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Кәсіпорынның атауы: «Завод инженерного оборудования» ЖШС
Өңір: Астана қ.
Кәсіпорын 2014 жылы құрылды
 «ЭКОЛОС КАЗАХСТАН» КТ сарқынды суларды тазарту мен қайтара айдау үшін жабдықтарды әзірлеу, 

енгізу мен шығару бойынша ірі халықаралық ғылыми-өндірістік кәсіпорын.
 «ЭКОЛОС КАЗАХСТАН» КТ-на мыналар кіреді:
1.  «Торговый дом Эколос» ЖШС, «ТД Эколос ЮГ» ЖШС - шығарылатын жабдықтарды  іске асыру 

бойынша компаниялар; 
2. «Завод инженерного оборудования» ЖШС -  өндіруші-компания;
3. «Эколос Сервис» ЖШС - сервистік қызмет көрсететін компания;
4. «IVK (Industrial Valves Kazakhstan)» ЖШС - ілмекті арматура (ысырма) жеткізу бойынша компания.  
«Эколос» компаниясының тарихы РФ, Самара қаласынан басталады. 2015 жылы маңызды оқиға орын 

алды: Қазақстанда тазарту құрылыстарын өндіру бойынша толық циклді бірінші зауыттың ашылуы өтті.
Қазіргі таңда зауыттың өндірістік қуаты 2000 м2 құрайды, ақшалай бұл дайын өнімді жыл сайынғы 

тиеудің 1,5 млрд-тан аса теңгені құрайды.
Жеке өндірістік алаңның болуы қазақстандық күтіп ұстаудың 76 % туралы сертификатты алуға, көліктік 

және салықтық шығыстарды төмендетуге, өндіру мерзімін қысқартуға, ең бастысы қазақстандық тапсырыс 
берушілер үшін жайлы жағдайлар жасауға  мүмкіндік берді.

Отандық аналогтардың алдындағы ең басты басымдылықтардың бірі болып, бүгінгі күні  «ЭКОЛОС 
КАЗАХСТАН» КТ «Сарқынды суларды тазарту мен қайтара айдау үшін жабдықтарды әзірлеу бойынша толық 
циклді зауыттың құрылысы» жобасымен «Астана-жаңа қала» Арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы 
деген жаңа мәртебесіне ие.

Компания тек отандық тауар өндіруші ғана емес, сондай-ақ жабдықтарды таяу шығыс елдеріне 
экспорттаушы болып табылады.

2018 жылы «ЭКОЛОС КАЗАХСТАН» КТ Өзбекстан Республикасына тазарту құрылысытарын жеткізуге екі 
ірі келісімшарт жасады, бұл іске асырылатын жабдықтардың жалпы көлемінің 1% құрады.Қазіргі таңда СТ-1 
сертификаттарын рәсімдеу рәсімі аяқталуда.

2017 жылы компания ҚР барлық аумағы бойынша 123 канализациялық сорғы станциясын шығарды 
және іске асырды.

Бас Директор Клюшин Всеволод Вячеславович
Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы  41,  «Silk Way Center» СО
тел.: +7 7172 911 284, +7 700 000 09 34
e-mail: hr@ecolos.kz

«Завод инженерного оборудования» ЖШС
Астана қаласы
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Кәсіпорынның атауы: «Selena Insulations-Селена Инсулейшнс» ЖШС
Өңір: Астана қ.
Кәсіпорын 2013 жылы құрылды
«Selena Insulations-Селен Инсулейшнс» ЖШС құрылыс материалдарын өндірітен зауытты іске қосты. 

Телекөпір режімінде Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 23 жаңа индустриялық 
жобаларға бастау бергенде, 2016 жылы 6 желтоқсанда ресми ашылу салтанаты өтті.

«Selena Insulations-Селен Инсулейшнс» ЖШС Selena Group трансұлттық компаниялар тобының құрамына 
кіреді.

Selena Group поляк трансұлттық компаниясы әлемдегі монтаждық көбік өндірушісі ретінде үшінші болып 
табылады, Еуропа, Оңтүстік Америка және Азияда 15 зауыттарына ие. 

2017 жылы 7 қыркүйекте кәсіпорынды Польша Республикасының президенті Анджей Дуда және Астана 
қаласының әкімі Әсет Исекешев жолдады. Осы күні зауытта « Selena Group компаниясының « 25 жылдығына 
арналған және компанияның Қазақстанда нарығында жұмыс істеуінің 15 жылдығына арналған, журналистер 
үшін пресс-тур ұйымдастырылды. 

Бүгін компания Қазақстанның 8 қаласында кеңселері бар. Біздің еліміздің нарығында оның жалпы сауда 
айналымы 15 жыл ішінде, 20-дан астам рет өсті.

Қазақстанда «Selena» бизнесінің қалыптасу процесінде клиенттік компанияларда 3 мыңнан астам 
жұмыс орындары және шикізат жеткізушілерде 700-ден астам жұмыс орындары ашылды, жұмысшылардың 
90 пайызы – қазақстандықтар.

Қазақстанда өндірілетін шикізат және дайын өнімнің сапасын Польша, Италия және Германия 
зертханаларымен үнемі бақыланады.

Selena insulation бақылау сапасы 3 кезеңнен тұрады:
1. Кіріс шикізат сапасын бақылау 
2. Дайындық жұмыстары кезінде сапасын бақылау 
3. Шығарылатын өнім сапасын бақылау
Апта сайын зертхана қызметкерлері шығарылған өнімнің толық (егжей-тегжейлі) тестін жүргізеді.
Selena insulation зертханалары ең озық құрал-жабдықтармен жабдықталған.

Бас директор Байсарина Гульнара Заиповна
Астана қаласы., 101 көшесі, 26 ғимараты
тел.: +7 7172 954 731, +7 7172 954 732

«Selena Insulations-Селена Инсулейшнс» ЖШС
Астана қаласы
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Кәсіпорынның атауы: Астана қ. «KazFriaPlast» «КазФриаПласт» ЖШС-ң филиалы 
Өңір: Астана қ.
Кәсіпорын 2010 жылы құрылды
«KazFriaPlast» «КазФриаПласт» ЖШС уран өндіру  және газбен жабдықтау облысындағы пластиктен 

жалғағыш бөлшектерін жеткізуші ретінде 2010 жылы Қазақстан нарығында өз қызметін бастады.
Компанияның даму процесінде өңірлерде екі филиал және Астана қаласында өндіріс ашылды, пластика 

өңдеу саласындағы жұмыс сапасын арттыру үшін еуропалық құрал-жабдықтар сатып алынды, жергілікті 
мамандар Германияда оқытылды, сапаның неміс стандарттары бойынша пластикадан күрделі емес 
бөлшектерді дайындау басталды.

Жылдармен жұмыс жасай отырып, өнімдердің ассортименті қатты кеңейді: ыдыстар, резервуарлар, 
желдеткіштер және өнеркәсіп үшін желдетулер, тапсырыс берушілердің сызбалар бойынша стандартты емес 
жабдықтар. Кейбір бағыттарда компания Қазақстандағы минутына 1460 айналымдар жасайтын қалақтарды, 
100% пайыздық мазмұнымен жақын әртүрлі қышқылдарға арналған ыдыстарды және көптеген басқа да 
стандартты емес бұйымдарды қоса алғанда пластиктерді өндірушілердің жалғызы болып табылады.  

Компания сертификаттарға көп көңіл бөледі. Жұмыс барысында СТ-KZ сертификатын алды, әдетте 
жергілікті қамту пайызын 80-нен 90% - ға дейін құрайды, мұндай жоғары пайыз келесі себептерге негізделген: 
жабдықтар мен бұйымдар жұмысын дайындау бойынша жұмсалған энергиялары, кеден одағының 
сертификаттары, компания қызметкерлерінің Еуропада оқыту өткені туралы сертификаттары, құрылыс 
монтаж жұмыстарының лицензиясы, рұқсат төтенше жағдай бойынша компания өнімдерінің өнеркәсіпте 
пайдалану рұқсаты. 

Бас директор Узунов Артур Рамазанович
Астана қаласы, Ақсай көшесі, 1 үй
тел.: +7 7242 29 00 63, +7 701 544 30 00

  «KazFriaPlast» «КазФриаПласт» ЖШС Филиалы
Астана қаласы
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«Алматы электромеханикалық зауыты» ЖШС
Алматы қаласы

«Алматы электромеханикалық зауыты» ЖШС («АЭМЗ» ЖШС) 1959 жылы жалпы одақтық тағайындау 
кәсіпорны ретінде құрылды. Оның өнімі МПС СССР теміржол қажеттілігіне бейімделген. 90 жылдардың 
басында ТМД көптеген басқа кәсіпорындары сияқты зауыт құлдырауға түсті. 

1999 жылы Қазақстан Республикасының көлік-коммуникациялық кешенінде мемлекеттік меншікті 
жекешелендіру және құрылымын өзгерту секторлық бағдарламасын іске асыру барысында кәсіпорын 
«Алматы электромеханикалық зауыты» ЖШС («АЭМЗ» ЖШС) қайта құрылды және «Alageum Electric» 
холдингтік компаниясының құрамына кірді. Сол сәттен бастап кәсіпорынның қарқынды дамуы басталды, оны 
заманауи жоғары технологиялық құрылғымен жабдықтандыру және білікті кадрлармен қамтамасыздандыру 
мәселелері шешіле бастады.  

Қазіргі уақытта «АЭМЗ» ЖШС – Қазақстан Республикасындағы 0,4-35кВ  кернеу жіктелімімен электр 
техникалық құрылғыларды, соның ішінде ішкі және сыртқы қондырғылардың кешенді тарату құрылғыларды 
(КТҚ), жиынтықты трансформатор қосалқы станция (ЖТШС), сонымен қатар стандартты және стандартты 
емес тарату жәшіктерді (КСО сериялы камера), шкаф құрылымдарын өндірушілердің бірі. Зауыт «Кайдзен» 
үрдістерін үзіліссіз жетілдіру тәжірибесімен және философиясымен басшылық етеді. Зауытпен шығарылатын 
өнім Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандартында сертификатталған, Кедендік одақ техникалық 
регламентіне сәйкес келеді, сонымен қатар СТ-KZ нысанындағы тауарды өткізу сертификаты бар. ISO 
9001:2015  сапаны басқару Жүйесі енгізілген және TCL (Аустралия) сертификаттау жөніндегі халықаралық 
органымен сертификатталған. Зауытта жобалық қызметке арналған бірінші санатты лицензиясы бар және 
Қазақстан Республикасының отандық тауар өндірушілер Тізіліміне қосылған. 

Жиынтықты тарату құрылғысы саны және шкафтарды өзара орналастыру, әрбір шкафтың және басқа да 
техникалық сипаттамаларының бас және қосалқы тізбектерінің сызбасы келісілетін жеке тапсырыспен КСО 
2-10 сериялы 10 (6) кВ бойынша дайындалады.

Тарату құрылғысы ISO 9001:2016 талаптарына сәйкес қызмет ететін, сапа менеджментінің жүйесімен 
бақыланатын шарттарда өндіріледі. 

Ең қысқа мерзімде дайындау кезінде бұйымның жоғары сапасын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін 
заманауи құрылғымен жабдықталған.

Зауыт өнімі жақын шетелдерде талап етілген (Қырғызстан, Өзбекістан, Тәжікстан, Ауғаныстан) және өнім 
өзін сенімді және берік ретінде ұсынды. Осы жылы зауыт ОРУ-35,110кВ  меңгеруді бастады.

Бас директор Галымжан Жексембиев Оразұлы
Алматы қаласы, Земнухов көшесі, 9А
тел.: +7 727 290 71 29, +7 727 341 00 80
е-mail: aemz@alageum.com
сайт: aemz.kz



ӨНДІРІСТІК МАҚСАТТАҒЫ ҮЗДІК ТАУАРЛАР

6 www.atameken.kz

 «Алматы тіркемелер зауыты» ЖШС
Алматы қаласы

«Алматы тiркемелер зауыты» ЖШС 2016 жылы құрылды. Біз Қазақстандағы туристік және аңшылық  
маршруттарында жайлы тұруға, қызмет көрсетуге, бизнес жүргізуге арналған «SPUTNIK  Trailes» меншікті 
брендпен шығарылатын тіркеме жасайтын бірінші және жалғыз кәсіпорын болып табыламыз.

Ойлы функционалды және әдемі көріністің артында біздің бірегейлі мамандарымыз, дизайнер және 
инженерлеріміздің жігерлі еңбегі тұр. Біз тұтынушытердің шарттарын, тілектерін ескере отырып, әрбір 
трейлерді жеке-жеке құрастырамыз. Ол мобильді снэк-бар (фудтракт) болуы мүмкін бизнесін жүргізгенде 
жерге тәуелді болмауы үшін біз оған жеке генератор және асүй жабдықтарын орнатып береміз.

Егерде тұтынушы сұлулық салонын, киім тазалау, бар, дөңгелек ауыстыру, наубайхана немесе душ 
бөлемесі мен әжетхана ашқысы келсе, біз бір қарағанда көзге көрінбейтін ұсақ-түйектеріне мән бере отырып, 
жүзеге асырамыз. Сауда жабдықтары зауытта жасалып және сол жерде орнатылады.

Біз стендтарды, мұздатқыш сөрелерін, шкафтар, есіктер және тағы басқаларды өндіреміз. Трейлерлер 
толығымен дайындалған кілтке дейін жабдықтандырылады. Алдыңғы қатардағы жабдықтарды және 
дизайн шешімдерін пайдалана отырып, біз кез келген ауа райында пайдаланатын сенімді, жайлы, төзімді, 
сапалы өнімге кепілдік береміз. Біз ыңғайлы қызмет көрсету жүйесін құрдық, соның арқасында тұтынушы 
жабдықтау туралы мәліметті кез келген уақытта алуына болады. Және түрлендіру, қызмет көрсету жүйесі 
бойынша тұтынушы тез уақытта өз бизнесіне лайықты қайта жабдықтау қызметіне ие болады.

Мысалы: жазда балмұздақ немесе салқындатылған сусындар, ал қыста біз кофе, пицца т.б. өнімдерге 
арнап жабдықтап береміз. Және де осы бағдарлама шеңберінде тұтынушы өз бизнес саласын өзгерте алады. 
Мысалы: фудтрактан мобильді медициналық кабинетке (стоматология, флюораграфия және т.б). Барлық 
техникалық шешімдер біздің мамандармен жүзеге асырылады.

Бас директоры Шенцов Андрей Владимирович 
Алматы қаласы, Сүйінбай даңғылы 573/1
тел.: +7 727 393 26 24
         +7 701 059 45 70
e-mail: sales@sputnik-trailers.com
www.sputnik-trailers.com
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«АКҚЗ» ЖШС
Алматы қаласы

Алматы көпір құрылымдары зауыты 1963 жылғы 26 наурызда (2013 жылдан бастап «АКҚЗ» ЖШС) 
көпірлер, жолөткелдер, жол жабындары мен суөткізгіш құбыр жүйелерінің құрылысына қажетті сапалы 
құрама темірқұйматас құрылымдарын жасап шығаратын өндіруші ретінде құрылған. Зауыттың өндірістік 
қуаты жылына 150 000 м³ құрама құйматас пен темірқұйматасты құрайды.

