ручной 
работы, и использованием кожи рептилий в дизайне кроватей и радиусных шкафов-купе, мебель 
в классическом стиле и многое другое. За годы работы фирма наладила прочные партнёрские 
отношения со многими зарубежными производителями и поставщиками фурнитуры, фасадов и 
комплектующих из Германии, Италии, Турции, России и Китая. 

Жиһаз өндірісі / 
Производство мебели

Петропавл қаласы, 
К.Сүтішев көшесі, 65

+7 715 234 04 94  

«Даму Өндіріс» 
 

www.ctd.kz  
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COOL INFINITY   

Петропавл қаласы, 
К. Сүтішев көшесі, 60

Изотермиялық үлгідегі термос-вагон жасау /
Изготовление вагона-термоса      

Cool Infinity ЖШС – 16-1807-04 изотермиялық модельді термос-вагон жасауға айрықша құқығы 
бар компания. Вагон жол табаны 1520 мм болатын теміржолдарда жауын-шашын мен 
температураның күрт өзгеруінен қорғауды қажет ететін, тез бұзылатын, тез бұзылмайтын 
дана тауарлар мен ыдыстағы дара жүктерді тасымалдауға арналған.

ТОО «Cool Infinity» имеет исключительное право на изготовление вагона-термоса 
изотермической модели 16-1807-04 для перевозки продовольственных скоропортящихся и 
нескоропортящихся штучных, тарно-штучных, пакетированных грузов, требующих защиты 
от атмосферных осадков и резких перепадов температуры по железным дорогам колеи 1520 мм.

+7 (7152) 70 36 30 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

www.coolinfinity.kz 
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DEZ   

DEZ ЖШС – ұн тарту,  ұннан өнім шығарумен айналысатын компания. Зауыттың барлық 
жабдығы әлемдік стандарттарға сай, ұн сапасы қатаң бақыланатын заманауи жабдықталған 
зертхана бар. Кең қоймалар ұнды үлкен көлемде дұрыс сақтауды қамтамасыз етеді.

Основным видом деятельности ТОО «DEZ» является производство мукомольной продукции. 
Оборудование предприятия соответствует всем мировым стандартам, также имеется 
лаборатория с современным оснащением, где строго контролируется качество муки. 
Просторные склады обеспечивают правильное хранение муки в больших объемах.

Ұн өндіру / 
Производство муки

Петропавл қаласы, 
Ж. Жабаев көшесі, 237

+7 (7152) 42 53 41  

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025»  

www.dez.kz  
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NEWLIFE DIAGNOSTIC   

Петропавл қаласы, 
К.Сүтішев көшесі, 60

Жалпы дәрігерлік практика /
Общая врачебная практика        

Доктор Аладинская Вера Владимировна ашқан NewLife Diagnostic медициналық орталығы УДЗ-ның 
барлық түрлерін жасайды. Сондай-ақ акушер-гинеколог, педиатр, неонатолог, невропатолог, 
нейрохирург, балалар нефрологы секілді мамандар да жүргізеді. Орталықтың негізгі клиенттері 
- жүкті әйелдер, аналар және балалар.

Медицинский центр NewLife Diagnostic Доктора Аладинской Веры Владимировны оказывает услуги 
по проведению всех видов УЗИ.Прием ведут врачи узкой специализации (акушер-гинеколог, 
педиатр, неонатолог, невропатолог, нейрохирург, детский нефролог). Основными клиентами 
центра являются беременные женщины, мамы и их дети. 

+7 (7152) 50 09 99 

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек» 
  

www.newlifediagn.kz 
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NORD ASIA TRANS   

Nord Asia Trans  ЖШС Қазақстан аумағында және шет елдерге жүк тасымалдаумен айналысады. 
Меншігінде 11 дана жүк тартқыш, қауіпті жүктерге арналған жартылай тіркеме-цистерналар 
және қауіпті емес жүктерге арналған жартылай тіркемелері бар. 

ТОО «Nord Asia Trans» зарекомендовала себя как добросовестный перевозчик и надежный партнер. 
Собственный автопарк состоит из 11 единиц магистральных тягачей Volvo FH с колесной 
формулой 4*2 и 6*2, полуприцепов-цистерн для опасных грузов и полуприцепов для неопасных 
грузов. Компания имеет большой опыт как в сфере международных перевозок, так и перевозок по 
территории Республики Казахстан.

Жүк тасымалы / 
Перевозка грузов

Петропавл қаласы, 
Проселочная көшесі, 2а

+7 (7152) 50 44 90  

Nordasiarans@kZ  

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025»  
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NORTH RIVER   

Петропавл қаласы, 
М. Жұмабаев көшесі, 91

Демалыс пен ойын-сауық ұйымдастыру /
Организация отдыха и развлечений        

North River ЖШС Солтүстік Қазақстан үшін өңірлік маңызы бар сауда ойын сауық орталығын 
салды. Dostyk MALL СОО – СҚО-да 650-ден астам жұмыс орнын ашқан, ірі көлемде салық төлейтін, 
26000 ш.м. жалпы алаңы бар ең ірі сауда нысаны.

Компания реализовала инвестиционный проект строительства ТРЦ регионального значения 
Dostyq MALL, который является самым крупным торговым объектом в Северо-Казахстанской 
областис общей площадью 26000 кв.м.. В ТРЦ образовано более 650 рабочих мест, увеличена 
налогооблагаемая база. 

+7 (7152) 62 50 00 

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020»  
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SMB GROUP FAMILY   

«SMB GROUP Family» ЖШС – слинг-бэг және биг-бэг полипропилен контейнерлерін шығарады. 
Полипропилен контейнерлердің негізгі артықшылықтары: тозбайды, ылғал өткізбейді, 
химиялық заттар әсер етпейді, ықшам, климатқа бейім.

Компанией ТОО «SMB GROUP Family» освоено производство полипропиленовых контейнеров слинг-
бэги и биг-бэги. Главными достоинствами полипропиленовых контейнеров являются 
износостойкость, непроницаемость для влаги, неподатливость воздействию химических 
веществ, компактность, устойчивость к климатическим изменениям.

Полипропилен ыдыс өндіру / 
Производство полипропиленовой тары 

Петропавл қаласы, 
Ғ. Мүсірепов көшесі, 38

+7 (7152) 50 38 38  

«Бизнестің жол картасы-2025», «Даму-Өндіріс»
«Дорожная карта бизнеса-2025», «Даму-Өндіріс»

www.smbgroup.kz  
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STRONG SERVISE   

Петропавл қаласы, 
Я.Гашек көшесі, 29

Жеңіл металл конструкцияларын өндіру /
Производство легких металлических конструкций        

Strong Service ЖШС – көшедегі спорт тренажерлер, балалар ойын алаңы, футбол алаңдарына 
арналған қоршаулар мен дуалдар, сондай-ақ, мүгедектерге арналған арба мен санитарлық 
креслолар, орындықтар, стеллаждар және т.б. көптеген құралдар шығарады. 

За годы работы ТОО «Strong Service» прошло путь от монтажа пожарной сигнализации, 
производства корпусной мебели до производства металлических изделий. Сегодня основная 
выпускаемая продукция компании - это уличные спортивные тренажеры, детские игровые 
площадки, ограждения для футбольных полей и заборы, также выпускается широкий 
ассортимент инвалидных колясок и санитарные кресла, лавочки, стеллажи и многое другое. 

+7 (7152) 61 92 75 

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025»  

www.zavodsko.kz 
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TRUCK SERVICE KAZKAHSTAN   

Truck Service Kazkahstan  ЖШС жүк және арнайы техникаға сервистік қызмет көрсету және жөндеу, 
жүк техникасын жуу, май ауыстырумен айналысады. Сонымен қатар, қосалқы бөлшектер мен 
жүк, жеңіл-арнайы техникаға арналған майлау материалдарын сатады.

ТОО «Truck Service Kazakhstan» осуществляет cервисное обслуживание и ремонт грузовой и 
спецтехники, предлагает услуги автомойки грузовой техники, замены масла. Реализует широкий 
ассортимент запасных частей, смазочных материалов для грузовой, легковой спецтехники. 

Жүк және арнайы техникаға сервистік қызмет көрсету және жөндеу / 
Сервисное обслуживание и ремонт грузовой и спецтехники 

Петропавл қаласы, 
Проселочная көшесі, 2а

+7 (7152) 50 44 90  

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

www.tsk.com.kz  
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VIZAVI COMPANY   

Петропавл қаласы, 
Ж. Жабаев  көшесі, 235

Кондитерлік өнімдер өндірісі /
Производство кондитерских изделий        

ViZaVi Company ЖШС үйдегідей рецептпен кондитерлік өнімдер мен шығыс тәттілерін өндіреді. 
Үш адам және 20 ш.м бөлмеден іс бастаған команда қазір заманауи кондитерлік фабрикаға 
айналған. Бүгінде жұмысшылар саны 200-ге жуық, ал өндіріс алаңы 1200 ш.м-ден асады.

ТОО «ViZaVi Company» занимается производством кондитерских изделий и восточных сладостей 
по домашним рецептам. Начав с команды из трёх человек и помещения площадью 20 м², 
компания выросла в современную кондитерскую фабрику, численность работников которой 
составляет около 200 человек, а производство занимает более 1200 м². 