Кәсіпорын сол кезеңнің көптеген құрметті республикалық марапатына ие болды. Бүгінгі таңда біз сол игі 
дәстүрді жалғастырып келеміз. «АКҚЗ» ЖШС жасап шығаратын өнімінің жоғары сапасы үшін Женевадағы 
(Швейцария) Global Quality ManagementLivited (GQM) байқауының және Франкфурт қаласындағы (Германия) 
XVIII Халықаралық конкурстың жүлделеріне ие болды. 2014 жылғы 25 желтоқсанда зауыт ҚР Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың «Алтын сапа» жүлдесіне арналған республикалық байқауда жоғары сапалы өнім шығаруда 
жеткен жетістіктері үшін «Ірі кәсіпкерлік субъект» санаты бойынша «Өндірістік мақсаттағы үздік кәсіпорын» 
номинациясында 1 орынды жеңіп алды.

Тапсырыс берушілердің өнімге қоятын талаптарының артуына байланысты «АКҚЗ» ЖШС ISO 9001-2015, 
СТ РК ISO 9001-2016, ISO 14001-2015, OHSAS 18001-2007 Халықаралық стандарттары бойынша Менеджменттің 
Интегрирленген Жүйесін әзірледі және енгізді.

 Біз автомобиль жолдарындағы көпірлер мен жолөткелдер құрылысына арналған құрылымдардың 
сенімділігі мен орнықтылығын арттыратын, ғимараттар пайдаланылуының мерзімін ұзартатын, құрылыс 
барысында бөлінетін бюджетті қысқартатын жаңа құрылымдардың әзірленуін және нарыққа енгізілуін 
белсенді түрде жүргізудеміз.

Қазіргі таңда зауытта жаңа инновациялық өндірістер енгізілген:
• Суөткізгіш құбырлар өндірісі бойынша желі (Данияда өндірілген);
• Арматуралық жазық және кеңістіктік қаңқаларды жасап шығаратын автоматтық желілер 

(Германияда өндірілген);
• Ұсақ дара бұйымдарды өндіретін автоматтық желі (Түркияда өндірілген);
• Еуропалық стандарттарға сәйкес және құрылыс көпірлерінің құнын 30%-ға төмендететін жаңа ТБН 

типті көпір арқалықтарын өндіретін технологиялық желі.

Бас директоры Шардинов Шухрад Ахметжанович
Индекс A35E1G2, Алматы қаласы, Бемаханов көшесі 96А 
тел.: +7 727 338 61 62
факс: +7 727 338 61 65
e-mail: azmk@azmk.kz 
сайт: www.azmk.kz
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 «Тыныс» АҚ
Ақмола облысы

«Тыныс» АҚ - бұрын Ресейде бірнеше конструкторлық бюро әзірлеген авиациялық өнімдерді өндіру 
бойынша жалғыз кәсіпорын. 2005 жылдың қорытындысы бойынша кәсіпорын Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің «Сапа саласындағы жетістіктері үшін» сыйлығының иегері болды. Кәсіпорынның сату саясаты ішкі 
және сыртқы сауда нарықтарына бағытталған. Өндірісті ұйымдастыру үшін барлық қажетті лицензиялар мен 
сертификаттар бар. ИСО 9001: 2008 сапа менеджмент жүйесі енгізілген және жұмыс істейді.

Өнімнің Негізгі түрлері:
- авиациялық техникасы үшін тіршілікті қамтамасыз ету құралдары (жылытқыштар, желдеткіштер, өрт 

сөндіргіштер) және авиациялық автоматтандыру заттары (реле, датчиктер, клапандар);
- АН, ИЛ, ТУ, ЯК, СУ, МИГ, МИ, Ансат брендтерінің азаматтық және әскери ұшақтары мен тікұшақтары үшін 

авиациялық өнімдер;
- бронижилеттердің әртүрлі қорғау дәрежелері;
- соққыға төзімді қалқан, таспа;
- арнайы техника мен жүк көтергіштер;
- полиэтилен құбырлар;
- өрт сөндіру құралдары, медициналық жабдықтар;
- газ қысымы арматурасы, электромонтаждық өнімдер.

Бас директоры Калманбаев Кайрат Жаныбаевич  
020004, Көкшетау қаласы, Мира көшесі, 13
тел./факс: +7 7162 76 30 04, 25 47 19 
e-mail: info@tynys.kz
сайт: www.tynys.kz 
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«SKY EXPRESS ELEVATORS.KZ» ЖШС
Ақмола облысы

«SKY EXPRESS ELEVATORS.KZ» ЖШС 2014 жылы наурыз айында Ақмола лифт зауыты ұйымдастырылған, 
оның басты қызметі – AUXE (бұдан әрі - Жабдық) брендті лифттер, эскалаторлар мен саяхатшыларды өндіру 
болып табылады. Зауыттың әлеуеті өндіріс қуаттылығы сұраныс болған кезде жылына 2000 бірлік лифттер 
және эскалаторлар мен қозғалтқыштарды 300 бірлік техника. Зауытта OTIS жабдығының технологиясын және 
GASHIN қытайлық компаниясының 8000 дана материалды өңдеу жабдықтарын шығаратын технологиясы 
негізінде технологиялық процесс енгізілді.

«SKY EXPRESS ELEVATORS.KZ» ЖШС Целиноград ауданында ұйымдастырылған AUXE брендінің лифттері 
мен эскалаторларын шығаратын зауыт. Ол үш жыл бойы Алматы, Астана, Семей, Көкшетау, Екібастұз, 
Жезқазған, Қостанай қалаларында және т.б. ішкі нарықта жұмыс істейді. 2016 жылы зауыт өнімдері 
Ашхабадтағы экспорттаушылардың конференциясында ұсынылды, бірнеше құрылыс компаниялары 
қызығушылық танытты. Ресеймен шектесетін ресейлік аймақтардың тұрғын үй бағдарламаларын іске 
асыру үшін біздің жабдықтарымызға сұраныс бар, сондықтан оларды Ресей Федерациясына экспорттау 
жөнінде келіссөздер жүргізілуде. ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесінің халықаралық және тақырыптық 
павильондарында біздің зауытымыз өз өндірісімізде 77 лифт және 8 эскалатор орнатты. Біздің зауыт EXPO-
2017 халықаралық көрмесінде 95 элеваторға қызмет көрсетті.

2016 жылы сату көлемі 78 лифт жалпы алғанда 1379,7 мың теңге, 2017 жылы 11 лифт және 10 эскалатор 
жалпы алғанда 340,5 мың теңге, 2018 жылдың бірінші жартысында 43 лифт және 12 эскалатор жалпы алғанда 
463, 1 мың теңге құрады.

Зауыт заманауи технологиялық жабдықта жұмыс істейді, қызметкерлерді оқыту үшін шетелдік 
сарапшылар тартылды. Өнімдерді оқшаулау деңгейі 68% -ды құрайды, бұл қазақстандық үлесті 68% құрайтын 
СТ-KZ формасындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатпен расталады. Зауыт өнімдері Кеден одағының 
техникалық регламенттеріне сәйкес сертификатталған, «Кеден одағының Кедендік одаққа сәйкестік 
сертификаты» № KZ.7500565.22.01.00097 сериясы KZ 0213914 11.01.2016 ж., сондықтан ол қауіпсіздік, энергия 
тиімділігі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес келеді. Зауыт және 
оның басшылығы сертификатталған:

• Сапа менеджменті жүйесінің СТ РК ИСО 9001-2009 (ISO 9001: 2008) сәйкестік сертификаты;
• Экологиялық менеджмент жүйесінің СТ РК ИСО 14001-2006 (ISO 14001: 2004) сәйкестік сертификаты;
• Кәсіби қауіпсіздік және денсаулықты басқару жүйесінің СТ ҚР OHSAS 18001: 2008 (OHSAS 18001: 

2007) сәйкестік сертификаты.
Орнату және іске қосу жұмыстарына 3 санатты лицензиясы.

Директор Хабиб Н.А.
Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылы, Республика көшесі, 7 
тел.: +7 7172 78 75 52
e-mail: skyliftkz@mail.ru
саййт: www.skyliftkz.com
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2015 жылы Қазақстан Республикасының үдемелі индустриалдық-инновациялық даму мемлекеттік 
бағдарламасы аясында ашылған «Сапа-Су» ЖШС темірбетонды қысымсыз  кең ернеулі құбырларды  өндіру 
бойынша Қазақстандағы алғашқы зауыт өз жұмысын бастаған болатын. 

«Сапа Су» ЖШС компаниясының төлқұжаты:
- Жер телімі -5 Га;
- Өндірістік  цехтар-5000 шаршы.м.;
- Әкімшілік-тұрмыстық кешені-1500 шаршы.м.;
- Технологиялық бетон өнімділігі – күніне  300 куб.м. ;
- Тауарлық бетон өнімділігі –  сағатына  100 куб.м. ;
- ТББ өнімділігі  тәулігіне  300-ден 400-ге дейін бұйымдар;   
- Жекеменшік сынақ зертханасының болуы;  
- Өндіріс толығымен автоматтандырылған 
«Сапа Су» азаматтық құрылыс, жол құрылысы, кәріз, су бұру, электрмен жабдықтау,  телекоммуникация, 

ағын суларды тазарту және жаңбыр суларын жоюға арналған жоғары технологиялық  неміс жабдықтарымен 
жасалған темірбетон бұйымдарының барлық түрлерін шығарады.

 Темірбетон бұйымдары дірілмен баспақтау  технологиясын пайдалану арқылы  қатты  бетон қоспасынан 
жасалады. «Сапа Су»  ЖШС  өнімі 6482-2011  мемлекеттік стандартқа сай дайындалады және дайындау 
бойынша барлық талаптарға жауап береді. 

Темірбетон құбыры  көтергіш қабілеті бойынша жүктеменің 4 класына жатады (8 метр тереңдікке дейін)  
Т/Б құрылғылардың негізгі артықшылақтарына мына фактілерді жатқызуға болады:  
•  тотығу үрдісіне әлсіз ұшырағыштығы 
•  қысымға беріктігі  В 30 (М400)
•  су өткізбеушілігі  (W6)
•  созылуға беріктігі ;
• төмен температураға беріктігі  (аязға төтеп берушілік) (F 300)
•  химиялық және билогиялық ортаға тұрақтылығы;
• бұйымның жоғары беріктілігі мен төзімділігі;   
• сызатқа беріктік.
Компанияда  өзінің өндірістік сынақ зертханасы бар, мұнда техниктер инертті материалдарды іріктеп 

алуды жүзеге асырады, дайын өнімнің сапасын стандарттарға сәйкестігіне тексереді, физика-механикалық 
және физика-химиялық қасиеттердің  көрсеткіштерін бақылайды.

Директоры  Мамбетжанов Бауыржан Асылханұлы
Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылы, 016 кварталы, үй/құрылыс 4340
тел.: +7 7172 25 18 11

 

 

 

 

 

 

 «САПА СУ» АҚ
Ақмола облысы
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«Актөбе өрт сөндіру жабдықтары зауыты» ЖШС
Ақтөбе облысы

Компания туралы:
«Ақтөбе өрт сөндіру жабдықтары зауыты» өрт сөндіру жабдықтарын сатумен айналысатын көтерме 

компанияға негізделген. 2012 жылы өндіріспен жабдықталып, жоғары сапалы өртке қарсы ұнтақты өрт 
сөндіргіштер мен оған қосалқылардың өндірілуіне арналған желі құрылды. Өнім Қазақстан Республикасы 
Төтенше жағдайлар министрлігінің Ғылыми-зерттеу институтының сынақтарының негізінде шығарылған 
және МС-тың барлық талаптарына жауап береді, бұл: балабақшалар, мектептер, ауруханалар, жеке меншік 
мекемелер мен басқа да ұйымдардың, соның ішінде мұнай-газ компанияларының қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге мүмкіндік береді.

2017 жылы біз жабдықты сатып алдық (өрт сөндіру корпустарын өндіру желісін) 2018 жылы өнім көлемін 
ұлғайтуға мүмкіндік беретін жылы өрт сөндіргіштердің жаппай өндірісі іске қосылды.

Өнімдерді сату өндірістік базада орналасқан Ақтөбедегі қоймадан, сондай-ақ Ряхов, 11 мекенжайы 
бойынша орналасқан сату нүктесінде жүзеге асырылады. 

Сонымен қатар Астана, Алматы, Атырау және Шымкент қалаларында біздің өнімдермен толтырылған өз 
қоймаларымыз бар.

Біз өнімдерімізді барлық Қазақстан бойынша жеткіземіз. Www.azpo.kz сайтында баға прейскуранты 
орналастырылған, қажет болған жағдайда, баға тізбесі уақтылы жаңартылып отырады, бұл біздің тапсырыс 
берушімізге ашықтықтығымызды білдіреді. Сонымен қатар бізбен-Instagram @ azpo.kz, facebook беті, 
телеграмма, WhatsApp  секілді әлеуметтік желілерде байланыса аласыз. 

Біздің зауыт шығаратын өрт сөндіргіштер Қазақстан Республикасының стандарттарына сай келеді. 
Отандық Қазақстандық сапа сертификатына ие бола отырып, зауыттың техникалық бақылау бөлімі 

шығарылған өнім қорытындысын қатаң бақылайды.
Біздің зауыт ұнтақ және көмірқышқылды өрт сөндіргіштеріне бір жылға кепілдік береді, сондай-ақ кейінгі 

қызмет көрсетуде он жыл бойы қайта зарядтауға мүмкіндік береді.
Зауыттың өндірісінде ABCE класындағы өрт көздерін сөндіруге арналған заманауи өрт сөндіру құралдары 

қолданылады. 
Біздің зауыттың өрт сөндіргіштері республикалық мемлекеттік, жеке мекемелерде, балабақшаларда, 

мектептерде, ауруханаларда, тіпті мұнай-газ компанияларында өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуде.
Күн сайын Ақтөбе өрт сөндіру зауытының білікті мамандары гүлденіп келе жатқан Қазақстанның өрт 

қауіпсіздігінің игілігі үшін өндіріс процесін ұлғайтуға және жаңартуға бар күш-жігерін жұмсайды. 

Директор Рабаев Тимур Муратович
Ақтөбе облысы, Индекс 030000, Ақтөбе қаласы, Промзона орамы, 261 телім 
тел.: +7 7132 947575
e-mail: els@fire-101.kz
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 «ПО Глобал-Спецодежда» ЖШС
Ақтөбе облысы

«Глобал – Спецодежда» өндірістік бірлестігі Ақтөбе облысындағы мұнай-химия, металлургия, тау-
кен өнеркәсібі, электрэнергетикасы, құрылыс, қауіпсіздік құрылымдары, тазалау компанияларының 
қызметкерлері, сұлулық салондары үшін киім, мейрамхана кешені үшін киім, офистік киім жән ет.б. сияқты 
салаларда мамандандырылған үлгілерді әзірлеп, өндіретінең ірі зауыттардың бірі болып табылады. Бүгінгі күні 
компанияда 200 адам жұмыс істейді, оның 30% -ы мүгедектер, халықтың әлеуметтік осал топтағы әйелдер, 
бірнеше модульдік шеберхана бар: пішу модульдік цехі - 2, пішу цехі - 1, логотип цехі - 1, тәжірибелік цех - 1, тігін 
цехі - 4, қаптама цехі - 1, қоймалар - 2. Жапония, Қытай, Германия және т.с.с. жетекші әлемдік өндірушілердің 
заманауи жабдықтары бар, соның арқасында ол жоғары сапалы жұмыс киімдерін шығарады және өндірісті 
жылына 200 мың данаға дейін арттыруға мүмкіндік береді.

Компанияның негізгі және бастапқы мақсаты - тапсырыс берушінің барлық техникалық талаптарын 
және жеткізілім уақытын сақтай отырып, жоғары сапалы, экологиялық таза арнайы киім жасау және өндіру. 

ЖШС «Глобал-Спецодежда» кешенді кәсіпорындарға маманданған, Еуропадағы және ТМД елдеріндегі 
жетекші өндірушілердің дистрибьюторы болып табылады

«Глобал» компаниясы республикадағы Жеңіл өнеркәсіп консорциумының көшбасшысы болып 
табылады, Ақтөбе облыстық қауымдастығының жетекшісі Ұлттық кәсіпкерлер палатасында аккредиттелген. 
Тауар таңбаларының ассоциациясы, АҚ«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры », АО (NadLoc)» Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік сатып алулары, Еуразиялық сатып алу порталы жеткізушілер тізіміне кіреді.

Компания әлеуметтік бағыттарда белсенді дамып келеді, жетім балаларға, жалғыз басты қарттарға, 
соғыс және еңбек ардагерлеріне арналған қайырымдылық акциялар мен іс-шаралар өткізеді. Біз әлеуметтік 
серіктестіктің кадрлар дайында аясында жұмыс жасаймыз. 

ЖШС «Глобал-Спецодежда» кәсіпорын негізінде жұмыспен қамтуды дамыту бағдарламасы бойынша 
Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасының қолдауымен құрылған «Үміт» оқу-өндірістік кешені ашылды. Қысқа 
мерзімді курстар, ең алдымен, Ақтөбе қаласының жұмыспен қамту орталығынан жіберілген жұмыссыз 
азаматтарға, мүгедектерге және осал топтағы әйелдерге оқуға және кейіннен жұмысқа орналасуға арналған.

«Үміт» оқу орталығы «Атамекен» ҰКП оқу орталықтарының тізіміне енгізілген.
Бүгінгі таңда 6000 шаршы метр көлемінде оқу орталығы бар тігін-өнеркәсібі кешенінің құрылысы 

бойынша жұмыс жүргізілуде, ол 500-ден астам қосымша жұмыс орындарын құруға, өнім ауқымын кеңейтуге 
мүмкіндік береді. 

Руководитель Шабаева Надежда Александровна 
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Г. Жубанов көшесі 3Ж н.п.24
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«Ақтөбе рельсарқалық зауыты» ЖШС
Ақтөбе облысы

2013 жылы құрылған ЖШС «Ақтөбе рельсарқалық зауыты» Қазақстандағы бірегей зауыт, Еуразиялық 
экономикалық одақта сертификатталған ұзын өлшемді (120 метр) ыстыққа бейімделген теміржол  рельстерінің 
жалғыз өндірушісі болып табылады.

Зауыттың жобалық қуаты - 430 мың тонна дайын өнім, соның ішінде 200 мың тонна темір жолдары мен 
230 мың тонна үлгілем илемек (фасонный прокат).

Әлемдік атауы бар Primetals Technologies Италия S.r. (Siemens-VAI) илемдік орнақ (прокатный стан) 
және итальяндық компанияның илеме өнімдерінің технологиясын бақылауы халықаралық стандарттар 
талаптарына сәйкес келетін өнімдердің жоғары сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етеді.

Өнімдерді жергілікті нарыққа шығару және сату  елдегі үлгілем илемек саласында импорт алмастыруды 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Барлық өндірілетін өнім халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келеді. Әрбір сәйкестік сертификатын 
алу үшін компания сапа кепілдігінің көптеген сатыларынан өтті. Барлық сынақтардың сәтті аяқталуы Ақтөбе 
рельсарқалық заутында өндірілген рельстер сапа, сенімділік және қауіпсіздік стандарттарының талаптарын 
толық қанағаттандыратындығын дәлелдейді. 

Көптеген сарапшылар «AРАЗ» ЖШС-нің өнімдері қазіргі уақытта әлемдегі ең үздік компаниялардың бірі 
екендігін көрсетуде, бірақ компания қол жеткізген жетістіктерге тоқталмай, өнім сапасын одан әрі жақсартуға, 
ауқымын кеңейтіп, жыл соңына дейін өндірістің жаңа түрлерін меңгеруге ниетті. 

Қазіргі уақытта өнімнің негізгі ассортименті - DT 350 және DT350 SS категорияларының P65 
дифференциалды-ыстыққа бейімделген рельстері, СТ РК 2432-2013 сапа стандартына сәйкес 
«Дифференциалды-ыстыққа бейімделген және бейімделмеген темір жол рельстері» және ГОСТ Р 51685-2013 
«Теміржол рельстері» сапа стандарттарына сәйкес келетін рельстер. Жалпы техникалық шарттар».

Кәсіпорынның ассортименті темір жол өнімдерін, құрылымдық болатты қамтиды. 2017 жылдың басында 
өнімнің тауар қоржыны жаңа өнім түрімен толықтырылып, Қазақстанда алғаш рет 100 және 125 мм профильді 
ыстықтай илектелген болаттың бұрышы игерілді. МС-қа сәйкес келетін отандық өнімдердің жаңа түрі қазірдің 
өзінде жергілікті нарықтарға жеткізіліп, Ресейге экспортталды

ЖШС «AРАЗ» қазір Ресей, Украина, Түркіменстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Грузия, Белоруссия сияқты 
елдерге теміржол өнімдерін жеткізді. 2018 жылдың соңына дейін компания еуропалық 60E1 және 60E2 
стандарттарына сәйкес темір жолдың жаңа түрін, сондай-ақ қоставрлы арқалық және №30 швеллерді игеруді 
жоспарлап отыр. «AРАЗ» ЖШС-нің жалпы спектрі бейіннің 27 түрін және үлгілем өнімінің түрлерін қамтиды.

Бас директор Обилец Валерий Валентинович 
030000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Қурайлы ауылдық округі, Күрейлі, 397 «В»
тел.: +7 7132 74-48-03 
факс: +7 7132 74-48-31
е-mail: office@arbz.kz
сайт: www.arbz.kz
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 «Алюгал» ЖШС
Алматы облысы

«АЛЮГАЛ» ЖШС Алматы облысы Талғар ауданында орналасқан, «Үздік өнеркәсіп тауарлары» 
номинациясы бойынша «Қазақстанның үздік тауары» аймақтық көрме-байқауының қорытындысы 
бойынша жүрек кәсіпкерлік субъектісі болып табылады. «АЛЮГАЛ» ЖШС - Қазақстан нарығында алюминий 
профильдерін өндіру үшін Қазақстан нарығында 2002 жылдан бастап алғашқы зауыттардың бірі. 2017 жылға 
дейін ол «GalaxyGroup» -тың 2017 жылдан бері құрамына кіреді, ол «Negal BV Netherland Galaxy» құрамына 
кірді.

Жүйенің артықшылықтары:
- ескі қабырғаларды алдын-ала жөндемей-тұрмаған қондырғы;
- жыл мезгілінде монтажды жұмыстар жүргізуге мүмкіндік беретін «ылғалды» процестердің болмауы;
- вандализмнің, жазатайым оқиғалардың және т.б. салдарын жою үшін ең төменгі шығындармен 

жергілікті жөндеу жұмыстарын тез жүргізу мүмкіндігі;
- ҚР стандарттарына сәйкес отқа төзімділікті классификациялау өрт қауіпсіздігі стандарттарына, соның 

ішінде химиялық зауыттарға, жанармай құю бекеттеріне, әуежайларға, теміржол вокзалдарына және басқа 
да қалалық нысандарды ескере отырып, қасбеттік жүйені пайдалануға мүмкіндік береді.

- резонанстың болмауы және дірілдің жоғарылауы қосымша шу оқшаулауын қолданбауға мүмкіндік 
береді;

- ғимаратты энергияны үнемдеу бойынша жаңа құрылыс нормаларына сәйкес келтіру мүмкіндігі (SNiP).
«ALF-50» жүйесінің монтаждық нұсқасының техникалық грамымен жоғары сенімділік көрсеткіштері бар, 

ал құрылымдардың қызмет ету мерзімі 30 жылдан 50 жылға дейін немесе одан да көп. Қасбеттердің мұндай 
шешімі ғимараттардың жаңа құрылысында да, күрделі жөндеу жұмыстарында да тиімді.

Өнімнің қауіпсіздігі сәйкестік сертификаттары, сынақ есептері арқылы расталады. Тауардың шығу тегі 
CT-KZ түріндегі тауардың шыққан жері туралы сертификатпен расталады.

Компания жыл сайын Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Техникалық реттеу жүйесімен 
(НАТЭС МСК) сәйкес ерікті сертификаттаудан өтеді, «NAC Ex» АҚ OPS сынақ зертханасының сынақ есебінің 
негізінде сериялық өндіріс үшін мемлекеттік тізілімде KZ.75000317.01.01.21011 нөмірінде тіркелген сәйкестік 
сертификаты алынды. .

Әрбір өнеркәсіптік құрылым өнімге сұранысқа ие: секторды салуға, желдету жүйелеріне, жиһаз 
өнеркәсібіне, трамвайларға, теміржол вагондарына және т.б. салынады.

«АЛЮГАЛ» ЖШС Қазақстандағы және жақын шетелдегі ірі және орта кәсіпорындар үшін алюминий 
профильдерінің негізгі жеткізушісі болып табылады.

Жетекшісі Кокенова Анар Булатбековна
Негізгі мекенжай: Алматы қ., Медеу ауданы, Атырау ш/а, 10
Заңды мекенжай: Алматы обл., Талгар ауданы, Талгарская Г.А., Талгар қаласы, Д. Қонаев даңғылы, 129 
тел.: +7 727 295 51 00
e-mail: alugal@alugal.kz
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«КазТекИнвест» ЖШС
Алматы облысы

«KазТекИнвест» ЖШС зауыты шамдар, офистік шамдар, көше шамдары мен тіректер, тұрмыстық шамдар, 
өнеркәсіптік шамдар, жарықдиодты шамдар, кабельдік жүйелер, пластмасса бұйымдары, металл бұйымдары, 
қалыптар, өлшенетін және өлшенетін өндірісте маманданған.

Компания Алматы облысының Жамбыл ауданында Қасымбек кентінде орналасқан.
Зауыт мынадай өндіріс цехтерінен тұрады: аспаптық цех, құрастыру цехы, автоматты құю машиналары 

цехы, экструдер сызығы, металл бұйымдарын шығаратын цех, дәнекерлеу цехы, дайын тауар қоймасы. 
Компанияда 250-ден астам адам жұмыс істейді.

Голландиядан, Жапониядан, Германиядан, Түркиядан, Тайваньнан заманауи жоғары технологиялық 
жабдықпен жабдықталған

Барлық өндірістік процесті жүзеге асырады: ғылыми әзірлемелерден бастап дайын өнім шығаруға дейін
Өндірілетін өнімдер көп сатылы сапалы бақылаудан өтеді.
Ағымдағы өндірістік қуаты айына 150 мың бірлікті құрайтын 300-ден астам түрді шығаруға мүмкіндік 

береді.
Өндірісті ұлғайту үшін қосымша өндірістік желілер қосылады.
«CT-KZ сертификаты» отандық өндірушінің сертификаты және халықаралық сертификаттар.

Бас директор Курмашев Диас  Мэлсович 
Жамбыл ауданы, Касымбек ауылы, Байтерек көшесі, № 1 
тел.: +7 727 705 05 94, 95
e-mail: info.tki@teksan.biz
сайт: www.teksan.biz
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 «DOLCE» ЖШС
Алматы облысы

Конкурсқа ұсынылған өнімдер - Dolce-Pharm хирургиялық жинағы, бір рет пайдаланылатын тоқыма 
материалы, стерильді КХ-1, гинекологиялық тексеру үшін Dolce-Pharm жиынтығы, бір рет қолданылатын 
зарарсыздандырылған NG-3, белсендірілген көмір 0,25 № 10 «Ультра- Adsorb.

DOLCE ЖШС 20 жылдық жұмыс уақытында қазақстандық нарықта ұсақталған медициналық киім мен іш 
киім өндірісінде нозокомиальды инфекциялардың алдын алу және медициналық қызметкерлерді, полимерден 
жасалған медициналық аспаптарды, сондай-ақ фармацевтикалық белсенді заттардың көмірқышқыл газын 
өндіруде орнатты. 0.25 No. 10 Ultra «Adsorb».

Препарат жоғары адсорбциялық сыйымдылығы жоғары сапалы шикізаттан жасалған. Препарат 
токсикалық емес, организмнен жақсы алынып, беткі қабатының белсенділігіне ие және газдарды, 
алкалоидтарды, эндо және экзотоксиндерді және т.б. химиялық қосылыстарды сұрыптауға қабілетті.

«DOLCE» ЖШС ТМД елдеріне, Ауғанстанға жарияланған өнімдерді экспорттаушы болып табылады.
Компанияның күшті жақтары:
- өнімді жақсы жобаланған маркетинг;
- Бір реттік медициналық мақсаттағы бұйымдарды әзірлеу, жетілдіру, өндіру және өткізу үшін өндірістік 

желілерді жаңғырту бойынша қарқынды жұмыс;
- компанияның негізінде медициналық мақсаттағы бұйымдарды дұрыс пайдалану туралы нұсқаулар 

алуға болады.
Компанияның заңды талаптарына сәйкестігі 08.10.2014 ж. FD 6600113BDB фармацевтикалық қызметіне 

арналған мемлекеттік лицензиямен расталады.
«Сапа менеджменті жүйесі» ISO 9001: 2008 «Активтендірілген көмірді шығару және сату» №105 табақшасы 

мен медициналық бұйымдар: бір реттік киім, іш киім; жинақтар; мақта және мақта өнімдері, қолғаптар, 
медициналық полимерлі өнімдер;

EN ISO 13485: 2012 «Өндірістік емес медициналық бұйымдарды өндіру және сату: бір реттік киім және 
іш киім және жиынтықтар, мақта және мақта өнімдері (мақта шарлары, роликтер), хирургиялық және 
диагностикалық қолғаптар, дәке және дәке өнімдері (бинттер, таңғыштар), полимерлі өнімдер (айнасы Cusco, 
Eyre’s spatula, Folman’s қасық, стоматологиялық айна, пинцет, скальпель).