+7 (7152) 42 51 52 

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025»  

www.sladosti-vizavi.ru 
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БАЛАРМАН   

Ерлі-зайыпты Балдырған мен Раушан Ильясовтар Петропавл қаласында мектеп жасына дейінгі 
балаларға арналған білім беру орталығын ашты. Қазір Петропавл қаласының үш ауданында үш 
балабақша жұмыс істейді. Екі балабақша кәсіпорын меншігінде.

ТОО «Баларман», учитывая острую нехватку в г. Петропавловск образовательных заведений для 
дошколят, начало бизнес в сфере управления детскими садами. На данный момент у компании 
три детских сада в разных районах города, два из которых в собственности. 

Мектепке дейінгі білім беру / 
Дошкольное образование 

Петропавл қаласы, 
Садовый көшесі, 2

+7 (7152) 37 78 12  

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»
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ВИВАГА-ЛАДА   

Петропавл қаласы, 
Володарский көшесі, 83

Автомобиль мен мотоциклдерді көтерме және бөлшек сату және жөндеу /
Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт        

«ВиВаГа-Лада» автоорталығы – мультибрендті автосалон. Subaru, KIA, Peugeot, Ravon, JAC сияқты 
әлемге әйгілі автомобиль өндірушілердің ресми дилері.

Автоцентр «ВиВаГа-Лада» – мультибрендовый автосалон, является официальным дилером 
таких известных мировых производителей автомобилей как Subaru, KIA, Peugeot, Ravon, JAC.

+7 (7152) 39 76 97 

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025»  

www.vivaga.kz 
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KINDER LAND   

Kinder Land балалар ойын-сауық орталығы – 1 жастан 10 жасқа дейінгі балалар мен олардың ата-
аналарының бос уақытын, түрлі іс-шараларын, салтанаты мен мәдени демалысын өткізу үшін 
ең қолайлы және қауіпсіз орын.

Детский развлекательный центр «Kinder Land» – это волшебный остров для детей и их 
родителей, где каждый визит - необычное, увлекательное путешествие в удивительный мир 
детства. «Kinder Land» - представляет собой максимально комфортное и безопасное место для 
проведения досуга, различных мероприятий и культурного отдыха детей от 1 года до 10 лет, а 
также их родителей. 

Ойын-сауық және тақырыптық парктер қызметі / 
Деятельность развлекательных и тематических парков  

Петропавл қаласы, 
С.Мұканов көшесі, 53

+7 (7152) 39 08 79  

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»
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ДИНАСТИЯ АГРО   

СҚО
Благовещенка ауылы, 
Бейбітшілік көшесі, 14 

Дәнді және майлы дақылдарды өсіру, май өндіру /
Выращивание зерновых и масленичных культур, производство масла        

"Династия Агро" ЖШС майлы және дәнді дақылдарды өндіруші. Компания зығыр, күнбағыс, 
техникалық және тағамдық рапстан өсімдік майын өндірумен айналысады.

ТОО "Династия Агро" является производителем масличных и зерновых культур, масла 
растительного из льна, подсолнечника, рапса технического и пищевого.

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025»  
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ЖАҢА-ЕСІЛ ФЕНИКС   

«Жаңа-Есіл Феникс» ЖШС –  тартатын жылжымалы құрам (электровоздар мен тепловоздар), 
моторлы-вагонды жылжымалы құрамды, әр түрлі санатты вагондар мен жол техникасын 
жаңғыртып, күрделі жөндеу жүргізіп, техникалық қызмет көрсетіп және басқа да жұмыстарды 
ұйымдастырып, орындаумен айналысады.

Основными видами деятельности ТОО «Жаңа-Есіл Феникс» являются организация и выполнение 
работ по модернизации, капитальному ремонту, техническому обслуживанию и другим видам 
работ тягового подвижного состава (электровозы и тепловозы), мотор-вагонного подвижного 
состава, классных вагонов и путевой техники.

Темір жол жылжымалы құрамын жөндеу / 
Ремонт подвижного состава железных дорог  

СҚО,
Новоишим ауылы
Локомотивная көшесі, 48 

+7 (71535) 6 26 12  

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

www.zhef.kz  
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ЖИҺАЗ ПЕТРОПАВЛОВСК   

Петропавл қаласы, 
Медведев көшесі, 41 

Матрацтар өндірісі /
Производство матрасов        

"Жиһаз Петропавл" ЖШС корпустық жиһаз (жатын  бөлме гарнитуралары), жұмсақ жиһаз 
өндірумен, матрас жасаумен айналысады. Облыстағы матрас шығаратын жалғыз өндіруші. 
Компанияның дайын өнімді көрсетуге, тауар таңдауға және сатып алуға арналған кеңсесі мен 
шоу-румы бар.

ТОО «Жиһаз Петропавловск» занимается производством корпусной мебели (спальные 
гарнитуры), мягкой мебели,  является единственным производителем матрасов в области. 
Компания имеет производственное помещение, в котором имеется офис и шоу-рум для показа 
готовой продукции, выбора и приобретения товара. 

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025»  

+7 775 757 77 77 

www.so-va.kz 
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ЗЕЛЕНЫЕ ЛУГА   

"Зеленые Луга" ЖШС – голштино-фриз тұқымды (Канада) сиыр ұстап, сүтін сауып сатумен 
айналысатын мал шаруашылығы. Фермада сауын сиыр, бұқа, сондай-ақ жас төл мен құнажындар 
бағылады.

Основным видом деятельности компании ТОО «Зеленые Луга» является животноводство, в 
частности, разведение коров голштино-фризской породы (Канада) для последующей реализации 
молока-сырья. На ферме содержатся дойные коровы, быки, а также молодняк и нетели.

Мал тұқымын асылдандыру / 
Разведение молочных пород скота  

СҚО
Красная Поляна ауылы, 
Рабочая көшесі, 34 

+7 707 508 02 24  

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»
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ИЗОЛИТ   

Петропавл қаласы, 
Крепостная көшесі, 2 

Электр оқшаулау материалдарын өндіру /
Производство электроизоляционных материалов        

"Изолит" ЖШС cлюда және слюда қағаздары негізінде электр оқшаулағыш материалдар және 
майлы, кремний органикалық лактар негізінде мата шығарады. "Изолит" ЖШС дайын өнімді 
Қазақстанда сатады және Ресей, Беларусь, Украина, Армения өңірлеріне экспорттайды.

Основным видом экономической деятельности ТОО «Изолит» является выпуск 
электроизоляционных материалов на основе слюды и слюдяной бумаги, тканей на основе 
масляных, кремнийорганических лаков. ТОО «Изолит» осуществляет реализацию готовой 
продукции на территории Республики Казахстан, а также экспортирует в регионы Российской 
Федерации, Беларусь, Украину, Армению.

«Даму-Өндіріс»  

+7 (7125) 46 20 51 

www.izolit.com 



628

КАЗМЯСОПРОДУКТ   

"Қазмясопродукт" ЖШС – мал союдан бастап (ІҚМ, шошқа, жылқы, қой) дайын өнім өндіруге 
дейінгі  барлық процесті жүзеге асырады. Кәсіпорын  пісірілген, жартылай ысталған, пісірілген-
ысталған шұжықтардың барлық түрін шығарып, жылқы, сиыр, шошқа етінен жеңсік ас 
жасайды.

ТОО «Казмясопродукт» - это мясоперерабатывающее производство, начиная от забоя скота 
(КРС, свиньи, лошади, овцы) до выпуска готовой продукции, в том числе, вареные колбасы, 
полукопченые, варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки, деликатесы из конины, говядины, 
свинины, полуфабрикаты. 

Етті өңдеу және консервілеу / 
Переработка и консервирование мяса  

Петропавл қаласы, 
М. Әуэзов көшесі, 280 

+7 (7152) 54 05 14  

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей» 

www.kazmyas.kz  
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ҚЫЗЫЛЖАР СҮТ   

СҚО
Қызылжар ауданы
Чапаево ауылы

Сүтті  ірі қара мал өсіру /
Разведение крупного рогатого скота молочного направления        

«Қызылжар Сүт» кәсіпорнында симментал тұқымды (Германия және Австрия) ірі қара мен сауын 
сиыр, құнажын, жас төл, өгіз, таналар бар. Болашақта кәсіпорын ферманы ІҚМ басымен 
толтырмақ. Мұндағы бір сиыр күніне 28 литр сүт береді.

На данный момент ТОО «Қызылжар Сүт» содержит поголовье КРС симментальской породы 
(Германия и Австрия), дойных коров, нетелей, молодняка (телки и бычки). В будущем 
предприятие планирует увеличить поголовье КРС. Удой одной коровы на текущий момент 
составляет 28 литров/день.

+7 777 901 77 73 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»
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МАСЛО-ДЕЛ   

«Масло Дел»  ЖШС - Қазақстандағы ең ірі азық-түлік өндірушілердің бірі. Бүгінгі күні компания 
сары май және өсімдік майы, өнеркәсіптік мақсаттағы май, маргарин, майонез, кетчуп, томат 
пастасы, ұзақ сақталатын және қойытылған сүт секілді 100-ден астам өнім түрлерін 
шығарады. 

ТОО «Масло Дел» - одна из крупнейших компаний в Казахстане по производству продуктов 
питания. На сегодняшний день производимый ассортимент ТОО «Масло-Дел» включает в себя 
более 100 видов продукции: сливочные и растительные масла, жиры промышленного 
назначения, маргарины, майонезы, кетчупы, томатная паста, молоко длительного хранения, 
сгущенное молоко. 