Өнімнің қауіпсіздігі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Дәрілік заттардың, 
медициналық мақсаттағы бұйымдардың және медициналық техниканы сараптаудың ұлттық орталығы» РҒБ 
үшін РМК шығарған қауіпсіздігі мен сапа қорытындысымен расталады.

Директор Макишева Сауле Маратовна 
Алматы облысы, Алматы қаласы, Ынтымақ ауылы, Центральная көшесі, 1
e-mail: dolcepharm@mail.ru
тел.: +7 727 2719808
www.dolcepharm.kz
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Зауыт 1945 жылғы 8 қыркүйекте пайдалануға берілді.
Сыйымдылығы жылына 5,5 млн. Тонна мұнай өңдейді.
«Атырау МӨЗ» ЖШС-нің 2017 жылға арналған өндірістік қызметінің нәтижелері бойынша 4 650 000 мың 

тонна жоспармен 4723,647 мың тонна шикізат өңделді, жоспар 102% орындалды.
Автокөлік бензинде:
Жоғары октанды бензин өндірісі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 93,7% -дан 96,5% -ға 

дейін өсті.
Дизель отыны үшін:
-  ТШ-ның К2 және К3 экологиялық кластарына сәйкес экологиялық таза экологиялық таза дизель 

отынын өндіру 100% -ға жетті;
-    К4 және К5 экологиялық кластарына сәйкес келетін дизель отынын өндіру басталды.
Соңғы 7-8 жыл ішінде Атырау мұнай өңдеу зауыты өндірісті жаңғырту және жаңа кешендерді салу бойынша 

ауқымды жұмыстар жүргізді. Кешендердің құрылысына миллиардтаған доллар инвестиция жасалды.
Қайта құрудың бірінші кезеңі 2003-2006 жылдары жүзеге асырылды.
«Атырау мұнай өңдеу зауытын қайта құру» жобасын «Marubeni Corporation» және «JGC Corporation» 

жапондық компаниялар тобы «кілтпен салу» терминдері бойынша жүзеге асырды. Қайта құрудың бірінші 
кезеңінің қорытындысы бойынша әлеуметтік маңызы бар мұнай өнімдері өндірісінің көлемі өсті: жоғары 
октанды бензин; DLech, DZech маркалы дизель отыны - 350С; аралас авиациялық керосиннің қосымша 
көлемін алу арқылы авиациялық жанармай.

Екінші саты хош иісті көмірсутектерді өндіру бойынша кешенді салу (CPA) болды.
CPA-нің кілтін жасауды қытайлық Sinopec Engineering (Group), Co. Ltd »».
2015 жылы бензол мен параксилолдың алғашқы пилоттық партиясы өндірілді. 2016 жылы өндірістік 

алаңдарда бензол өндірісі басталды.
Инновациялық өндіріс технологиялары АМӨЗ-де өндірілген автокөлік бензинін К2С стандарттарына 

сәйкес бензол мазмұны 1% -дан төмен деңгейге жеткізуге мүмкіндік берді.
Үшінші кезең - терең мұнай өңдеу кешенінің құрылысы. 
Құрылысты Консорциум жүзеге асырды, оның құрамына Sinopec Engineering (Group), Co. Ltd »(ҚХР),« 

Marubeni Corporation »(Жапония) және« КазСтройСервис »ҰМК» АҚ (ҚР). Жоба шеңберінде жалпы 12 зауыттың 
құрылысы және жалпы зауыттың 40-тан астам объектісі салынды. Құрылыс-монтаждау жұмыстары 2017 
жылы аяқталды, 2017 жылдың желтоқсан айынан бастап іске қосу жұмыстары жүргізілуде.

Мұнайды терең өңдеу кешені іске қосылғаннан кейін зауыттың қуаты жылына 5-тен 5,5 миллион тоннаға 
дейін өседі.

Жетекшісі Амантурлин Галимжан Жиршибекович
Атырау облысы, Атырау қаласы, Кабдолов көшесі 1 
тел.: +7 7122 259675

«Атырау мұнай өндеу зауыты» ЖШС
Атырау облысы
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 «КасХим» ЖШС
Атырау облысы

«КасХим» ЖШС 2006 жылы құрылды. Бүгінгі күні ол полимерлерден жасалған жұмсақ пластик 
қаптамасын шығаруда жетекші қазақстандық өндірушісі болып табылады және PeerPlastic ™ сауда маркасы 
мен өз өнімін шығарады.

Бүгінгі күні «КасХим» ЖШС полипропиленді қапшықтар мен Big-Bag контейнерлерінің отандық өндірісі 
бойынша көшбасшы болып табылады. Бұл әріптестер мен тұтынушылардың мүдделерін құрметтейтін, 
жоғары сапалы өнімдер мен жақсы логистиканы ұсынатын өндіруші.

Біздің компаниямыздың одан әрі дамуының жоспары - жаңа өндіріс ғимараттарының құрылысы, өнім 
түрлерін кеңейту және қосымша жұмыс орындарын құру үшін жаңа технологиялықжабдықтарды сатып алу.

«КасХим» ЖШС-нің өндірістік фабрикасы Атырау қаласында, Атырау облысында, Қазақстан 
Республикасында орналасқан. Бүгін де ол заманауи жабдықтармен жабдықталған (Starlinger, Австрия), және 
зауыттың өндіріс технологиясы соңғы әлемдік стандарттар талаптарына жауапбереді.

Біздің өніміміз бұрынғы химиялық зауыт ғимаратында орналасқан, оның өндірістік алаңы 13 500м2. 
Қазіргі уақытта біздің инвестициялық бағдарламамыздың аясында 207 маман тартылып, 500 адамға дейін 
көбейтіледі.

Біздің компания түпкі тұтынушы (полипропиленді ашық және клапан қаптары, жұмсақ контейнерлер) 
үшін де, біздің өнімдерімізден (полипропилен матасы, слиптер, жіптер жәнет.б.) өндіре алатын өз өндірісі бар 
тұтынушыға арналған кең ауқымды өнімдерді шығарады өнім. ЖШС полипропиленді қапшықтар мен Big-Bag 
контейнерлерінің отандық өндірісі бойынша көшбасшы болып табылады. Бұл әріптестер мен тұтынушылардың 
мүдделерін құрметтейтін, жоғары сапалы өнімдер мен жақсы логистиканы ұсынатын өндіруші.

Біздің компаниямыздың одан әрі дамуының жоспары - жаңа өндіріс ғимараттарының құрылысы, өнім 
түрлерін кеңейту және қосымша жұмыс орындарын құру үшін жаңа технологиялық жабдықтарды сатыпалу.

«КасХим» ЖШС-нің өндірістік фабрикасы Атырау қаласында, Атырау облысында, Қазақстан 
Республикасында орналасқан. Бүгінде ол заманауи жабдықтармен жабдықталған (Starlinger, Австрия), және 
зауыттың өндіріс технологиясы соңғы әлемдік стандарт тарталаптарына жауап береді.

Біздің өніміміз бұрынғы химиялық зауыт ғимаратында орналасқан, оның өндірістік алаңы 13 500м2. 
Қазіргі уақытта біздің инвестициялық бағдарламамыздың аясында 207 мамантартылып, 500 адамға дейін 
көбейтіледі.

Біздің компания түпкі тұтынушы (полипропиленді ашық және клапан қаптары, жұмсақ контейнерлер) 
үшін де, біздің өнімдерімізден (полипропилен матасы, слиптер, жіптер және т.б.) өндіре алатын өз өндірісі бар 
тұтынушыға арналған кең ауқымды өнімдерді шығарады. 

Жетекшісі Маммадов Этибар Али Оглу 
Атырау облысы, 060005, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов көшесі (Говорова), 8
тел/факс:  +7 7122 76 31 03, 76 31 04
е-mail: KaskHimLtd@yandex.kz
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«ТЕРРА ВИТА» ЖШС медициналық жабдық пен медициналық жиһаздарды шығаруға маманданған. Бұл 
сала Қазақстан Республикасында енді ғана бастау алып отыр. 

2010 жылдан бастап бүгінгі күнге дейінгі шығарылған өнім саны 300 (үш жүз) бірлікті құрайды. Негізгі 
өнімдер желісіне CT KZ Сертификаты алынды, қазақстандық қамтудың орташа пайызы 60 %. 

Кәсіпорында ИСО 9001 сапа менеджменті жүйесі енгізілген. ТР ТС сәйкестік сертификаты бар. Маңызды 
медициналық жабдыққа тіркеу куәлігі бар. 

Медициналық жабдық пен жиһаздың барлығы дерлік күн сайын залалсыздандырғыш құралдармен 
өңделеді, сондықтан барлық металл беттерге бактерияға қарсы полимерлі-ұнтақты бояу жағылады, ол 
камерада цельсия бойынша 200 градус температурада қыздырылады. Бактерияға қарсы ұнтақ бояулар 
бактериялардың, зеңнің көбею процесіне кедергі келтіріп қана қоймай, оларды қысқа мерзім ішінде жойып 
жібереді. Гигиенаны қамтамасыз етеді. JIS Z 2801 сәйкес тестіленген және бекітілген. Бактерияға қарсы ұнтақ 
бояулар эпоксидті, эпоксидті полиэфирлі және полиэфирлі негіздерде болуы мүмкін.

Біздің кәсіпорынның мақсаты қызметкерлеріміз үшін озық жағдайларды жасап, олардың толық 
әлеуметтік пакетті алуы болып табылады. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін түсіне отырып, мүгедек 
адамды (мылқау қыз) жұмысқа алып, оған барлық жағдайларды жасадық.

Осылардың барлығына қоса, қаладағы Сәбилер үйі, Қарттар үйі, Қызыл крест, Хоспис, Риддер 
психоневрологиялық диспансері сияқты ұйымдарға және 2018 жылы су тасқынынан зардап шеккен қала 
тұрғындарына кәсіпорын ақысыз қайырымдылық көмегін көрсетеді.    

Директор Исабаева Насихат Кабдыгалиевна
Шығыс-Қазақстан облысы, Семей қаласы, Шугаев көшесі 153а

«Терра Вита» ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы
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«Өскемен өнеркәсіптік арматура зауыты» АҚ – Қазақстанның құбыржол арматурасын және мұнай 
кәсіпшілігіне арналған жабдықтарды өндіру бойынша ең ірі, жас және белсенді дамып келе жатқан машина 
құрылысы кәсіпорындарының бірі. 2013 жылдың қаңтарында «Өскемен өнеркәсіптік арматура зауыты» АҚ  
өндірістік қуаттары іске қосылды. 

 Зауыт қызметінің негізгі бағыттары келесі өнімдерді өндіру болып табылады, олар: Сыналы ысырмалар, 
Шибер ысырмалары, Кері клапандар, Делегей жапқыштар, Шарлы шүмектер, Фонтандық арматура, Айдамалы 
арматура, Қарнақты-сорғылы арматура, Broen Ballomax шарлы шүмектер.

«Өскемен өнеркәсіптік арматура зауыты» АҚ өнімдерін қолдану саласы – мұнай-газ өндіруші өнеркәсіп, 
энергетикалық кешен және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы.

«Өскемен өнеркәсіптік арматура зауыты» АҚ «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ сайтында 
отандық тауар өндіруше ретінде тіркелген. Шығарылатын өнімнің сапасы  85 % Қазақстандық қамту үлесі бар 
СТ-KZ тауардың шығарылған жерінің сертификатымен, КО сапа және сәйкестік сертификаттарымен, сонымен 
қатар жабдықты қауіпті өндірістерде қолдануға берілген рұқсаттармалармен расталады.

070001, Шығыс-Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Островский көшесі, 49
тел: +7 (7232) 70-57-45
факс: +7 (727) 313-12-33
e-mail: info@uzpa.kz, info@broen.kz
www.uzpa.kz  

«Өскемен өнеркәсіптік арматура зауыты» АҚ
Шығыс Қазақстан облысы
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«Силикат» ЖШС 60 жыл бойы жұмыс істейді. Осы уақыт бойы мақсаты өзгерген жоқ – боялмаған және 
боялған силикат кірпіш және құрылыс әгін өндіру. Боялмаған немесе көлемді-боялған силикат кірпіштен, сылау 
және ақтауды қажет етпейді әрі ғимараттары өте көз тартарлық. Өндірілетін силикат кірпіштін техникалық 
деңгейі Ресей Федерациясындағы, Белоруссиядағы кәсіпорын өндірісіндегі деңгейіне сәйкес. Кәсіпорында 
түрлі реңді. Түрлі-түсті кірпіш шығарылады: ашық сарыдан бастап қою қоңыр, қызылға дейін. Тұтынушыларға 
сапалы қызмет көрсету үшін полиэтилен пленкамен және стрейч-пленкамен орамда, металл лентамен 
байланып, тұғырыққа темір жол және автомобиль көлігімен кірпішті пакеттік жөнелтімі қолданылады. 
Пакеттік жөнелтім қолдану оны тасымалдау кезінде кірпіштің механикалық бүлінуін айтарлықтай азайтуға 
мүмкіндік береді.

Кәсіпорын өнімдерінің сапа көрсеткіштерінің тұрақтылығы Сынақ орталығымен жүргізілетін сынау 
нәтижесі бойынша берілетін, жыл сайын жаңартылатын сапа сертификатымен расталады. Кәсіпорын OHSAS 
18011-2008, ИСО 14001-2006, ИСО 9001-2009 ҚР СТ менеджмент жүйесінің халықаралық стандарттарына 
сертификатталған. CT=KZ тауардың шығуы туралы сертификаты бар, қазақстандық құрам пайызы боялмаған 
кірпіште – 100%,  боялған – 65,4%, әкте – 100% құрайды.

Шығыс Қазақстан облысының өндірістік, азаматтық және әлеуметтік-мәдени нысандарының көбі 
кәсіпорында өндірілген силикат кірпіштен салынған. Осы жылдар ішінде зауытпен 7 миллиардтан артық 
шартты бірлік кірпіш және шамамен 6 миллион тонна шамасында әк шығарылды.

«Силикат» ЖШС еліміздің ішкі нарығында силикат кірпішін шығаратын ең ірі өндірушілердің бірі болып 
табылады. Кәсіпорын сенімді жеткізуші имиджіне ие. Шығарылатын өнімдер барлық белгіленген сапа 
стандарттарына сай.

Бас директор Адианов Борис Тимофеевич
Шығыс-Қазақстан облысы, Семей қаласы, Кабылбаев көшесі, 40
тел.: +7 7222 533536

«Силикат» ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы



ӨНДІРІСТІК МАҚСАТТАҒЫ ҮЗДІК ТАУАРЛАР

22 www.atameken.kz

Брикеттелген натрий цианидін өндіру - NaCN аммоний сульфатын өндіру - (NH4)2SO4. Тіркеу күні-08 
маусым 2008ж. Заңды тұлғаны тіркеу туралы куәлік – 10509-1919-ЖШС орналасқан жері Жамбыл облысы, 
Қаратау қаласы.

Қаратау қаласында орналасқан «қуаттылығы жылына 15 мың тонна натрий цианидін өндіретін зауыт 
құрылысы» жобасын іске асыру үшін 24,2 млрд.теңгеден астам қаражат тартылды. Оның ішінде 16,2 млрд 
теңге 48 млн. Сондай - ақ, «Бизнестің жол картасы-2020» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде зауыттың 
инфрақұрылымын жүргізу үшін 1,47 млрд теңге сомасында бюджеттен қаражат тартылды.

Жоба алдындағы және жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізуге жұмсалған шығындар 143,5 млн теңгені 
құрады;

Құрылыс-монтаж жұмыстарына жұмсалған шығындар 6348,5 млн теңгені құрады;
2011-2013 жылдар ішінде Жобаны іске асыру бөлігінде Sichuan Chenguang Engineering Design Institute 

компаниясымен жабдықтар жеткізілді.

Келісімшарт Келісішарт сомасы (АҚШ долл)
2011 жылғы 26 тамыздағы №CG2011049 мердігерлік 
келісім-шарт

38 000 000

Келісімшарт жеткізу жүйесін  натрий цианид биг беги 
2014 жылғы 15 қаңтардағы №0 CG2011049-01

153 000

2014 жылдың маусым айында барлық құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталғаннан кейін зауыт 
пайдалануға берілді. 2015 және 2016 жылдың басында іске қосу-реттеу жұмыстары және тиісті сапалы 
параметрлері бар натрий цианидінің сынама партиясын шығару жүргізілді. 

2017 жылдың сәуір айында натрий цианидінің өнеркәсіптік өндірісі басталды. 
Бүгінгі күні компания ай сайын натрий цианидін өндіру көлемін 800-1000 тоннаға дейін жеткізе алады. 

Қоймалардан дайын өнімді отандық алтын өндіруші компанияларға тиеп жөнелту жүргізіледі және Ресей мен 
Тәжікстанға қосымша экспортталады, ал минералды тыңайтқыш қазақстандық былғары зауыттары мен 
ауылшаруашылығы өндірушілерінен сұранысқа ие.

Іс жүзінде 2016 жылы 1,25 млрд теңгеге 2205 тонна натрий цианиді және 709 тонна аммоний сульфаты 
өндірілді. 2017 жылы 3200 тонна натрий цианиді және 1342 тонна аммоний сульфаты өндірілді.  Осы кезеңде 
3,28 млрд. теңгеге 3897 тонна натрий цианиді және 410 тонна аммоний сульфаты өткізілді, оның ішінде 905 
тонна натрий цианиді экспортталды.  

2015 жылдан бастап компания мемлекет бюджетіне салықтық аударымдар түрінде 674 млн.теңгеден 
астам қаржы аударды, оның ішінде 2015 жылы – 109 млн. теңге, 2016 жылы – 295 млн. теңге, 2017 жылы - 
270 млн. теңге.

Бас директор Нурханов Ерлан Орынбасарович 
Жамбыл облысы, Қаратау қаласы, Арбатас көшесі 27

«TalasInvestmentCompany» ЖШС
Жамбыл облысы
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«RODEN PRINT HOUSE» компаниясы Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес 2012 жылдың  
24 қаңтарында құрылған. Біздің офис Тараз қаласында орналасқан.

Компания басшысыТулин Денис Владимирович есімді азамат. 
Компания бірден үш ірі бағытта дами бастады: жарнамалық қызмет, кәдесый өнімдері және 2016 жылы 

біз жаңа бағытты аштық - бұл өндіріс,  пенополистиролдан (пенопласт) бұйымдар декорын жасау.
Қазіргі уақытта біздің компания Жамбыл облысы бойынша пенополистиролдан жасалатын қасбеттің 

жалғыз өндірушісі. 
Негізгі қызмет түрі:
Құрылыс материалдарын өндіру (қорғаныш жабыны бар пенополистиролдан жасалған қасбеттік сәндік 

термопанельдер, муляждар, пенопластан жарнама): 
Баспа өндірісінің өзге де түрі (полиграфия: кәдесыйлар, ашық хаттар және т. б.)
Пенополистиролдан жасалған өнімдер бірқатар артықшылықтарға ие, атап айтқанда:
1. Салмағы аз, қосымша жүктеменің болмауы;
2. Монтаждау тиімділігі мен жеңілдігі;
3. Қасбеттік жұмыстардың мерзімдері мен құнын қысқарту;
4. Стандартты (2000х500х50) және стандартты емес өлшемдер;
5. Түрлі конфигурациялар.

Директор Тулин Денис Владимирович
Тараз қаласы, Абай көшесі, 121
тел.: +7 777 092 22 42
         +7 777 54 777 56
Инстаграм rodenprinthouse
                       rodenplast.kz
е-mail: roden-ph@mail.ru

«RODEN PRINT HOUSE» ЖШС
Жамбыл облысы
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«NovаcomTechnology» ЖШС Тараз қаласының нарығында 2015 жылдың 22 желтоқсанынан бастап 
жұмыс істейді. Жас кәсіпорын болуына қарамастан, компания өзін серпінді дамып келе жатқан қырынан 
көрсетті және өз бағытында қызметтер нарығында өз орынын алуға тырысады. 

«NovacomTechnology» ЖШС СТ-KZ сертификатының иегері, Жамбыл облысы Кәсіпкерлер Палатасының 
бірыңғай реестрінде төлем терминалдарын, ақпараттық дүңгіршектерді және қол жетімділікті бақылау 
және басқару жүйесін (турникет) отандық өндірушіретінде тіркелген. Барлық мемлекеттік және ірі ұйымдар 
клиенттермен жұмысты жеңілдету мақсатында электрондық кезек жүйесін жиі енгізуде, ал анықтамалық 
қызметтің орнына өзіне-өзі қызмет көрсететін ақпараттық дүңгіршектер жұмыс істеуде. Дайындалған 
терминалдар олардың өндірісінде маманданған белгілі зауыттардың терминалдарымен бәсекеге қабілетті.

Жергілікті жеткізушілермен және аймақтың клиенттерімен жемісті ынтымақтастық қазірдің өзінде 
компанияға сенімді және тәжірибелі серіктес атағын алып келеді. «Novacom Technology» компаниясының 
стратегиялық жоспарларына мыналар жатады: төлем терминалдары мен ақпараттық дүңгіршектерді өндіру 
бойынша көшбасшылардың бірі болу.

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығына сәйкес қоса беріліп отырған 
«Ақпараттық Қазақстан – 2020» мемлекеттік бағдарламасы бекітілді. 

Компания ұлттық өндіруші болып табылады және осы жобаны іске асыруға қатысуға дайын.

Директор Абдраманов Марсель Рахимбердиевич
080000, Тараз қаласы, Қазыбекби көшесі, 138, 2 корпус, 8 каб. 
тел.: +7 701 668 7765

«NovacomTechnology» ЖШС
Жамбыл облысы
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«Орал сауда-өнеркәсіп компаниясы» ЖШС
Батыс Қазақстан облысы

«Орал сауда-өнеркәсіп компаниясы» ЖШС 2003 жылы тамыз айында құрылды. Барлық өндірістік кешен 
12 цехтарда орналасқан. Барлық өндірісітік кешендерде өнеркәсіп орындарына сай толық инфрақұрылымы 
бар 12 цех орналасқан. Кәсіпорынның жалпы аумағы 7 га құрайды. 

Бүгінгі таңда компания салқын және ыстық суды тасымалдауға, газ бен жылытуға арналған диаметрі 20 
мм-ден бастап 1600 мм-ге дейінгі полиэтилен құбырларын дайындайды, сонымен қатар металл шатырларын, 
профильдік беттерді, доборлық элементтерді, жол белгілері және қауіпсіздік техникасының белгілерін, сондай-
ақ пластмассадан жасалған халық тұтынатын тауарларды өндіріп шығарады. Кәсіпорынның өндірістік қуаты 
жылына 30 000 тонна полиэтиленді өндіреді. 

2010 жылдың 12 сәуірінен бастап Сапа менеджменті жүйесі енгізілді. Ол СТРК ISO 9001-2009 «Сапа 
менеджменті жүйесі» талабына сай келеді. 2018 жылы сапа менеджменті жүйесі ҚР СТ ИСО 9001-2016 
талаптарына сәйкес келетінін растады.

2017 жылы API Spec Q1 және ISO 9001:2015 сапа менеджменті талаптары жүйесіне сәйкестігін растады.
2017 жылдың 24 сәуір айынан бастап жұмысқа енгізілген  ҚР СТ ISO 9001:2009 сапа менеджменті жүйесін 

және ҚР СТ ISO 14001-2006 экологиялық менеджменті жүйелерін ГСЛ №000924, №1601564 лицензиясына 
сәйкес құрылыс – монтаждау жұмыстарына қолдануға болады. Компания «БҚО Жанғала ауданында Жағала 
топтық сумен жабдықтау жүйесін салу» жобасы бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын бастады.

2017 жылы ыстық сумен жабдықтау және жылумен қамтуға болатын PE-RT маркалы полиэтилен 
құбырларын шығару жаңа өндірісі іске қосылды. Біздің компания әрдайым өнімнің ауқымын (ассортиментін) 
кеңейтуге ұмтылады. 2018 жылы әртүрлі қышқылдарды тасымалдауға арналған полиэтилен құбырларын 
шығару жоспарланып отыр. Бұл құбырлар агрессивті ортаға төзімді болып келеді. 

2018 жылдың қаңтарында, KME 45-30 B PERFORMANCE қақпақ басымен экструдері KM-RKU 400 
PERFORMANCE сатып алынды. Экструдер полиэтилен құбырларын полипропилен қорғаныс қабымен жабуға 
арналған.

Қорғаныш жабындысы бар полиэтилен құбырлары СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 бойынша газ тәрізді отынды 
жеткізуге, сондай-ақ ГСТСТ 18599-2001 сәйкес суды тасымалдауға арналған.

Бұл құбырлар қорғаныс қабығы бар арнайы екі қабатты қысым полиэтилен құбырлары. Құбырлар 
тығыздығы төмен полиэтиленнен жасалған жасалған. Ол өндіріс кезінде соэкструзия әдісімен қорғайтын 
полипропилен қабығымен қапталған.Полипропиленнің қорғаныш қабығы     2 ± 0,5 мм қалыңдығына ие 
және негізгі құбырдың полиэтилен механикалық зақымдануына тұрақтылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік 
беретін модификацияланған және минералды қоспаларды қосу арқылы дайындалады. Қорғаныс қабығы бар 
полиэтилен құбырларын арнайы дайындықсыз (топырақты, құмды, қиыршық тасты және т.б. толтырумен)  
төсеуге арналған.

Директор Крылов Валерий Юрьевич
тел. +7 7112 53-11-11, 53-78-88 
е-mail: utpk05@mail.ru 
сайт: www.utpk.kz 
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«Батыс Қазақстан 
машина жасау компаниясы» АҚ

Батыс Қазақстан облысы

«Батыс Қазақстан машина жасау компаниясы» АҚ қазіргі заманға сай жоғары технологиялы заманауи 
өндіріс кешені болып табылады, оның ішінде: кескіш, штамптау, өңдеу, дәнекерлеу және құрастыру, аспаптарды 
дайындау, дайын өнімдер мен қолданылатын материалдардың сапасын бақылау орталығы қызмет көрсетеді.

Өндіріс жабдықтарды жобалауды әзірлеу, оны өндіру, жеткізу, монтаждау, іске қосу және жабдықтарды 
іске қосуды қоса алғанда, тапсырыстарды орындаудың толық циклін қамтамасыз етеді.

Зауыт - жоғары технологиялық жабдықты әзірлеу және өндіру бойынша Қазақстанның жетекші 
кәсіпорындарының. 

Кәсіпорынның сапа менеджменті жүйесі (СМЖ) ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007 
(Lloyd’s Register) халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес сертификатталған. 

Кәсіпорын келесі мемлекеттік лицензияларды алды: жабдықтар мен басқару жүйелерін жобалауға, 
өндіруге, монтаждауға және жөндеуге, шұғыл қорғауға және мемлекеттік лицензияға мемлекеттік лицензия 
дабыл, сондай-ақ қысыммен жұмыс істейтін кемелер мен құбырлар; - бұрғылау майы мен газын, энергетикалық 
жабдықты жобалау, өндіру, монтаждау және жөндеуге мемлекеттік лицензия; - сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс жұмыстарын жүргізуге мемлекеттік лицензия.

«Батыс Қазақстан инжинирингтік компаниясы» АҚ тестілеу орталығы СТ РК ИСО / МЭК 17025-8007 
«Тестілеу және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» талаптарына 
сәйкестігіне аккредиттелген.

Бүгінгі таңда «Батыс Қазақстан машина жасау компания» акционерлік қоғамы республикадағы парафинді 
су-эмульсиялары үшін мұнай жылыту пештерін шығаратын жетекші компания. 

Қазақстанда тұңғыш рет мұнай жинау және өңдеу үшін автоматтандырылған кешендерді жобалау, салу 
және реконструкциялау технологиясы игерілді.

Газ компрессорлық станцияларына арналған қондырғыларды жобалау, өндіру, автоматтандыру, 
монтаждау және іске қосу жұмыстары аяқталды: құбырлы жылытқыштар, күрделі ауаны тазартқыштар, ауа-
мұнай және газ салқындатқыш қондырғылар, шығатын жүйелер.

General Electric компаниясы шығарған газ турбиналық қондырғыларын жөндеу бойынша қызмет көрсету 
орталығы құрылды.

Компанияның өнімі жоғары технологиялық техникамен жабдықталған, соның ішінде дәнекерлеу, 
металл кесу, металл кесу, металл өңдеу, құю, құю, жылу және гальваникалық жабдықтар, бұл машина жасау 
өнімдерінің кең спектрін шығаруға мүмкіндік береді.

Бас директор Сисенов Даурен Гумарович
Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы, Урдинская көшесі 1/0                                
тел.: +7 7112 98 90 45, 98 90 24, 98 90 39 
e-mail: info@zkmk.kz
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«БатысМұнайГазЖабдықтары» ЖШС - мұнайгаз жабдықтарының Отандық тауар өндірушісі, кәсіпорын 
Батыс Қазақстан облысы Орал қ. 2006 жылы негізін қалаған. 

«БатысМұнайГазЖабдықтары» ЖШС «Самұрық - Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ тобының отандық 
тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген және «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер 
палатасы ішкі аудит жүргізу барысын бастапқылардың бірі болып, шығарылатын газ жабдықтары негіздерінің 
заңдылығын растады.  