Азық-түлік өндірісі / 
Производство продкутов питания  

Петропавл қаласы, 
М. Әуэзов көшесі, 266 

+7 (7152) 54 05 07  

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей» 

www.maslodel.kz  
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МИТРАЛИЯ   

Петропавл қаласы, 
Маяковский көшесі, 96

Арнайы дәрігерлік практика /
Специальная врачебная практика        

«Митралия» медициналық орталығы – заманауи көпбейінді медициналық орталық. Мұнда 
кардиология (балалар, ересектер), неврология (балалар, ересектер), соның ішінде акупунктура, 
терапия, гинекология, педиатрия және функционалды диагностика бөлімдері бар.

Медицинский центр "МИТРАЛИЯ" – это современный многопрофильный медицинский центр, 
оказывающий качественную специализированную помощь. Основными направлениями работы 
являются такие профильные направления медицины как кардиология (детская, взрослая), 
неврология (детская, взрослая) в том числе иглорефлексотерапия, терапия, гинекология, 
педиатрия и функциональная диагностика. 

+7 (7152) 39 62 61 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.mitraliya.kz 
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МОЛПРОДУКТ   

«Молпродукт» ЖШС – Қазақстандағы ірі өндірушілердің бірі. «Наше», «Мумуня» және «Сүт» 
брендтерімен сүт, «Колибри» шырыны, «Кефирные традиции», «Кефирный баланс» айраны және 
т.б сүт өнімдерін шығарады.

ТОО «Молпродукт» является одним из крупных производителей молочной продукции на 
территории РК. Выпускает молоко под брендами «Наше», «Мумуня» и «Сут», сок «Колибри», 
кефир «Кефирные традиции», «Кефирный баланс» и др. продукцию.

Сүтті қайта өңдеу және сүт өнімдерін шығару / 
Переработка молока и выпуск молочной продукции  

Петропавл қаласы, 
Универсальная көшесі, 1а 

+7 (7152) 42 26 89  

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей» 
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РАХАТОПТ   

Петропавл қаласы, 
Қазақстан конституциясы 
көшесі, 55

Жарма өндіру /
Производство круп        

«РахатОпт» ЖШС жарма өндірумен айналысады. Арпа, жүгері, қарақұмық, бидай жармасы, тары, 
қызыл бұршақ, қызыл жасымық, ұсақталған бұршақ, сонымен қатар әр түрлі күріш түрлерін 
шығарады.

Основным видом деятельности ТОО «РахатОпт» является производство круп. Ассортимент 
производимых круп насчитывает более 10 наименований, таких как перловая, манная, крупа, 
гречневая, ячневая пшено, фасоль красная, чечевица красная шлифованная, горох колотый, а 
также рис разных сортов. 

+7 (7152) 33 31 63 

«Бизнестің жол картасы-2025», «Даму Өндіріс»
«Дорожная карта бизнеса-2025», «Даму Өндіріс»
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СЕВЕСИЛЬЗЕРНО   

«СевЕсильЗерно»  ЖШС - бұл Қазақстанда шығарылған жоғары сапалы бренд ұнының ірі 
өндірушілерінің бірі саналатын элеватор-диірмен кешені. 15 жыл ішінде кәсіпорын ұн мен астық 
экспортының қазақстандық нарығында лайықты орын алды.

ТОО «СевЕсильЗерно» - это элеваторно-мельничный комплекс, являющийся одним из крупнейших 
производителей высококачественной брендовой муки казахстанского происхождения. За 15 лет 
работы предприятие составило достойную конкуренцию на казахстанском рынке экспорта муки 
и зерна. 

Ұн өндіру / 
Производство муки  

Петропавл қаласы,
Ленинградская көшесі, 116а 

«Даму Өндіріс», «Бизнестің жол картасы-2020»
«Даму Өндіріс», «Дорожная карта бизнеса-2020»

www.esilzerno.kz/ru  
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СТРОЙКОМПАНИЯ   

Петропавл қаласы, 
Жамбыл көшесі, 227

Құрылыс /
Строительство        

«Стройкомпания» ЖШС ғимараттардың қаңқаларын тұрғызып қана қоймай, сонымен қатар 
құрылыс конструкцияларын, бұйымдарын (металл құрылымдарын, ағаш бұйымдарын дайындау 
бойынша цех) дайындау, монтаждау және жалпы құрылыс жұмыстарын қоса алғанда, нысандарды 
салу жұмыстарының толық кешенін орындайды.

ТОО «Стройкомпания» выполняет полный комплекс работ по сооружению объектов, включая 
изготовление, монтаж строительных конструкций, изделий (цех по изготовлению 
металлоконструкций, столярных изделий) и производство общестроительных работ.

«Нұрлы жер»



636

ТАЙЫНША МАЙ   

"Тайынша Май" ЖШС Солтүстік Қазақстан облысы ғана емес, жалпы ТМД бойынша ауыл 
шаруашылығы кластеріндегі ең ірі кәсіпорындардың бірі. Еуропада жасалған заманауи 
жабдықтары бар кәсіпорын тәулігіне 1000 тоннаға дейін шикізатты өңдеп, майлы дақылдарды 
қайта өңдей алады.

ТОО «Тайынша Май» является одним из самых крупных предприятий сельскохозяйственного 
кластера не только Северо-Казахстанской области, но и СНГ в целом. Запущен завод по 
переработке масличных культур, оснащенный современным оборудованием европейского 
производства, который способен перерабатывать до 1000 тонн сырья в сутки.

Майлар мен майлар өндіру / 
Производство масел и жиров  

СҚО
Ильичевка ауылы, 
Бесқарағай көшесі, 33 

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей» 
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ФИРМА ДИҚАНШЫ   

Петропавл қаласы, 
1- әмбебап өткел, 23

Ұн өндіру /
Производство муки        

«Диқаншы фирмасы» ЖШС Солтүстік Қазақстандағы ұн өндіретін ірі кәсіпорын. Мұнда негізінен 
астық тазарту; кептіру; тарту; ұнға премикстер қосу; ұнды қаптау жұмыстары жүргізіледі.

ТОО «Фирма Диканшы» является крупным предприятием по производству муки. Основные 
технологические этапы: очистка зерна; сушка зерна; помол зерна; добавка премиксов в муку; 
упаковка муки. 

«Даму Өндіріс», «Бизнестің жол картасы-2020»
«Даму Өндіріс», «Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (7152) 31 72 15

www.dikanshy.kz.ru
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ПРОГРЕСС   

«Прогресс тігін фабрикасы» ЖШС жылына 300 000-нан астам балалар мен ересектер киімі, 
спорттық, арнайы киім және аксессуарлар шығарады.  Өндірісті жаңғыртудың барысында жаңа 
тігін жабдығы орнатылып, ғимаратқа күрделі жөндеу жүргізілді, Кайдзен технологиясы енгізілді.

ТОО «Швейная фабрика «Прогресс» производит более 300 000 единиц продукции в год, в том 
числе одежду для детей, взрослых, спортивную и специальную одежды, аксессуары. В 2014 году 
проведена модернизация производства, установлено новое швейное оборудование, сделан 
капитальный ремонт здания, внедрена технология бережливого производства по методу 
Кайдзен.

Киім өндіру / 
Производство одежды  

Петропавл қаласы,
Интернациональная көшесі, 2б 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

+7 (707) 484 13 33 

www.pgrs.kz 
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ЭКОМОЛ СЕРГЕЕВКА   

Петропавл қаласы,
Промышленная көшесі, 7

Сүтті қайта өңдеу /
Переработка молока        

«ЭкоМол Сергеевка» ЖШС облыс және қала тұрғындарын экологиялық таза сүт өнімдерімен 
қамтамасыз ету мақсатында ашылған. Компания сүтті қайта өңдеп, майлылығы 3,2% сүт, 
майлылығы 82,5% май, сондай-ақ майлылығы 5% сүзбе шығарады. Күніне 3000 кг сүт өңделеді.

ТОО «ЭкоМол Сергеевка» открыто с целью обеспечения населения области и города экологически 
чистыми молочными продуктами. Компания осуществляет переработку молока и выпуск 
следующих видов товара: молоко (жирностью 3,2%), масло (82,5%), а также творог (5%). 
Ежедневно компания способна переработать 3 тонны молока. 

+7 (771) 380 55 54 

«Қарапайым заттар экономикасы» 
«Экономика простых вещей» 
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SKYLI 
   

ШҚО, Семей қаласы,
Уранхаев көшесі, 28

Сұлулық салондары қызметі /
Предоставление услуг салонами красоты  

«SkyLi» сұлулық салонының шеберлері әр түрлі қызметтер көрсететін жоғары 
мамандандырылған сұлулық салоны ретінде танымал. Семей қаласы мен Шығыс Қазақстан 
облысының сұлулық салондары нарығында оқ бойы озық тұр. Салон мамандары үнемі түрлі 
семинар, тренингтерге қатысып, кәсіби біліктілігін арттырып отырады.

Cалон красоты «SkyLi» оказывает широкий спектр услуг и пользуется полпулярностью среди 
жителей г. Семей и Восточно-Казахстанской области. Специалисты салона постоянно участвуют 
в различных обучающих семинарах, тренингах, тем самым постоянно повышают свой 
профессионализм.