«БатысМұнайГазЖабдықтары» ЖШС-нің өндіріс алаңының аумағы  2000 кв.м. асады, әрі күрделілігі әр 
алуан технологиялық жабдықтардың өндірісі үшін жүк көтергіш механизмдермен жабдықталған.

«БатысМунайГазЖабдыктары» ЖШС жұмысшы штаты 73 адамды құрайды, өндіріс көлемі ұлғайған 
сезонда біздің аттестацияланған қосымша оқу класынан оқудан өткен 40 маман тартылып, кейін олармен 
уақытша еңбек шарты жасалады. Сонымен қатар Тапсырыс берушілер мен пайдаланушы ұйымдардың 200-
ден аса өкілдері  автоматтандырылған газ таратушы станцияларды пайдалану бойынша оқу класынан оқудан 
өтті. 

Одан әрі біздер негізгі элементтері біздің компаниямен серіктестік туралы меморандум жасасқан 
«Уральский завод «Зенит» АҚ шығаратын эжектор мен түсіру клапаны болып табылатын, газды автоматты 
одоризациялау торабын өндіруді меңгеріп алдық. 

2014 ж. «БатысМұнайГазЖабдықтары» ЖШС Қазақстан Республикасы министрлігінің ТЖ мемлекеттік 
бақылау және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінен «Голубое пламя» АГТС жәнежоғары қысымның түтігі 
ретінде жұмыс жасайтын ыдыс жабдықтарын қолдануға рұқсат алды. 

Қазіргі таңда «БатысМұнайГазЖабдықтары» ЖШС-нің өндірісі даму сатысында келеді. 2017-18 
жылдардың өндірістік жоспарда компанияның алдында газ қысымын реттеуіштер секілді өнімдердің жаңа 
түрлерін шығаруды игеру міндеті тұр. 

Жабдықтарды өндіру кезінде біздің кәсіпорын нарықта шет ел өндірушілерінің бұлардан арзанырақ 
өнімдері толып тұрса да дайындау барысында қолданылатын құрамдас бұйымдарды отандық тауар 
өндірушілерден сатып алу принципін ұстанады.

Компанияның автомобиль паркі және жұмысы Қазақстан Республикасының жан-жақтағы өңірлерінен 
Тапсырыс берушілердің нысанына дайын өнімді тез арада жеткізуге бағытталған дамыған логистика бөлімі 
бар.

Біздің ұйым қайырымдылық қызметке көп көңіл бөледі. Қызылорда облысының нысандарын тапсырған 
кезде, бізге шкаф газ реттегіш пунктті (ШГП) сыйға тартты, сонымен қатар Батыс Қазақстан облыстық отбасы 
үлгісіндегі балалар ауылына, «Орал қаласындағы есту және сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған 
облыстық мектеп-интернаты кешеніне және т.б.

Директор Сулейменов Берик Кенжебкович
тел.: +7 7112 51 36 88, 50 79 09
е-mail: agrskaz@gmail.com
сайт: agrs.kz

«БатысМұнайГазЖабдықтары» ЖШС
Батыс Қазақстан облысы
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«Maker (Мэйкер)» ЖШС, Қарағанды қаласы.
«Maker (Мэйкер)» ЖШС негізгі қызметінің түрі  - тау-кен – шахталарын жабдықтарын дайындау және 

жөндеу. Осы сәттен бастап «Maker (Мэйкер)»ЖШС өз өндірісінің жаңғырту бағдарламасының толықтай 
аяқталуы, осылайша барлық Қазақстан бойынша және айымақтарында қызмет көрсетуіне сәйкес бейімдеу 
тұрғысынан негізгі ұстанымна иеленді.  Жаңғырту бағдарламасы бойынша негізгі жабдықтарынан 53 
бірлік пайдалануға жіберілді. Өлшеу аспаптары мен қосалқы жабдықтарынның 230 бірлігі және басқару 
бағдарламасының (ББ) станоктары қосымша қойылды.

Басқарма төрағасы Алдыбергенов Талгат Сагиевич
Қараганды қаласы, Орлов көшесі 103/2
тел.: +7 (7212) 952 509
Коммерциялық қызмет:
тел.: +7 (7212) 952 989
тел.: +7 (702) 400 26 08
e-mail: KazakhmysMaker@kazakhmys.kz
сайт: www.maker.k

«Maker (Мэйкер)» ЖШС
Қарағанды облысы
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Кәсіпорынны атауы «RecyclingCompany» ЖШС
«RecyclingCompany» ЖШС - бұл өндіріс, оның негізгі бағыты көлік құралдарын жойып, олардан алынған 

материалдарды өңдеу, металды балқыту және қара металл қосымша, алюминий өндірісі, сондай-ақ қалдық 
майын қыздыру майына өңдеу арқылы қайта өңдеу.Кәсіпорынның бірегей құрал-жабдықтары - пресстелген 
металды ұнтақтау үшін және шикізаттытүр-түріне сұрыптауға арналған «Bonfiglioli» шредер қондырғысы 
(Италия), «VIPM» (Германия) қалдық майларды қайта өңдеуді басқару жүйесі және Siemens (КНР) балқыту 
цехының жабдықтарын басқару панелі«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының (Цифровизация 
4.0) талаптарына сай келеді.

2018 жылы қара металдарды жеткізу қара және түсті металдардан алынатын өнімдерді сатып алу, өңдеу 
және өндіруді жүзеге асыратын компанияларға жеткізілді, атап айтқанда:

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ - 8,784 тн., 
«Кастинг» ЖШС – 10,336 тн., 
«Forever Flourishing (Middle Asia) Pty Ltd» ЖШС – 786,8 тн., 
«Лидер ДСК» ЖШС – 2962,83 т., 
«Химпроминвест-2017» ЖШС – 676,2 т.
Қазіргі уақытта зауыт алюминий құймаларының өндірушісі болып табылады (сәйкестік сертификаты - 

СТ ЖШС 160640013321-002-2018) және болат құймалары (сәйкестік сертификаты СТ ТОО 100640013321-003-
2018).

Дайын өнім ретінде, зауыт сондай-ақ экономиканың энергетикалық, өнеркәсіптік және коммуналдық 
секторларында кеңінен қолданылатын пеш, сұйық отынын шығарады. (сәйкестік сертификаты СТ ЖСШ 
160640013321-001-2018).

Өңделетін майды жеткізушілер:
«Түркістан-2013» ЖШС
«КазОйлРецайклинг» ЖШС
«KazRecyclingService» ЖШС
Пеш сұйық отынын тұтынушылар:
Теміртау ЦветМет ЖШС
«Сарухан» ЖШС
«АКМ Планум» ЖШС

Бас директор Рябинин Александр Геннадьевич
Аймақ Қарағанды обл., Бухар-Жырау ауданы, Доскей ауылы, учетный орамы 028, 1724 құрылысы
тел.: +7 7212 40-59-78
e-mail: recyclingcompany@mail.ru

«RecyclingCompany» ЖШС
Қарағанды облысы
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«Инкар-1» ЖШС
Қарағанды облысы

Қазақстанның металлургия астанасы – Теміртаудың шағын бизнесінің «Визиттік карточкасы» болып – 
нарықта өз орнын тапқан, 20 жылдан астам бойы машина құрастырушы және металл өңдеуші кәсіпорын 
«Инкар-1» ЖШС болып табылады. Кәсіпорын қосалқы бөлшектер мен элементтер өндірісінен, дайындалуы 
қиын өндірістік кешендердің компоненттерін өндіруге аяқ басты.

Бүгінгі күні кәсіпорын АҚ «АрселорМиттал Темиртаудың» аглодомендік, сталелитейлік және прокаттық 
цехтеріне арналған кешендер мен қондырғыларды өндіреді. «Инкар-1» ЖШС еліміздің ірі тау-кен өндіруші 
кәсіпорындарына тау-кен өндірісі үшін стандартты емес жабдықтарды жеткізуші болып табылады, соның 
ішінде ең ірі мыс экпортаушы «Казахмыс» корпорациясы және Евразиялық топқа кіретін (ERG) компаниялар 
бар.

«Инкар-1» ЖШС өнімі Қазақстанда да, жақын шет елдерде де өзін көрсете білді. Серіктестік 
кәсіпорындардың ішінде АҚ «Арселор Миттал Темиртау», «Корпорация Казахмыс» ЖШС,  ERG компаниялар 
тобы, «ALSTOM Kazakhstan» LLP, «Альфа – Лаб» ЖШС, «Бёмер-Арматура»ЖШС, «HeidelbergCement» 
компаниялар тобы, АҚ «Central Asia Cement», АҚ «Карцемент», «Hansa Flex» ЖШС, «Электровоз құрастыру 
зауыты» ЖШС, «Корпорация КазЭнергоМаш» ЖШС, «Металлосклад» ЖШС, «Завод КазАрматура» ЖШС сынды 
өнеркәсіптік көшбасшылар және тағы басқалары бар.

«Инкар-1» ЖШС-де жабдықтар мен қосалқы бөлшектерді тапсырыс берушінің сызбалары бойынша 
немесе олар болмаған жағдайда да орындауға қабілетті. Компания техникалық құжаттамасы жоғалған 
жабдықты (оның ішінде шетелдік өндіріс) қалпына келтіріп, жаңғыртып, реинжиниринг әдістемесін қолданады. 
Мұндай шешімдердің үлгісі «Қазақмыс» корпорациясының Балқаш мыс балқыту зауытында жабдықтарды 
жаңғырту болып табылады. Жоғары білікті қызметкерлер, станок жабдығының кең ауқымдылығы, Ресей және 
жапон өндірісінің ЧПУ бар заманауи токарлық станоктардың болуы, қазіргі заманғы құралдарды пайдалану 
кәсіпорынға жоғары күрделіліктегі тапсырыстарды орындауға мүмкіндік береді.

 Қызметкерлер импорт алмастыру бағдарламасын жүзеге асыру үшін тынымсыз ішкі ресурстарды 
іздестіруде. АҚ «Арселор Миттал Темиртау», менеджментінің қолдауымен «Инкар-1» ЖШС тарапынан бұрын 
шетелден әкелінген өнімдерді комбинатқа жеткізілуі кеңейтілді. Тапсырыстардың артуына байланысты 2017 
жылдың ақпан айынан бастап аумағы 1300 ш.м. болатын ұйымдастырылған инфрақұрылымы бар (асхана, 
жаңа себезгі бөлмелері, қойма бөлмелері, жұмысшы персоналға арналған үй-жайлар сияқты) жаңа (үшінші) 
құрастыру цехының құрылысы басталды. 2018 жылдың басында жаңа цех пайдалануға берілді, осының 
арқасында көп тапсырыстарды қабылдауға және жұмыс орындарының санын арттыруға мүмкіндік берді.

Компания кадр мәселесіне көп көңіл бөледі. 2016 жылы «Инкар-1» ЖШС ҚР Президентінің «Алтын сапа 
– 2016» республикалық байқауының «Өндірістік мақсаттағы үздік кәсіпорын» номинациясының жеңімпазы 
атанды. Кәсіпорын жетістігінің басты элементтері икемді баға қалыптастыру, қажеттіліктер сұраныстарына 
жедел көзқарас және қызметкерлерді дамытуға арналған инвестициялар болып табылады.

Құрылтайшы  Нурпеисов Куандык Балтабаевич
Қарағанды облысы, 101408, Теміртау қаласы, Мичурин көшесі, 32Е құрылысы
тел.: +7 7213 90 21 51, 44 77 99
e-mail: inkar-1@yandex.kz 
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«Гермес-4» ЖШС түйіршіктелген аралас жемдерді өндірумен айналысады. Біздің компаниямыздың басты 
міндеті - жоғары сапалы, толыққанды тамақпен қамтамасыз ету.

Біздің компания жемшөптердің 3 түрін - түйіршіктелген аралас жем, түйіршіктелген жемшөп, түйіршіктелген 
кебекті өндіреді. Өнімдер әмбебап болып табылады және ауыл шаруашылығы жануарларының, құстардың, 
тіпті балықтардың барлық түрлері мен жас топтары үшін қолайлы.

Заманауи жабдық түрлі комбинациялар мен пропорцияларды біріктіретін түрлі компоненттердің 
қоспаларын шығара алады. Сыйымдылығы жылына 37 000 тонна дайын өнім. Кәсіпорын мемлекеттік 
тіркелімде. 35 жұмыс орны құрылды.

Біздің өнімдеріміздің құрамына зертханалық сынақтардан өткен жоғары сапалы шикізат ғана кіреді. 
Өнім ГОСТ талаптарына сәйкес келеді.

Директор Султанова Александра Юрьевна
Костанай ауданы, Затобольск ауылы, Семин көшесі, 26 құрылысы

 «Гермес 4» ЖШС
Қостанай облысы
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«СарыаркаАвтоПром» ЖШС - қазақстандық автомобиль жасайтын кәсіпорын. Компания 2010 жылы 
құрылып, өз қызметін жеңіл коммерциялық техника өндірісінен бастады. Бүгінгі күні алты ең ірі дүниежүзілік 
брендімен бірге қызмет ету арқасында  шығарылатын өнімдер қатары ұлғайтылды. Қазіргі сәтте, 
«СарыаркаАвтоПром» серіктестігі Jac, Hyundai, Ravon, Peugeot, Niva Chevrolet жеңіл автомобильдерін, сондай-
ақ IVECO, Jac, Ankai коммерциялық техникасын шығаруда.

Компанияның жылына 50 000 автомобильге дейін шығаруға мүмкіндік беретін жоғары тиімді заманауи 
өндірістік қуаттары бар. Қазақстанда аналогы жоқ, оның көмегімен жоғары технологиялық дәнекерлеу, 
бояу және құрастыру процестері жүзеге асырылатын заманауи роботталған жабдық арқасында, кәсіпорын  
сапалы және бәсекеге қабілетті өнімді шығара алады.  

Сегіз жыл ішінде компания жоғары технологиялық жабдықпен жұмыс істей алатын және жоғары білікті 
мамандары бар дамыған логистикалық инфрақұрылыммен автокөлік өндірісі бойынша қазіргі заманғы 
өндірістік база болып үлгерді. Қазіргі кезеңде кәсіпорындағы машина жасау саласында   600-ден астам 
жоғары класты мамандар еңбек етеді.  

Бүгінгі күні, «СарыаркаАвтоПром» ЖШС-нің негізгі мақсаты автомобиль құрастыру өндірісін және 
оқшауландыруды құру арқылы, заманауи отандық машина жасауды дамытуға арналған қазіргі заманғы 
автоөндірісін құру және бәсекеге қабілетті автомобиль техникасымен Қазақстан Республикасының нарық 
қажеттілігін қанағаттандыру болып отыр.

Директор Семейбаев Сырым Сайранбекович
Қостанай облысы, Промышленная, 41
тел.: +7 7142 39-10-01
e-mail: akhmetova.ds@sap.amh.kz

«СарыаркаАвтопром» ЖШС
Қостанай облысы
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«МедиДез ғылыми-өндірістік бірлестік» компаниясы, ЗТБ «КАЗХИМПРОМ» және «Тауар өндірушілердің 
және кәсіпкерлердің қауымдастығы «Қазақстанда жасалған» мүшесі –Казақстан нарығындағы 2014 жылдан 
бері зарарсыздандыру құралдарының жетекші жеткізушісі.            

Аурухана гигиенасы саласында мамандандырылғандықтан компания өзінің басты мақсаты –
науқастарды және емдеу мекемелерінің қызметкерлерін жұқпалы аурулардан қорғау деп қояды. 

Бүгінгі күнде  «МедиДез ғылыми-өндірістік бірлестік» компаниясы алдына қойған импортталған 
зарарсыздандыру құралдарын жоғары сапалы отандық өнімдермен алмастыру мақсатына жетті. Компания 
медициналық мекеменің қажеттілігін қамтамасыз ететін зарарсыздандыру құралдарының толық желісін 
шығарады. Өндірілетін құралдардың ішінде үш зарарсыздандыру құралдары ТМД елдерінің аумағында 
теңдесі жоқ, олар бірегей формулаға ие және қазіргі уақытта патенттеу кезеңінде. Қазақстан Республикасының 
барлық аумағындағы медициналық ұйымдар біздің өнімдерімізбен  пайдаланады, сондай-ақ біздің өнімімізді 
Қырғыз Республикасына сата бастадық және ресейлік компаниямен біздің отандық өнімді Ресейде 
ұсынатын дилерлік келісім жасастық.  Бұл медициналық мақсаттағы бұйымдарды зарарсыздандыру және 
стерильдеу құралдары, антисептиктер және медициналық персоналдың қолын өңдеуге арналған сабындар, 
эндоскоптарды өңдеуге арналған арнайы өнімдер желесі. 

Бүгінгі күнде компания жаңа азық-түлік өнеркәсібі нарығына мамандандырылған зарарсыздандыру 
құралдар желісімен шығуда. 

Шығарылатын өнімдер сапасы ИСО 9001-2009 (ISO 9001:2008) «Сапа менеджменті жүйелері.Талаптар» 
сертификатымен расталады. Зарарсыздандыру құралдар өнімдеу процессі шикізат кіру кезеңінен бастап 
және дайын өнім шығу кезеңіне дейін әр кезеңде өз зертханамызда қатаң бақыланады. 

Өндіріспен қатар МедиДез ғылыми-өндірістік бірлестігі үнемі Қазақстан бойынша Қазақстан 
Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті 
және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетімен бірге, дезинфектология саласындағы шетелдік 
сарапшылардың шақыруымен өтетін мастер-класстармен конференциялар ұйымдастырады. Мысалы  
Г.Н. Габричевский (Мәскеу, Ресей) атындағы эпидемиология ғылыми-зерттеу институтының жетекші 
мамандары, Ресей және Швециядан келген ауруханалық эпидемиологтар отандық медициналық 
мекемелердегі мамандармен тәжірибе алмасады. 

Директор Кайракбаева Алия Мамутовна
111500, Қостанай облысы, Рудный қаласы, Топоркова көшесі, 39/1 құрылысы
тел.: +7 7143 13-81-36
e-mail: office@medidez.kz

«МедиДез»
Қостанай облысы
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2009 жылдың 12 ақпанында жұмыс бастаған.
2011 жылдың 10 маусымында компания құбыр өндіретін зауытты сатып алып, Қызылордада филиалын 

ашты.
Төмен қысымды полиэтилен, поливинилхлорид құбырларының кең ауқымын шығарады.
Мекемеде қызметкерлердің саны -105 адам.
Компанияның өндірістік бөлімшесі атақты өндірушінің ең соңғы технологиялық жабдықтары - «Краус 

Мафафи».
Компания поливинилхлоридтің және төмен қысымды полиэтиленнің түрлі диаметрлері құбырларын 

өндіруге маманданған.
Өндірістің ерекше абыройы экологиялық таза қалдықсыз өндіріс болып табылады.
Компания өндіретін құбырлар берік және жоғары сапалы болып табылады, ал қызмет мерзімі 

Қазақстанның өнеркәсібіндегі құбырлардың басқа санаттарын пайдалану стандарттарын айтарлықтай 
арттырады.

Директор Ракишев  Асан Тунгышбаевич 
120700, Кызылорда облысы, Шиелі ауданы, Есенов көшесі, 2 А
тел.: +7 72432 35 602 
факс: +7 72432 35153
e-mail: trubnyi_zavod@mail.ru

«Кемикал Қазақстандық мұнай 
химиялық компаниясы» ЖШС 

Атырау облысы
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Қызметінің негізгі бағыттары: төселген тастар, лего-кірпіштер өндірісі.
Өз қызметін 2015 жылы бастаған. Біртіндеп  кәсіпкер  өз  күшімен  жерге төселетін  тастарды шығара 

бастады.
Компания өз қарқынын арттырып келеді: Өндіріс көлемі 2016 жылы – 3000 ш.м.
Өндіріс көлемі 2017 жылы – 4500 ш.м.
Осы кезеңде компания әртүрлі типтегі тас төсемдерінің, көлемінің, өлшемдерінің және түстерінің 100-ден 

астам түрін шығарады.
Жиналған кезде олар бүкіл суретті түсіре алады.
Компания өзінің қызметінде мынадай қағидатты ұстанады:
«Клиенттің қалауы – заң».
Кәсіптің шеберлері тұтынушылардың тілектерін орындап, шедеврлер жасайды.
Жоғары сапалы және қолжетімді бағалардың арқасында (1 ш.м. құны - 1800 теңге) компания өнімдері 

облыстың тұрғындары мен кәсіпорындары мен басқа өңірлер арасында үлкен сұранысқа ие.
Көптеген тұтынушы пікірлері, дипломдар мен алғыс хаттар бар, марапаттар өнім сапасының дәлелі.
Кәсіпорын өз қызметкерлеріне еңбек үшін барлық жағдайларды қамтамасыз етеді, отбасыларына 

қолдау көрсетіп, барлық түрдегі көмек көрсетеді.
Бұдан басқа, компания аз қамтылған отбасыларға, мүгедектерге, «Мектепке жол» акциясына қолдау 

көрсету бойынша барлық іс-шараларға қатысады, ауданды жақсартуға қатысады.

Жетекшісі Шауенова Әсем Абибуллаевна
Қызылорда  облысы, Жанақорған ауданы, Сапарбеков көшесі 79
тел.: +7 701 716 08 75 
e-mail: zhomart1978@mail.ru

«Асем Тас» ЖШС
Қызылорда облысы
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«Жанзере» ЖШС
Қызылорда облысы

«Жанзере» ЖШС 31 желтоқсан 2010 жылы  жұмысын бастаған.
Серіктестіктің  негізгі  қызмет түрі арнайы киім тігу және түрлі бағыттағы тігін онімдерін нарыққа шығару. 
Мекеменің басты мақсаты сапалы киім шығару. Серіктестік жыл сайын қайта өңдеу және сертификаттау 

сатысынан  өтіп,  эксклюзивті киім үлгісін тігеді.  Бүгінгі таңда мекеменің 10–ға жуык сертификатталган   үлгісі 
бар. 25 адам еңбекпен қамтылған.

2015 жылы серіктестік 23 арнайы киім түрін ұсынса, қазіргі таңда бұл көрсеткіш едәуір жоғарылап  отыр. 
Тігін цехының  қуатты  жұмысының нәтижесінде тауар түрі 70 ке жуықтады. Тігін өнеркәсібіне тек отандық 
өнімдер пайдаланылады.  Серіктестік ИСО 9001-2016 сапа менеджменті мен ИСО 14001-2016 экологоиялық 
менеджементі жуйесі бойынша тауар өндіру біліктілігіне ие болды және мекеме қыстық арнайы киім мен 
жазғы, әскери формалар сертификатталған. «Жанзере» ЖШС өнімдеріне  ірі мұнай компаниялары, өндіріс 
орындары, күзет, су жүйесі  және мемлекеттік әскери орындардан сұраныс жоғары.  Атап өтер болсақ 

• АҚ «Құрылыс»;
• ЖШС  «Куатамлонмунай»;
• ЖШС «Нефтяная компания «КОР»;
• ЖШС «Кызылкум»;
• ЖШС «Байкен-U»;
• ЖШС «TS онтустик жанармай»;
• ЖШС «Транс Азия Констракшн»; 
• ЖШС «Kulan Sekuriti»;
• ЖШС «Авангард Спецодежда»;
• ЖШС «БаҚ-береке»;
• ЖШС «Досинжиниринг ЛТД»;
• ЖШС «Мелиоратор»;
• ЖШС «CNEC»;
• ЖШС «Управление Автомобильных Дорог УАД»
• ЖШС «Фракджет»;
• ЖШС «Клиника «Интертич»;
• ЖШС «Қыран»;
Серіктестіктің тігін цехында тігілген киімдер өндірісте қауіпті факторлардан қорғап қана қоймай жұмысшы 

сұлбасына қонымды және мекеме статусын айқын көрсетеді.
 
Директор Бекетов Болат Жамбулович 
Қызылорда қаласы, Жеңіс көшесі, 110 Б орналасқан 
тел.: +7 72342 23-58-08, +7 775 405-90-08, +7 701 697 9428
zhanzere.wixsite.com/-kzo
e-mail: zhanzere2010@mail.ru
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Қызметінің негізгі түрі: жол битумын шығару.  
Саласы: өндіріс 
Қызметтің басталуы: 2009 ж.
Мадақтамалар мен жетістіктер: 
• Үдемелі индустриалды-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы аясында Маңғыстау облысы 

бойынша  индустриализация картасына енген жобалардың бірі осы Ақтау битум зауыты .
• 2008 жылы «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ мен «Қаражанбасмұнай» АҚ арасында битум 

зауыты үшін шикізат жеткізіп отыру бойынша меморандумға қол қойылды.
• 2009 жылы қытайлық «Citic Group» пен «Kazakhstan Petrochemical Industries» АҚ («ҚазМұнайГаз» АҚ 

құрамына кіреді) арасында битум зауытын салу және басқару бойынша келісімге қол қойылды.
• 2010 жылы жоба Қазақстанның индустриализация картасына енді. 
• Жобаның жалпы құны 290 миллион доллар. 
• 2013 жылы  5293 тонна битум шығарылса, бүгінде 250 мың тонна шығарып тұр.
• «Қазақстанның үздік тауары» республикалық конкурстың  «Өндірістік мақсаттағы үздік өнімдері» 

номинация  бойынша  2 дәрежелі  Диплом, 2016 ж.
• Маңғыстау облысының  «Іскер» номинациясы бойынша арнаулы сыйлығының   иегері, 2017ж

Бас директор Қожабаев Ерболат Өмірсерікұлы 
Манғыстау облысы, Ақтау қаласы
тел.: +7 7292 424 102
e-mail: info@caspibitum.kz

«Каспий Битум» ЖШС
Манғыстау облысы



ӨНДІРІСТІК МАҚСАТТАҒЫ ҮЗДІК ТАУАРЛАР

38 www.atameken.kz

Қызметінің негізгі түрі: мұнай газ кәсiпшiлiк жабдыктары
Саласы: өндіріс 
Қызметтің басталуы: 1990 жыл. 
Мадақтамалар мен жетістіктер: 
• Манғыстау облысының  «Маңғыстаудың ең үздік тауары» аймақтық  номинациясы бойынша арнайлы 

сыйлығының иегері, 2011ж.
• «Алтын Сапа» Республикалык конкурстың  Диплом иегерi 2017жылы.
АҚ «Каскор-Машзавод» жетекші машина жасау кәсіпорындарының бірі болып табылады. Зауыт заманауи  

әр түрлі техникамен жабдықталған.
Кәсіпорын өнімі бойынша көптеген беделді көрмелер мен байқауларға қатысып, облыстық, 

республикалық және халықаралық ауқымда бағаланды.
Мұнай-газ аймақтың орталығында бола тұра, «ККМЗ» АҚ мұнай-газ кәсіпорындардың тіршілігін 

қамтамасыз ету жүйесіне кірді.

Директор Мухатов Рашит Едилович
Мағыстау облысы, Ақтау қаласы
тел.: +7 7292 544074
e-mail: info@kkmz.kz

«Каскор-Машзавод» АҚ
Манғыстау облысы
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Толық атауы: « РД НПФ Пакер Казахстан»жауапкерлігі шектеулі серіктестік
Қызметінің негізгі түрі : пакер бұйымдарын шығару, орнықтыру,жөндеу.  
Саласы: өндіріс 
Қызметтің басталуы  2015 жыл  
Мадақтамалар:   
• 2016 жылы Компания қызметкерлерінін біліктілігін арттырды, өндірілген пакер жабдығын жөндейтін, 

бақылау-қадағалау қызметтері, ұңғымалық жабдықтарды монтаждау қызметтерін көрсететін сервис 
орталығы ашылды.

• 2017 жылы жергілікті (қазақстандық) мазмұндағы 51-66 пайыз үлесімен № 7 113 00550 СТ-KZ 
формасын сериялық шығаруға арналған сертификат алынды. Пакер-якорь жабдықты өндіру нарығында 
көшбасшылық орын алады.

• Жыл сайын Компания Қазақстан Республикасы территориясында өткізілетін KIOGE барлық 
көрмелеріне қатысатын Компания директорының қатысуымен кәсіби дағдыларды жетілдіру бойынша 
тренинг өткізеді.

• Компания жыл сайын мұнай-газ компанияларында презентациялар жүргізеді, OPI (эксперименталдық 
және өнеркәсіптік зерттеулер) жүргізеді, өзін-өзі дамытады және өндіріс желісін ұлғайтуды жоспарлап отыр.

• Өндіріс бөлімі Маңғыстау облысы, Ақтау, Мұнайлы ауданы, Ынтымақ кентінде орналасқан. Бұл 
жабдық мұнай өнеркәсібінде және жер қойнауын пайдалануда қолданылатындыктан, өндірістің орны өте 
ыңғайлы.

Директор Аскар Дастан
Манғыстау облысы, Мунайлинский ауданы, 22 шағын аудан, 30 үй, 13 пәтер
тел.: +7 702 603 33 33 
e-mail: rd-npf-paker-kz@mail.ru

«Паркер-Казахстан» ЖШС
Манғыстау облысы
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Өндірістік қуаттылығы жылына 250 мың тонна құрайтын «ҚЭЗ» АҚ Қазақстан Республикасы аймағында 
бастапқы алюминийді шығаратын жалғыз өндіруші болып табылады. Шығарылған тауардың жергілікті 
салмақ үлесі 97,7% құрайды. Өнімнің негізгі көлемі экспортқа шығарылады, ішкі өткізу нарығына шамамен 
10% тиесілі.