+7 777 240 41 88  

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»
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RABBIT 
   

ШҚО, Семей қаласы, 
Қаржаубайұлы/Нұрбаев, 107

Батут орталығы /
Батутный центр 

«Rabbit» - Семей қаласында 24 түрлі батут, поролон шұңқыры, ауа жастығы, 3 қабатты 
лабиринт және 2 ойын автоматы ұсынылған жалғыз батут орталығы. Балалар мен ересектер 
мұнда жағымды эмоция үшін ғана емес, сонымен қатар спортпен айналысу үшін де келеді. Батут 
сабақтары тепе-теңдікті дамытады және артық салмақтан арылтуға көмектеседі. Сол себепті 
мұнда спорт бөлімі ашылған.

«Rabbit» - единственный в г. Семей батутный центр, где представлено 24 разнообразных батута, 
поролоновая яма, воздушная подушка, 3-этажный лабиринт и 2 игровых автомата. Дети и 
взрослые приходят сюда не только для получения положительных эмоций, но и в спортивных 
целях. Занятия на батутах развивают координацию и помогают сбросить вес, поэтому при 
центре открыта спортивная секция.

+7 777 313 77 44  

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға 
арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы
Государственная программа развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017 - 2021 годы «Еңбек»
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ЖАН-ЕР    

Бүгінгі таңда «Жан-Ер» медицина орталығы Семей қаласының үздік көпбейінді клиникаларының 
бірі. Қызметтің негізгі бағыты – стоматология.  Сондай-ақ әр тұрлі сала мамандары да 
қабылдайды. Медицина орталығы Германия, Италия, Жапония, Оңтүстік Корея сияқты әлемге 
әйгілі өндірушілердің ең соңғы үлгідегі жабдықтарын пайдаланады. 

На сегодняшний день медицинский центр «Жан-Ер» является одной из лучших многопрофильных 
клиник города Семей.  Основным направлением деятельности является оказание 
стоматологических услуг, также прием ведет широкий спектр узких специалистов, что 
позволяет компании участвовать в государственном заказе на обслуживание населения. 
Медицинский центр использует новейшее оборудование известных мировых производителей 
Германии, Италии, Южной Кореи, Японии.

Денсаулық сақтау / 
Здравоохранение       

ШҚО, Семей қаласы,
Қабанбай батыр, 21  
 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 (7222) 36 11 12 
 
www.zhan-er.kz 
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В ШОКОЛАДЕ 
   

ШҚО, Қабанбай ауылы, 
Алакөл жағалауы, 7

Демалыс базасының қызметтері /
Услуги базы отдыха 

«В шоколаде» демалыс үйі тиімді бағамен 2, 3, 4, 5 және 6 орындық жайлы нөмірлер ұсынады. 
Сонымен қатар, ойын алаңы, баскетбол және волейбол алаңы, балалар мини-футболы, батут, 
үстел теннисі және Sony PS бар. Демалыс базасының жанында втотұрақ пен жазғы алаң 
қарастырылған, бүкіл аумақ қоршалған және жарықтандырылған.

Предприниматель активно развивает внутренний туризм. Дом отдыха «В шоколаде» открыт на 
берегу озера Алаколь в 2017 году, здесь гостям предлагают 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти и 6-ти местные 
уютные номера. На территории имеется детская площадка, баскетбольная и волейбольная 
площадка, детский мини-футбол, батут, настольный теннис, игровые приставки. Территория 
базы отдыха огорожена, и освещена. 

«Қарапайым заттар экономикасы»
«Экономика простых вещей»

+7 705 170 72 82  
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TERRASPORT    

«Terrasport fitness club» – бұл салауатты өмір салтын ұнататындардың барлығына қолжетімді 
жоғары сапалы фитнес қызметтерін ұсынатын белсенді дамып келе жатқан фитнес клубтар 
желісі. Клубта фитнес, йога, бодифлекс, іш биі, зумба, трайбл, каратэ, хореография, Strip Dance, 
Breakdance, Go-Go, Hot Iron, бокс залы, би бағдарламалары, фитнес-бар, массаж кабинеті бар, 
топтық және жеке сабақтар өткізіледі. Сондай-ақ, барлық абонемент иелері кез келген 
уақытта жаттығу залына кіре алады. 

«Terrasport fitness club» – это активно развивающаяся сеть фитнес-клубов, предоставляющая 
услуги высокого качества, доступные всем любителям здорового образа жизни. В клубе 
проводятся групповые и индивидуальные занятия: фитнес, йога, бодифлекс, танец живота, 
зумба, трайбл, каратэ, хореография, Strip Dance, Breakdance, Go-Go, Hot Iron, зал бокса, 
танцевальные программы, фитнес-бар, массажный кабинет. Также имеется тренажерный зал, 
который могут посещать в любое время все владельцы абонементов. 

Фитнес-клуб қызметі / 
Деятельность фитнес-клубов       

ШҚО, Өскемен қаласы, 
Тәуелсіздік даңғылы 5/3  
 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 708 440 20 00  
 
www.terrasport.kz 
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ACTIVITYPARK 
   

ШҚО, Семей қаласы, 
Дальняя көшесі, 1а

Өндіріс /
Производство  

Коротаев Сергей Анатольевич ЖК – бүкіл Қазақстан бойынша балалар аттракциондарының ірі 
өндірушісі. Компания: слайдтардан туннельдерге дейін пластик ойын кешендерінің көптеген 
элементтерін шығарады.  Сонымен қатар, өз бетінше бірнеше ойын аттракциондарын ашты. 
Осылайша, ол ойын-сауық орталықтарына арналған жабдық  шығарушы ғана емес, сонымен 
қатар бизнестің осы саласында айтарлықтай тәжірибеге ие. Бұл - өз клиенттеріне кәсіби және 
сауатты кеңес беруге мүмкіндік береді.

Компания является крупным производителем детских аттракционов, которые пользуются 
спросом по всему Казахстану. Компания отливает из пластика широкий спектр элементов 
игровых комплексов: от горок до тоннелей. К тому, же компанией открыто несколько игровых 
аттракционов самостоятельно. Таким образом она не просто продает оборудование для 
развлекательных центров, но и имеет весомый опыт в данном направлении бизнеса, что 
позволяет ей консультировать своих клиентов профессионально и грамотно. 

+7 705 795 69 29  

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

www.activitypark.kz  
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MAXFIT    

«MaxFit»  спорт кешені үш қабатты ғимараттан тұрады, онда жаттығу залы және ересектерге 
арналған бассейн жұмыс істейді. Кешенде тренажер залының келушілеріне, жүзу 
жаттықтырушыларына, аквааэробикке және т.б. жаттықтырушылық қызметтер 
көрсетіледі. Жаттығулар бір реттік және абонементтер бойынша жүргізіледі. Ең заманауи 
жабдықтармен жарақтандырудың арқасында «MaxFit» спорт кешені Семей қаласында танымал 
болды.

Спортивный комплекс «MaxFit» представляет собой трехэтажное здание, где функционирует 
тренажерный зал  и бассейн для взрослых. К услугами посетителей тренеры по фитнессу, 
плаванию, аквааэробике и другим дисциплинам. Тренировки ведутся как на разовой основе, так и 
по абонементам. Благодаря оснащению самым современным оборудованием,спортивный 
комплекс «MaxFit» пользуется большой популярностью среди жителей города Семей.

Фитнес-клубтардың қызметі / 
Деятельность фитнес-клубов       

ШҚО, Семей қаласы,
Ильяшев көшесі, 143а 
 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

+7 747 141 50 00  
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К-МЕБЕЛЬ 
   

ШҚО, Ұлан ауданы, 
Таврическое ауылы, Советская, 54

Жиһаз өндірісі /
Производство мебели  

«Кучерин» ЖК «К-жиһаз» брендімен жиһаз шығарады. Компания Шығыс Қазақстанның қақ 
ортасында орналасқан және көптеген жылдар бойы Қазақстан және Ресей жиһаз нарығында 
жоғары сапалы корпустық жиһаздың ірі өндірушісі және жеткізушісі ретінде  танымал.

ИП «Кучерин» выпускает мебель под брендом «К-Мебель». Компания расположена в сердце ВКО и на 
протяжении многих лет является крупным производителем и поставщиком корпусной мебели 
высокого качества на казахстанском и российском рынке. 

+7 771 353 78 58  

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.k-mebel.kz  
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АННАБЕЛЛА    

Компания сапалы және заманауи матрацтардың барлық түрін шығарады: салмағы жоғары 
адамдарға арналған матрацтардан (150 кг қоса алғанда) арқа аурулары мен жас проблемалары 
бар адамдарға арналған өнімдерге дейін ұсынады. Эргономикалық жастықтар, салқындатқыш 
әсері бар жастықтар, мэмори әсерлі жастықтар мен матрацтар  да бар. Ортопедиялық 
жастықтар мен матрацтар, жаңа туған нәрестелерге арналған жастықшалар шығаруды да 
жолға қойылған. 

Компания производит качественные и современные матрасы для людей с самыми разными 
потребностями: от матрасов для людей высокой весовой категории (150 кг. включительно) до 
продукции для людей, страдающих болезнями спины и возрастными проблемами. Эргономичные  
подушки, подушки с охлаждающим эффектом, подушки и матрасы со слоем «мэмори» (от слова 
память), которые запоминают форму тела, ортопедические подушки и матрасы, подушки для 
новорожденных.

Матрацтар өндірісі / 
Производство матрасов         

ШҚО, Семей қаласы,
Мәжит Бегалин көшесі, 8а

«Даму-Өндіріс»

+7 778 424 70 00  
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ALPHA MARINO 
   

ШҚО, Семей қаласы,
Б. Момышұлы көшесі, 41а

Би мектебі /
Школа танца  

«Alpha Marino» студиясы – қаладағы ең үздік би мектебі. Тәрбиеленушілері Қазақстан және 
халықаралық ірі би байқауларында жүлделі орындарға ие. Салмақты жұмыс тәжірибесі бар 
талантты педагогтар, хореографияның озық тәжірибесі мен сүйікті ісіне деген құштарлық 
студия тәрбиеленушілерінің әр өнерін нағыз шоуға айналдырады.

Студия «Alpha Marino» – лучшая в городе школа танца, ее воспитанники занимают призовые 
места на крупнейших казахстанских и международных конкурсах. Талантливые педагоги с 
солидным опытом, передовые знания хореографии и страсть к любимому делу превращают 
каждое выступление воспитанников студии в настоящее шоу. 

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»

www.alphamarino.kz  
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МАНГАЛ СЕМЕЙ    

Mangal_Semey дәмханасы – Семейдегі ең жайлы орындардың бірі Мұнда дәмді тамақ ұсынып, 
ізетті даяшылар қызмет етеді. Кафеде келушілердің демалуына әсерлі жағдай жасау үшін 
табиғи музыкалық қызмет те ұсынылған.

Кафе «Mangal_Semey» является предприятием с полным производственным циклом, здесь 
применяется метод индивидуального обслуживания посетителей официантами. В кафе 
готовят и реализуют для потребления на месте горячие и холодные блюда напитки. В кафе для 
создания обстановки, способствующей отдыху посетителей, организовано музыкальное 
обслуживание.

Кафе қызметі / 
Деятельность кафе         

ШҚО, Семей қаласы,
Найманбаев көшесі, 145

+7 771 449 42 42    
 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»
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CROCUS 
   

ШҚО, Семей қаласы,
Туристическая көшесі, 93

Жиһаз өндірісі  /
Производство мебели  

Компания сапалы корпустық, жұмсақ жиһазды қысқа уақыт ішінде өндірумен айналысады. 
Нарықта 15 жылдан астам уақыттан бері жұмыс істеп келеді. Өз цехы жанында жиһаз сататын 
магазині ашылған. Жоғары технология,  сапалы шикізат, білікті кадрлар, жиһаз өндірісін үнемі 
жетілдіріп отырудың арқасында нарықтағы бәсекеде орны бар компанияға айналды.

Компания занимается производством корпусной, мягкой мебели. На рынке более 15 лет. Компания 
акцентирует внимание на качестве выпускаемой продукции и на сроках. Рядом с собственным 
цехом открыт мебельный магазин, в котором реализовывается товар. Налаженная технология 
производства, надёжные поставщики сырья, высоко квалифицированные кадры, постоянное 
усовершенствование мебельного производства а также современное оборудование даёт 
возможность успешно конкурировать на мебельном рынке.

«Даму-Өндіріс»

crocus2003@mail.ru  
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AVANTGARD-METALL    

«Avantgard-metall» ЖШС-ін металл супермаркеті деуге де болады.  Мұнда қала бойынша ең төмен 
бағалар, алуан түрлі тауар, ыңғайлы кіреберіс және жедел тиеуге жағдай жасалған. Компания 
профиль құбыр, ВГП құбыры, бұрыш, арматура, табақтар, шеңберлер, қасбет, сайдинг, металл 
плитка, мырыш парақ, темірден соғылған бұйымдар, әсемдік құбырлар шығарады. 

ТОО «Avantgard-metall» занимается продажей металлических изделий, металлопроката и 
производством кованных изделий. В том числе:  профильная труба труба ВГП, уголок, арматура, 
листы, круг, профлист, сайдинг, металлочерепица, оцинкованный лист, кованные элементы 
собственного производства, профильная труба декоративная. 

Дайын металл бұйымдарын және металл сату, соғылған металл бұйымдар өндіру / 
Торговля готовыми металлическими изделиями и металлопрокатом 

ШҚО, Өскемен қаласы,
Гвардейская көшесі, 4/1

+7 776 404 08 40    
 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

www.avangard-metall.kz    
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DOBREN GROUP 
   

ШҚО, Өскемен қаласы, 
Буров көшесі, 69, 27-кеңсе 

Болаттан құбырлар, құбырлар, профильдер, фитингтер өндіру /
Производство труб, трубопроводов, профилей, фитингов из стали  

«Dobren Group» ЖШС қызметінің негізгі саласы - гофрленген құбыр өндіру және дайындау. 
Гофрленген құбыр өндіру мен дайындаудан басқа, компания: кәрізді ауыстыру; радиаторлар мен 
жылыту бағаналарын ауыстыру; ыстық және суық сумен жабдықтау құбырларын ауыстыру; 
ыстық және суық суды есепке алу аспаптарын орнату; санфаянс, араластырғыштарды, ванналар 
орнату сияқты қызмет түрлерін де көрсетеді.

Основная сфера деятельности ТОО «Dobren Group» - производство и изготовление гофрированной 
трубы. Помимо производства и изготовления гофрированной трубы, компания также 
осуществляет следующие услуги: замена канализации; замена радиаторов и стояков отопления; 
замена труб горячего и холодного водоснабжения; установка приборов учета горячей и холодной 
воды; установка санфаянса, смесителей, ванн. 

+7 (7232) 26 61 82  

«Бизнестің жол картасы-2020»
«Дорожная карта бизнеса-2020»
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АЙТАС-МП    

«Айтас-МП» ЖШС - шұжық дайындау үшін өз шикізаты - салқындатылған құс етін 
пайдаланатын бірегей зауыт. Бұл – дайын өнімнің жоғары сапасына кепілдік береді. Жұмыс 
процесінің жүз пайыздық стерильділігі мен тазалығын бастапқы шикізатты жуу және 
дезинфекциялауға арналған стационарлық станциялар қамтамасыз етеді. Кәсіпорында 
шұжықтар мен жартылай фабрикаттардың 80-ге жуық түрі шығады.

ТОО «Айтас-МП» - уникальный завод, который использует для приготовления колбас 
собственное сырье - охлаждённое мясо птицы, что является обязательным критерием 
высокого качества готовой продукции. Стопроцентную стерильность и чистоту рабочего 
процесса обеспечивают стационарные станции мойки и дезинфекции исходного сырья. На 
предприятии выпускается около 80 видов колбас и полуфабрикатов. 

Құс еті мен қызыл еттен азық-түлік өнімдерін өндіру / 
Завод по производству продуктов питания из мяса птицы и красного мяса 

ШҚО, Өскемен қаласы, 
Самара тас жолы 37

+7 (7232) 49 24 08    
 

«Даму-Өндіріс»

www.aitas.kz    
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АЛФОМ 
   

ШҚО, Семей қаласы, 
Солтүстік  өнеркәсіп аймағы 18 

Жиһаз поролоны өндірісі /
Производство мебельного поролона  

Кәсіпорын Орталық Азия аумағында серпімді пенополиуретанның жетекші өндірушісі. Зауыт 
жылына 5000 тонна поролон шығарады. Кәсіпорын заманауи жоғары технологиялық 
жабдықтармен жабдықталған. Бұл дайын өнімнің жоғары сапасына қол жеткізуге мүмкіндік 
береді.

Предприятие является ведущим производителем эластичного пенополиуретана на территории 
Центральной Азии. Мощность завода составляет 5000 тонн поролона в год. Предприятие 
оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, что позволяет добиваться 
высокого качества готовой продукции. 

+7 777 271 67 37  

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»

www.laffa.kz  
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АЛЬПРИМА    

«Альприма» ЖШС – спорт киімнің отандық өндірушісі. Компания эксклюзив дизайн жасау, спорт 
киім тігу, клубтық нышанды тігу, атрибутика және кәдесыйлар, тікелей цифрлық баспа, 
жібекпен басып шығару, термотрансфер бойынша қызметтер ұсынады. Спорт киім, ресми іс-
шараларда спортшылардың өнер көрсетуі үшін салтанатты киім, промо-киім, корпоративтік 
киімдер тігеді. Сондай-ақ кәсіпорын полиграфиялық, кәдесый өнімдерін шығарады, дизайнерлік 
қызметтер көрсетеді, аудио және бейне-жарнама, кәсіби фототүсірілім және т. б. жасайды.

ТОО «Альприма» является казахстанским сертифицированным производителем спортивной 
одежды, парадной одежды для выступления спортсменов на официальных мероприятиях, промо-
одежды, корпоративной формы. Компания также предоставляет следующий спектр услуг: 
разработка эксклюзивного дизайна, пошив спортивной одежды, пошив клубной формы, 
атрибутика и сувениры, прямая цифровая печать, шелкография, термотрансфер.  

Сырт киім өндірісі / 
Производство верхней одежды 

ШҚО, Өскемен қаласы,
Тоқтаров көшесі, 40

+7 705 530 99 61    
 

«Қарапайым заттар экономикасы»
«Экономика простых вещей»
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БАГРАТИОН УЛАН 
   

ШҚО, Ұлан ауданы,
Пролетарка ауылы, Южная к 

Қаймағы алынбаған сүт өнімдерін қайта өңдеу және шығару /
Переработка и выпуск цельномолочной продукции  

«Багратион Ұлан» кәсіпорны қызметінің негізгі бағыттары: сүтті қайта өңдеу, ірімшіктің, 
қышқыл сүт өнімдерінің, сүзбенің, қаймақтың, сары майдың түрлі сұрыптарын өндіру. 
Кәсіпорында халықаралық стандарттарға сәйкестікке ISO:2009 сапа менеджменті жүйесі 
енгізілген.

Основными направлениями деятельности предприятия «Багратион Улан» является: переработка 
молока, производство различных сортов сыра,  кисломолочной продукции, творога, сметаны, 
сливочного масла. На предприятии внедрена система менеджмента качества ISO:2009 на 
соответствие международным стандартам.

+7 (7232) 50 02 86  

«Даму-Өндіріс »

www.bagration.kz  
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ВЕРТЕКС-ВОСТОК    

«Вертекс-Восток» ЖШС – қарақұмық, бұршақ, арпа, жасымық тұқымдарын қайта өңдеу, 
қарақұмық, бұршақ және арпа жармаларын, үлпектер шығарып және оларды сатумен 
айналысады. «Вертекс – Восток» ЖШС елдегі түрлі жарма мен дәнді дақылдарды қайта өңдеу 
саласының 30-дан 50%-ға дейінгі үлесіне ие.

Основной деятельностью ТОО «Вертекс-Восток» является переработка семян гречихи, гороха, 
ячменя, чечевицы с выпуском гречневой, гороховой и перловой круп, хлопьев и дальнейшей их 
реализацией. ТОО  «Вертекс- Восток» занимает от 30 до 50 % доли отрасли по переработке 
различных видов круп и злаковых в РК. 

Қарақұмық, бұршақ, арпа, жасымық тұқымдарын қайта өңдеу / 
Переработка семян гречихи, гороха, ячменя, чечевицы  

ШҚО, Өскемен қаласы,
Кожедуба көшесі, 34

+7 (7232) 20 74 15    
 

«Бизнестің жол картасы-2025»
«Дорожная карта бизнеса-2025»
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ВОСТОК ПВХ 
   

ШҚО, Өскемен қаласы,
Волгоградская көшесі, 6/3

Пластик терезелер өндіру /
Производство пластиковых окон  

«Восток ПВХ» ЖШС металл пластик бұйымдарын дайындау және монтаждау бойынша өз 
қызметтерін ұсынады. Компанияның ай сайын 3 000 шаршы метрге дейін дайын өнім шығаруға 
мүмкіндік беретін дәлдігі жоғары жабдықтары бар. Жеті бірдей көлігі материалды өндіріске және 
дайын бұйымдарды объектілерге уақтылы жеткізуге мүмкіндік береді.

ТОО «Восток ПВХ» предоставляет свои услуги по изготовлению и монтажу металлопластиковых 
изделий. У ТОО «Восток ПВХ» имеется высокоточное оборудование, которое позволяет выпускать 
до 3 000 кв.м готовой продукции ежемесячно. Автопарк компании насчитывает семь единиц 
собственной техники, что позволяет своевременно осуществлять доставку материала на 
производство и готовых изделий к объектам.

+7 777 535 53 52  

«Даму-Өндіріс »
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ВОСТОКСЕЛЬХОЗПРОДУКТ    

«Востоксельхозпродукт» ЖШС – Шығыс Қазақстандағы күнбағыс майын өндіруші ірі кәсіпорын. 
Мұнда күнбағыс тазалау және кептіру кешені, сақтау қоймасы, автокөліктер гаражы, май құю 
және өлшеп-орау цехы бар. Күнбағыс майын өндіру кезінде дайын өнімнің шығымы шикізат 
мөлшерінің 45%-ын құрайды. Пайдаланғаннан қалған шикізат (шрот) өңірдегі құс фабрикаларына 
тыңайтқыш және құрама жем ретінде сатылады.

ТОО «Востоксельхозпродукт» является одним из крупнейших предприятий среди 
производителей подсолнечного масла в Восточном Казахстане. Предприятие имеет 
действующий оборудованный комплекс по очистке и сушке подсолнечника, склад для хранения, 
гаражи для автотранспорта, цех по розливу и фасовке масла. При производстве подсолнечного 
масла выход готовой продукции составляет 45% от количества сырья. Отработанное сырье 
(шрот) реализуется крестьянским хозяйствам и птицефабрикам в качестве удобрения и 
комбикорма. 

Күнбағыс тұқымын өсіру және қайта өңдеу, күнбағыс майын өндіру және сату / 
Выращивание и переработка семян подсолнечника   

ШҚО, Шемонаиха ауданы 
Первомайский ауылы, 
Полевая к, 1/4

+7 705 445 60 70    
 

«Ақ Ниет»
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ДЕНСАУЛЫҚ 
   

ШҚО, Семей қаласы,
Шәкәрім көшесі, 72

Стационарлары бар емдеу мекемелері қызметі /
Деятельность лечебных учреждений, имеющих стационары  

«Денсаулық» медициналық орталығы өз жұмысын қатаң конкурстық іріктеу бойынша 
қызметкерлер таңдап, пациенттерге диагностика жасап, емдеу үшін сапалы, инновациялық 
құрал-жабдықтар сатып алып бастады. Мұнда тәжірибелі дәрігерлер көмек көрсетіп, заманауи 
қондырғыларда Еуропалық қызмет көрсету деңгейі ұсынылады.

Медицинский центр «Денсаулык» по праву можно назвать одним из молодых медицинских центров 
в г. Семей. В центре работают опытный медицинский персонал, он оснащен качественным, 
инновационным оборудованием и техникой для диагностики и лечения пациентов. 

+7 (7222) 63 94 44   

«Бизнестің жол картасы-2025», «Еңбек» 
«Дорожная карта бизнеса-2025», «Еңбек» 

densaulyk2017@mail.ru   

www.densaulyksemey.kz   
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DENTOSS    

DentOSS ұсынатын стоматология қызметтеріне: емдеу, имплант салу, протездеу, брекет-
жүйелерді орнату, ағарту, тазалау кіреді. Мұнда жекеменшік тіс техника зертханасы бар. Бұл – 
барынша қысқа мерзімде және барынша қолайлы бағада протездеу қызметін көрсетуге 
мүмкіндік береді.

В списке услуг стоматологии «DentOSS»: лечение, имплантация, протезирование, установка 
брекет-систем, отбеливание, чистка зубов. Уникальность компании состоит в том, что при 
стоматологии имеется собственная зуботехническая лаборатория, что позволяет в 
максимально короткие сроки и по наиболее приемлемым ценам оказывать услуги 
протезирования.

Стоматологиялық қызметтер  / 
Стоматологические услуги   

ШҚО, Семей қаласы,
Шакарім көшесі, 54, 117-пәтер

+7 (7222) 32 86 58    

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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ЕВРОМЕД 
   

ШҚО, Өскемен қаласы
Кайсенов көшесі 61, 
Серікбаев көшесі 19/2

Кең ауқымды медициналық қызмет  /
Предоставление медицинских услуг широкого спектра  

«Евромед» клиникасында салалық мамандар толық жұмыс істейді және диагностикалық 
қызметтердің кең ауқымын ұсынады. Мұнда тәулік бойы кеңес беретін колл-орталық бар. 
Дәрігерге өз бетінше жазылу, жеке кабинет, халықтың жекелеген топтары үшін дербес әкімші 
сияқты пациенттерге ыңғайлы тегін сервистер іске қосылды. Пластикалық хирургия, әйелдер 
денсаулығы мен ана болуы саласындағы хирургия, репродуктология сияқты жаңа бағыттар іске 
қосылды.

В клинике «Евромед» работают опытные специалисты по всем направлениям. Также клиника 
предлагает широкий спектр диагностических услуг. Здесь имеется круглосуточный 
консультационный колл-центр. Запущены бесплатные сервисы для удобства пациентов, таких 
как самозапись, личный кабинет, персональные администраторы для отдельных групп населения. 
Действуют такие новые направления как пластическая хирургия, хирургия в области женского 
здоровья и материнства, репродуктология.

+7 (7232) 70 36 03   

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.euromed.kz   
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КАЗПОЛИГРАФ    

«Казполиграф» ЖШС – Қазақстан, Орта Азия және Сібір аумағындағы қаптама материалдарының 
көптеген түрінің ірі өндірушісі. Зауыт дизайннан бастап өнімді тапсырыс берушіге жеткізуге 
дейін қаптаманы өндірудің толық циклін жүзеге асырады. Мұнда қағаз пакет, картон қорап, 
гофрленген картон, пленка және ламинатталған қаптамадан бастап ең заманауи пюр-пак пен 
тетро-рекске дейін шығады.

ТОО «Казполиграф» сегодня является крупнейшим производителем широкого спектра 
упаковочных материалов на территории Казахстана, Центральной Азии и Сибири. Комбинат 
осуществляет полный цикл производства упаковки от дизайна до доставки продукции заказчику. 
В списке производимой продукции широкий спектр упаковочного материала от бумажных 
пакетов, картонных коробок, гофротары, пленки и ламинированной упаковки до самых 
современных пюр-пак и тетро-рекс.

Орау / 
Упаковка   

ШҚО, Семей қаласы, 
Баян Байғожина көшесі, 9

+7 (7222) 33 95 99    

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

www.kazpoligraf.kz    
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КАЗЭЛЕКТРОМАШ 
   

ШҚО, Семей қаласы,
Солтүстік өнеркәсіп аймағы 14а

Кабель өнімдерін өндіру /
Производство кабельной продукции 

Электр энергетикасы саласында жұмыс істеген жылдар ішінде «Қазэлектромаш» ЖШС электр 
монтаждау учаскелерінің күшімен 100 шақырымнан астам кабель желілерін, 100 шақырымнан 
астам электр беру әуе желілерін монтаждады. Ондаған шақырымдық сыртқы жарықтандыру 
желілері қосылды, кәсіпорын мамандары 50-ден астам трансформаторлық қосалқы станциялар 
салып, одан әрі техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асырды. Бүгінгі күннің жетістігі – сымдарды 
эмальдау желісін пайдалануға беру.

За годы работы в области электроэнергетики силами электромонтажных участков ТОО 
«Казэлектромаш» смонтировал более ста километров кабельных линий, более ста километров 
воздушных линий электропередач, ввел в строй десятки километров линий наружного 
освещения. Инженерно-технический персонал предприятия осуществил строительство и 
дальнейшее техническое обслуживание более 50 трансформаторных подстанций. Достижением 
сегодняшнего дня стал ввод в эксплуатацию линии по эмалированию проводов.

+7 (7222) 51 67 00   

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

www.kemash.kz   
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КЕНЕС И К    

«Кеңес и К» ЖШС – ағаш аралау және сүргілеу саласындағы ірі кәсіпорын.  Компания өніміне 
негізінен құрылыс материалдарын сататын кәсіпорындар, жиһаз шығарушылар, құрылыс 
компаниялары тапсырыс береді. Өндірілген өнім фанера жасау, ДСП өндіру, ДВП шығару, басқа 
жиһаз тақталарын өндіру саласында негізгі шикізат саналады.

Предприятие занимается распиловкой и строганию древесины. Компания постоянно 
модернизирует основные средства, обладает положительной репутацией среди местных 
жителей, обладает долгосрочными связями с поставщиками и покупателями,  налаженным 
производственным циклом, квалифицированным персоналом.

Ағаш кесу және сүргілеу / 
Лесопильное и строгальное производство древесины   

ШҚО, Глубоков ауданы 
Черемшанка ауылы, 
Школьная көшесі, 4

+7 (723) 313 32 95    

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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KONDIZ 
   

ШҚО, Семей қаласы, 
Сорокин көшесі, 39

Кондитерлік өнімдер өндірісі /
Производство кондитерских изделий 

«KONDIZ» фабрикасы – елдегі ең жас және қарқынды дамып келе жатқан кондитерлік 
фабрикалардың бірі. Крекердің барлық түрі, ересектер мен балаларға арналған созбалы печенье 
шығарады. Компания өз өнімін Қазақстанда ғана емес, Қырғызстан, Моңғолия, Ресей, Беларусь пен 
Литваға да  жеткізеді.

Фабрика «KONDIZ» – одно из самых молодых и динамично развивающихся кондитерских фабрик 
Республики Казахстан. В списке выпускаемой продукции – широкая линейка крекера, затяжное 
печенье для взрослых и детей. География реализации  выходит далеко за пределы Казахстана – 
компания поставляет свою продукцию в Кыргызстан, Монголию, Российскую Федерацию, Беларусь 
и Литву.

+7 (7222) 33 08 07   

«Даму-Өндіріс» 

www.kondiz.kz   
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VITA    

«VITA» сауда тобы – балаларға киім-кешек, жаңа туған нәрестелерге арналған тауар, кітап, 
ойыншық және кеңсе тауарларын көтерме және бөлшек сатумен айналысады. Халыққа қызмет 
көрсету ыңғайлы болу үшін жеке интернет-дүкен мен Call-орталық жұмыс істейді. Ол дүкеннің, 
сату бөлімінің және жеткізу қызметінің барлық қызметін реттеп отырады. Тауар сатып алуға 
ынталандыру үшін 5%-ға дейін бонус жинақтайтын карта жүйесі қолданылады.

Торговая группа «VITA» специализируется на оптовой и розничной продаже детской одежды, 
обуви, товаров для новорожденных, книг, игрушек и канцелярских товаров. Для широкого охвата 
обслуживания населения, у компании имеется собственный интернет-магазин и call-центр, 
который регулирует всю деятельность магазина, отдела продаж и службу доставки. В качестве 
стимула для покупки товаров используется система бонусных карт, которая накапливает 
бонусы в размере до 5% от приобретенного товара.

Халық тұтынатын тауарларды көтерме-бөлшек сату / 
Компания специализируется на оптовой и розничной продаже детской одежды   

ШҚО, Өскемен қаласы
Әуэзов көшесі, 35/1

+7 (7232) 25 28 32    

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.vitamir.kz    
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ОХМК 
   

ШҚО, Глубоков ауданы, 
Солнечное ауылы, 
Бейбітшілік көшесі, 2а

Өсімдік және мал шаруашылығы /
Растениеводство и животноводство  

Компания қызметінің негізгі бағыттары – өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы (сүт 
және ет өндіру және сату), күнбағыс тұқымдарының бірегей және жоғары репродукцияларын 
өндіру. Бұл үшін Глубокое ауданының аумағында өндірістік база және ауыл шаруашылығына 
пайдаланылатын алаңдары бар. Мал шаруашылығындағы негізгі бағыт –сүтті, мүйізді ірі қара 
тұқымын өсіру.

Основные направления деятельности компании – растениеводство и животноводство 
(производство и реализация молока и мяса), производство оригинальных и высших репродукций 
семян подсолнечника. Для ведения бизнеса имеется производственная база и площади 
сельхозугодий на территории Глубоковского района. Основным направлением в животноводстве 
является молочное, разведение и выращивание черно-пестрой породы КРС.  

+7 (7232) 51 83 45    

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

www.ohmk.kz/ru   
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ПРИИРТЫШСКАЯ 
БРОЙЛЕРНАЯ ПТИЦЕФАБРИКА    

«Ертіс бойындағы бройлер құс фабрикасы» ЖШС тауық бастырып, бройлер өсіруге маманданған. 
Осының арқасында құс еті нарығында экологиялық таза және бәсекеге қабілетті жоғары сапалы 
өнім ұсынады. Семей қаласының және Қазақстанның басқа өңірлерін құс етімен қамтамасыз 
етеді. 

ТОО «Прииртышская бройлерная птицефабрика» специализируется на инкубации, выращивании 
бройлеров и производстве мяса птицы-бройлера - продукции высокого качества, экологически 
чистой и конкурентоспособной на рынке мяса птицы. Продукция ТОО «ПБПФ» обеспечивает 
мясом птицы рынок города Семей и другие регионы Казахстана.

Еттен және үй құсы етінен өнімдер өндіру / 
Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы   

ШҚО, Семей қаласы,
Ертіс ауылдық округі, 
Прииртыш көшесі 3

+7 (7222) 45 83 60    

«Қарапайым заттар экономикасы»
«Экономика простых вещей»
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СИЛУМИН-ВОСТОК 
   

ШҚО, Өскемен қаласы,
Қалихан Ысқақ көшесі, 10

Өнеркәсіптік автоматтандыру, электрмен жабдықтау, жобаларды кешенді әзірлеу  /
Промышленная автоматизация электроснабжение, комплексная разработка проектов 

Компания жұмыс істеген жылдар ішінде кез келген күрделі инжинирингтік жобаларды жүзеге 
асыруда баға жетпес тәжірибе жинақтады. Оандық және еуропалық өндіріс жабдығында тиімділігі 
жоғары, күрделі жұмыстарды орындай алатын инженер, жобалаушы, технолог және 
басқарушылардан тұратын кәсіби командасы бар.

За годы работы компанией накоплен бесценный опыт реализации инжиниринговых проектов 
любой сложности. Собрана профессиональная команда инженеров, проектировщиков, технологов 
и энергичных управленцев, которые занимаются воплощением сложных высокоэффективных 
решений на основе оборудования собственного и европейского производства.

+7 (7232) 76 90 12    

www.silumin.kz   

«Даму-Өндіріс » 
 

info@silumin.kz   
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WHITE DENT    

«White Dent» медициналық орталығы стоматологиялық қызмет көрсетеді. Клиникада 
стоматологиялық хирургияға арналған 3D рентген аппараты сияқты заманауи жабдықтар 
толық. Дәрігерлер жаңа технологияларды қолдана отырып соңғы үлгідегі материалдар 
пайдаланады және жоғары сапалы қызмет ұсынады.

Медицинский центр «White Dent» работает на рынке услуг с 1989 года. Отлично зарекомендовав 
себя, центр успешно развивается и в настоящее время. Клиника оснащена современным 
стоматологическим оборудованием, таких как 3D-рентген-аппарат, оборудованием для 
стоматологической хирургии. Врачи  применяют новейшие технологии и разработки, 
используют материалы последнего поколения, оказывают услуги высокого качества.

Стоматологиялық қызмет / 
Стоматологическая деятельность   

ШҚО, Семей қаласы,
Қабанбай батыр көшесі, 42

+7 (7222) 52 54 52    

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

info@whitedent.kz    
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ТЕМППРО 
   

ШҚО, Өскемен қаласы, 
Казанская көшесі, 25 к1

Пластик ыдыстар мен қаптар өндірісі /
Производство пластиковых изделий для упаковки товаров 

«ТЕМПпро» ЖШС – полипропилен қаптар мен ыдыстар шығарады. Кәсіпорында полипропилен 
пленкасын дайындаудан бастап, соңғы өнімге дейін, атап айтқанда сауда белгісі мен сурет, жазуы 
таңбаланатын полипропилен қапшығына дейінгі аралықтағы толық өндірістік циклды 
қамтамасыз ететін жаңа және қуатты жабдықтар бар. 

ТОО «ТЕМПпро» - молодое динамично развивающееся предприятие, специализируется на 
изготовлении полипропиленовых мешков. Предприятие  располагает новейшим и мощным 
оборудованием для обеспечения полного производственного цикла от изготовления 
полипропиленовой пленки до окончательного продукта, а именно полипропиленового мешка с 
нанесением печатного изображения.

+7 (7232) 50 09 11    

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020» 

www.temppro.kz   
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ТЕНЬШИ TR C    

«Теньши Tr C» ЖШС 2018 жылдан бастап Жарма ауданының Қайырғазы учаскесінде қиыршық тас 
өндіру үшін құрылыс тасын қазумен айналысады. Компания Өскемен-Талдықорған жолының 
құрылысына қажет қиыршық тас жеткізеді.

ТОО «Теньши Tr C» с 2018 г. занимается разработкой  карьера строительного камня (диабазов) на 
участке Кайыргазы Жарминского района для производства щебня. Компания поставляет щебень 
организациям, осуществляющим строительство дороги Усть-Каменогорск-Талдыкорган.

Қиыршық тас өндіру / 
Производство щебня   

ШҚО, Өскемен қаласы,
Тәуелсіздік көшесі, 9/1

+7 (7232) 76 52 19    

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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ТЕХНОЛОГИЯ КОМФОРТА 
  

ШҚО, Семей қаласы,
Глинка көшесі, 73г

Металл пластик бұйымдарын өндіру қызметі /
Деятельность по производству металлопластиковых изделий 

Компания металл пластик есік-терезе, металл есік, витраж, ПВХ терезе алды кенересі мен 
қабырға панельдері, жұмыс қолғаптары мен өзге де металл пластик қоршау конструкцияларын 
жасайды. Өндірістен басқа, компания үшінші тарап ұйымдары үшін мердігер ретінде құрылыс-
монтаж жұмыстарымен, сондай-ақ қара сылақпен берілетін үй құрылысымен де айналысады.

Основным видом деятельности предприятия является производство металлопластиковых и 
деревянных изделий, хлопчатобумажных перчаток, гражданское строительство и оказание услуг 
автотранспорта. В список производимой продукции входят: металлопластиковые окна и двери, 
металлические двери, витражи, подоконники ПВХ и стеновые панели, рабочие перчатки, 
металлопластиковые ограждающие конструкции. Помимо производства компания занимается 
строительно-монтажными работами в качестве подрядчика для сторонних организации, а 
также гражданским строительством собственных многоквартирных домов с квартирами класса 
люкс в черновой отделке. 

+7 (7222) 63 94 44     

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

tehkomfort.kz   
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ТУМАР-КОНДИТЕР    

Компания нан-тоқаш өнімдері мен торттар пісірумен айналысады. Жылына 100 тоннадан 
астам нан  шығарады. Өндіріс құрылымындағы нанның үлесі 42%, торттар – 35% құрайды. 
Компанияның Семей 6 фирмалық сауда орны бар, сондай-ақ, өнімдер Семей қаласының асханалары 
мен балабақшаларына да өткізіледі.

Основной деятельностью компании является производство хлебобулочных изделий и тортов. 
Компания производит более 100 тонн хлеба в год. Доля хлеба в структуре производства 
составляет 42%, торты – 35%. У компании 6 фирменных точек по реализации производимой 
продукции в г. Семей, также продукция реализуется в городские столовые и детсады.

Нан-тоқаш және кондитер өнімдерін өндіру / 
Производство хлебобулочных и кондитерских изделий   

ШҚО, Семей қаласы,
Силин көшесі, 17

+7 (7222) 63 94 44     

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ 
КОНДЕНСАТОРНЫЙ ЗАВОД 
  

ШҚО, Өскемен қаласы, 
Малдыбаев көшесі, 1

Конденсаторлар мен энергия үнемдейтін жабдықтар өндірісі /
Производство конденсаторов и энергосберегающего оборудования 

ТМД-дағы конденсатқұрылысының көшбасшысы. Жекелеген төмен вольтты (және жоғары 
вольтты косинустық конденсаторлардан бастап 35 330 кВ желілеріндегі реактивті қуатты 
өтеу қондырғыларына дейін) энергия үнемдейтін жабдықтардың кең түрін шығарады. Өнім 
ассортименті үнемі кеңейіп, нарық талаптары мен тұтынушы сұранысына сәйкес жаңартылып 
отырады.

Лидер конденсаторостроения в СНГ, производит широкий спектр энергосберегающего 
оборудования от отдельных низковольтных и высоковольтных  косинусных конденсаторов до 
установок компенсации реактивной мощности в сетях 35-330 кВ. Ассортимент продукции 
постоянно расширяется и обновляется в соответствии с требованиями рынка и 
потребительским спросом. 

+7 (7232) 29 33 75     

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 

www.ukkz.com   
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УК ТРИПЛЕКС    

«УК Триплекс» компаниясы жерде жүретін барлық көлік пен арнайы техника, сондай-ақ өндіріс, 
құрылыс саласына қажет барлық әйнек түрлерін  шығарады. Өңірдегі жалғыз заманауи өндіріс 
орнының өнімдеріне құрылыс және көлік саласында жұмыс істейтін корпоратив клиенттер, 
сонымен қатар қаланың ірі құрылыс кәсіпорындары тапсырыс береді.

Основным видом деятельности компании является изготовление широкого спектра продукции 
из стекла, нашедшего применение во всех сферах хозяйственной деятельности, начиная от 
наземных видов транспорта и спецтехники и заканчивая промышленным и гражданским 
строительством.

Шыны өнімдерін өндіру / 
Изготовление широкого спектра продукции из стекла   

ШҚО, Өскемен қаласы, 
Тракторная көшесі, 24/1

+7  (7232) 21 65 76       

«Даму-Өндіріс» 
 

www.uk-tripleks.kz       
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ШИНМАРКЕТ 
  

ШҚО, Семей қаласы, 
Гагарин көшесі, 341

Автошиналарды сату /
Продажа автошин  

Компания Семей қаласында автошиналарды бөлшектеп және көтерме сатумен айналысады. Сауда 
алаңдарында тек автомобильдер ғана емес, сонымен қатар жүк және ауылшаруашылық 
шиналары, салқындатқыштар мен аккумуляторлар да бар. ТМД елдерінің 12 зауытының және 10 
импорттық өндірушінің өнімдері ұсынылды. Өз клиенттеріне толыққанды қызмет көрсететін 
жеке шиномонтаж кешені бар. 

Компания занимается розничной и оптовой продажей автошин в городе Семей. На торговых 
площадях представлен широкий ассортимент не только легковых, но также и грузовых и 
сельскохозяйственных шин, а также охлаждающих жидкостей и аккумуляторов. Представлена 
продукция 12 заводов стран СНГ и 10 производителей из дальнего зарубежья. Для обеспечения 
полноценного сервиса своим покупателям имеется собственный шиномонтажный комплекс. 

+7 777 414 50 69     

«Бизнестің жол картасы-2025» 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
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MILANO CAKES    

«Шоу»  ЖШС қоғамдық тамақтану қызметтерін ұсынып, торт пісіреді. Бүгінгі таңда 
компанияда торт өндіруге қажетті барлық мамандандырылған жабдықтар бар. Кондитерлік 
өнімдер «Milano cakes» брендімен сатылады.

Основной деятельностью ТОО «Шоу» является предоставление услуг общественного питания и 
производство тортов. На сегодняшний день у компании имеется все специализированное 
оборудование необходимое для производства тортов. Кондитерские изделия реализуются под 
маркой «Milano cakes». 

Нан-тоқаш және ұннан жасалған кондитерлік өнімдер өндірісі және балмұздақ өндірісі / 
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий и производство мороженого   

ШҚО, Өскемен қаласы, 
Протозанов көшесі, 95

+7 700 239 09 99       

«Даму-Өндіріс» 
 

www.milanocakes.kz        
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ШЫГЫСУНИВЕРСАЛ 
  

ШҚО, Өскемен қаласы, 
Ульяновская көшесі, 100/1

Балық шаруашылығы  /
Выращивание рыбы  

«Шығысуниверсал»ЖШС – балық және шаян тектестерді өсіріп, өңдеумен айналысады. Кәсіпорын 
балық және шаян тектес өнімдерді Ресей, Қытай, сондай-ақ Қазақстан бойынша экспорттайды. 
Кәсіпорынның шаяндар мен жаңа мұздатылған балықты қайта өңдеу және сақтау цехы, Өскемен 
су қоймасында балық фермасы бар.

Основным видом деятельности ТОО «ШыгысУниверсал» является переработка продукции и сырья 
животного происхождения, а именно рыбы и ракообразных. Предприятие осуществляет экспорт 
рыбной и ракообразной продукцией в Россию, Китай,  а также по Казахстану.У предприятия 
имеется здание цеха по переработке и хранению раков и свежемороженой рыбы, помимо здания 
цеха у компании имеется рыбная ферма в Усть-Каменогорском водохранилище 

+7 776 669 36 37     

«Бизнестің жол картасы-2020» 
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
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