Өндіріс көлемі: 

Көрсеткіштер атауы Өлш.бірл. Алдыңғы 2 жыл үшін Өсу қарқыны, % 2018 жылға 
жоспар2016 жыл үшін 2017 жыл үшін

Шығарылған өнімнің 
көлемі

млн. тг. 78 552,84 85 392,35 109% 95 697,25

Шығарылған өнімнің 
көлемі

тонна 240 168 256 836 107% 257 366

Өткізілген өнімнің көлемі тонна 225 206 249 186 111% 263 656
Экспорттың өсу қарқыны % 84,3 87,5 104% 88,4
Табыстылық % 59,0 67,0 114% 61,0

Алюминий тұрақты жоғары сапаға ие, ISО 9001, ISО 14001, OHSAS 180014, ISO 500001 біріктірілген 
менеджмент жүйесі енгізілген. Өнімнің жоғары сапасы «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ бастапқы 
алюминийдің Лондон металдал биржасында ресми тіркеумен расталған. Кәсіпорында инновациялар 
әзірленіп енгізіледі.

Президент Батраченко Андрей Алексеевич 
Павлодар қаласы

 «Казахстан электролиз зауыты» АҚ
Павлодар облысы
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Кәсіпорын 2011 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін магистральдық құбырларды жөндейтін арнайы 
автокөлігін (бұдан әрі - МҚЖА) – шығарады.

Осы уақыт ішінде өндірілген МҚЖА автомобильдер саны артып, сапаны жақсарту үшін үнемі жұмыс 
жүргізіледі. Қазіргі уақытта бұл кәсіпорын өнімімен жабдықтау Қазақстан нарығының шамамен 40 пайызын 
құрайды.

МҚЖА автокөлігі далалық және магистральдық құбырларды дала жағдайында дәнекерлеуге, газбен 
кесуге және сантехникалық жұмыстарға және жөндеу жұмыстарына арналған, сонымен қатар 2-ден 4 жұмыс 
бекеттерін бір мезгілде қолдануға арналған. Сондай-ақ, шанақ 6 адамға дейін құралған кезекші бригаданы 
тасымалдауға үшін арналған. Шанақ металдан жасалған, дәнекерленген қаңқалы құрылым. Сыртқы қаптама 
үшін полимермен жабылған, боялған табақты металл пайдаланылады. 

Барлық өнімдер Қазақстан нарығына жеткізіледі. МҚЖА арнайы техникасының негізгі тұтынушысы 
- «ҚазТрансОйл» АҚ. Барлық жеткізілімдер жеңімпаз сауда-саттықтар мен осы өнімдерге арналған ұзақ 
мерзімді жеткізілімдер негізінде жасалады.

2016 жылға дейін МҚЖА автокөлігін кәсіпорын КАМАЗ-шасси негізінде өндірді, ал 2017 жылдан бастап 
МҚЖА өндірісі «МАЗ-МАН» шассиі негізінде жүзеге асырылды.

2016 және 2017 жылдары тиісінше төрт және тоғыз МҚЖА машиналары өндірілді. Ақшалай түрде ол 2016 
жылы 208 млн. теңге болса, ал  2017 жылы 585 млн. теңге құрады.   Қазақстандық қамтудың деңгейі 33% 
құрайды. Кәсіпорында келесі сапа менеджменті жүйесі енгізілді: Сапа менеджмент жүйесі (ҚР СТ СМЖ 9001-
2009); Экологиялық менеджмент жүйесі (ҚР СТ СМЖ 14001-2006); Еңбек қауіпсіздігін басқару жүйесі ҚР (СТ 
OHSAS 18001-2008) 

Кәсіпорын шығаратын барлық өнімдер өндірістің осы түріне техникалық, сапалық, экологиялық және 
басқа да талаптар қойылған қолданыстағы мемлекеттік және ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес жасалады.  
Кәсіпорында станоктар паркін қайта құру және жаңарту, технологиялық процесті жетілдіру бойынша іс-
шаралар тұрақты түрде жүргізіліп отырады.  

Директор Колбик Михаил Леонидович
Павлодар қаласы, Центральная өнеркәсіптік аймағы, 573 үй

Павлодар зауыты «Темірмаш» ЖШС
Павлодар облысы
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«Evooil Kazakhstan» ЖШС 2014 жылы құрылып, Қазақстан Респубикасындағы «Павлодар Арнайы 
Экономикалық Аймағында» орналасқан. 2017 жылдың 28 сәуірінде «Evooil Kazakhstan» жағармай 
материалдарын өндіретін зауытының бірінші кезегі пайдалануға енгізілген. Бүгінгі таңда зауыт жылына 10 
000 тонн өнімді шығара алады.

Шығарылатын өнімнің сұрыпталымы:
энергетикалық майлар (трансформаторлық және турбиналық), мотор майлары, трансмиссиялық 

майлар, гидравликалық майлар, индустриялық майлар.
Бізге сенім білдіретін кәсіпорындар: 
KAZ Minerals PLC, «Богатырь Көмір» ЖШС, «Қаражыра ЛТД» ЖШС, ҚР Қорғаныс министрлігі, «Қазфосфат» 

ЖШС, «Иволга-Холдинг» ЖШС, «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ, Екібастұз қаласының ГРЭС-1 және ГРЭС-2.
Инновациялық технологиялардың және қызметкерлердің жоғары біліктілігінің жиынтығы майларды 

өндіруге қажет өзіндік рецептураларды әзірлеуге мүмкіндік берді.
Өнімділігі жылына 28 000 тонна болатын жағармай материалдарын (техникалық майлар және иілімді 

жағармайлар) өндіретін зауытының екінші кезегін жобалау жұмыстары жүргіліп жатыр.
«Evooil Kazakhstan» компаниясының өнімінің барлық номенклатурасының жергілікті мөлшерінің үлесі 

56-74% аралығында (29.12.2017ж. берілген СТ-KZ № KZ 7 114 00447 тауардың шығу тегі туралы сертификаты, 
Павлодар облысының Кәсіпкерлер палатасымен берілген). Конкурсқа ұсынылған өнімнің (гидравликалық 
майлар) жергілікті мөлшерінің үлесі – 61,3%.

Қазіргі таңда «Evooil Kazakhstan» ЖШС ішкі нарықтың қажеттіліктерін қанағаттандыруға толығымен 
бағдарланған. 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «100 нақты қадам» Ұлт жоспарының 
негізгі мақсаттарын қойған кезінде, импорттың орнын басуға көзделген өндіріс секторының ең үмітті 
компаниялардың  дамуын атап кеткен. Біз өзімізді дәл сондай компания деп жайғастырамыз да, 
Елбасымыздың экономикалық саясатына сәйкес болуға тырысамыз. 

Бас директор Костовский Игорь Алексеевич
Северная өнеркәсіптік аймағы, 113 құрылысы

«Evooil Kazakhstan» ЖШС
Павлодар облысы
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«Көкше Техстрой» ЖШС - бұл келесі өнімдерді шығаруымен айналысатын заманауи кәсіпорын:
-  сумен жабдықтау жүйелеріне арналған полиэтилен құбырлары (ГОСТ 18599-2001), газбен жабдықтау 

(СТ РК ГОСТ Р 50838-2011) және технологиялық құбырлар.
- жылу желілері (ПУК (полиуретанды көбік) құбырлары) салуға арналған полиэтилен қабығындағы (ГОСТ 

30732-2006) полиуретанды көбікпен алдын ала оқшауланған болат құбырлар мен бұйымдар ;
- ПВХ профилінен терезе мен есіктің блоктары.
Өз жұмысында компания заманауи технологияларға, шикізаттың жоғары сапасына және өндірісті 

белсенді дамытуға сүйенеді. Кәсіпорында қолданылатын технологиялар мен материалдар  барлық SDR 
түрлерінде 25 - 630 мм диаметрі бар полиэтилен құбырларын шығаруға мүмкіндік береді. Өнімдер Оңтүстік 
Кореяның және Ресейдің өндірісінде өндіріледі. Кәсіпорынның өндірістік қуаттылығы айына 500 тоннаға 
дейін полиэтиленді құбырлар өндірісін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, ПУК құбырлары айына 50 км - ден 
астам. Пластикалық терезелерді өндіру бойынша цех қазіргі заманғы түрік жабдықтарымен жабдықталған 
және айына 500 шаршы метрден астам дайын өнім шығаруға мүмкіндік береді .

Кәсіпорын ашылған сәттен бері әртүрлі диаметрлі 5000 километрден астам полиэтилен құбырларын 
өндірді, 7000 тоннадан астам шикізат өңделді, 50-ден астам жаңа жұмыс орны ашылды.

Біздің өнім Қазақстанның көптеген аймақтарында табысты қолданылады. Ұзақ мерзімді тәжірибе, 
кәсібилік және сапа компанияның қызметінде жатыр. Кәсіпорын өнімдері Қазақстанның ішкі нарығына 
жеткізіледі, клиенттер базасында 200-ден астам ұйым бар.

Өнімнің сапасын басқару жүйесіне  оның  барлық кезеңдеріндегі мониторинг кіреді.  Дайын өнiмдер, 
техникалық бақылау бөлiмшесiнiң сыртқы келбетi мен өлшемi бойынша қабылдағаннан кейiн, зертханалық 
зерттеулердiң бақылауына жатады. Қазақстан Республикасының сәйкестік сертификаттары «Көкше 
Техстрой» ЖШС-нің барлық өнімдері үшін қол жетімді. Полиэтилен құбырлары ГОСТ 18599-2001 және СТ РК 
ГОСТ Р 50838-2011 стандарттарына сәйкес келеді.

2013 жылы компания ISO 9001: 2009 стандартына және ISO 14001: 2006 экологиялық менеджментке 
сәйкестігі үшін сапа менеджменті жүйесін енгізді. 2016 жылдың наурыз айында компания сапа менеджменті 
жүйесінің ISO 9001 халықаралық стандартының талаптарына сәйкестігіне қайта сертификаттау бойынша 
сыртқы аудитті табысты өтті.

 
Директор Сабырбаев Адил Рахманович 
Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша ауданы, Тайынша қ, Западная к-сі 174
тел.: +7 7162 77-52-66, 77-52-61
e-mail: 87015015750@mail.ru
сайт: www.ktstroi.kz

«Көкше Техстрой» ЖШС
Солтүстік Қазақстан облысы
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«С.И. Кирова ат.зауыт» АҚ
Солтүстік Қазақстан облысы

Петропавл қ., «С.М. Кирова ат. зауыт» АҚ 1928 жылы Мәскеуде құрылған.   
«С.М. Кирова ат. зауыт» АҚ «Қазақстан инжиниринг» ұлттық компаниясы» АҚ құрамына кіреді.
Қазіргі уақытта «С.М. Кирова ат. зауыт» акционерлік қоғамы шығарады:
- Теміржол көлігі үшін автоматика, телемеханика және қауіпсіздік жүйелерін, оның ішінде СЦБ және 

байланыс блоктарын, КЛУБ локомотивтерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету құрылғыларын, РВС локомотивтік 
радиостанцияларын және т.б. Қазақстан Республикасының түрлі аймақтарында орналасқан 43 филиалға 
сервистік қызмет көрсетіледі;

- Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрлігінің мұқтаждылығы үшін арнайы байланыс құралдарды;
- цифрлық телевизия үшін жабдық: DVB-S2 SD, DVB-S2 HD және DVB-T2 HD абоненттік приставкалары;
- біржақты және екіжақты баспа платалары;
- мектеп және мектепкке дейінгі мекемелерінің оқушылары үшін 4 секциялық металл шкафтары;
- 3D-принтерлер;  
- мұнай газ кешен кәсіпорындары үшін жабдықты, оның ішінде БУШК мұнай тартуларды басқару 

блоктарын, ҚҚҚ қозғалтқыштарды қорғау құрылғыны, өздігінен іске қосу құрылғыны, катодтық қорғау 
станцияларды және т.б.;

- энергетикалық кешені үшін жабдықты, оның ішінде май тазарту машиналарды.
Кәсіпорында ИСО 9001:2008, ҚР СТ ИСО 9001-2009 сапа менеджмент жүйесі, ISO 50001:2011 

энергетикалық менеджмент жүйесі, OHSAS 18001:2007 денсаулықты сақтау және еңбек қауіпсіздік сапа 
менеджменті енгізілді және жұмыс істейді.

«С.М. Кирова ат. зауыт» АҚ машина құрастыру қайта өңдеудің барлық түрлері, гальваникалық және 
жылулық диффузия жабыну, ұнтақты бояу, лазерлік кесу, нақыштама, ЧПУ үш және бес координаттық 
өңдеу орталықтарда жонғыш және токарь өңдеу, алюминийден жоғары дәлдікті құйма жасау, беттік 
монтаждау желілеріне баспа платаларына беттік-монтаждау элементтерді дәнекерлеу, радиотехникалық 
және энергетикалық жабдықтың сынақтары, реттеуі, құрастыруы орындалады. Бұдан басқа пластмассадан 
жасалған бөлшектерді, резеңке-техникалық бөлшектерді, тапсырыс бойынша электронды жабдықты, 
стандартты емес жабдықты, аспаптарды, 0,5-100кВт қуатты айналма тоқтың электр қозғалтқыштың қайтадан 
орауын өндіруге мүмкіндігі бар.

Зауытта меншікті аспаптар өндірісі жұмыс істейді.
Техникалық департаменті конструкторлық-техникалық құжаттаманың әзірлеуін, бұйымдардың 

жобалауын, шығару технологияның әзірлемесін, жобалауды, кәсіпорында өндірісті сүйемелдеу және сынақ 
жүргізу іске асырады. Техникалық департаментте 100 астам инженер-конструктор, инженер-технолог, 
метролог және т.б. қызметкер жұмыс істейді.   

Бас директор Арғымбаев Амангелді Советбекұлы
Солтүстік-Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Партизанская көшесі, 48
тел.: +7 7152 630265
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Бас директоры – Бебешко Александр Владимирович.
«Изолит» ЖШС 09 қаңтар 1992 жыл құрылды.
Негізгі экономикалық қызмет түрі болып табылады, шығару, электр оқшаулау материалдары негізінде 

слюда және слюдалық қағазды, маталарды, негізінде май, кремнийорганикалық:
-микалента таңбаларды ЛФЧ-ББ, ЛМЧ-ББ, ЛФК-ТТ;
-миканит икемді таңбаларды МСҚ, ГМС;
-стекломиканит икемді таңбаларды МҚБ-ТТ, МСҚ-ТТ;
-миканит қалыптық таңбаларды ФФГ, ФМГ, ФФГА, ФМГА, ФФПА, ФМПА, ФФКА;
- миканит прокладочный таңбаларды ПМГ, ПФГ, ПСГ;
-миканит коллекторный таңбаларды КИФЭ, КИФЭ-А;
-слюдопласт композициялық маркалы МИЖ-2Пл;
-стеклопленкослюдопласт ылғалға төзімді маркалы МИЖ-ОТП-Кл ();
-слюдинит икемді высоконагревостойкий маркалы ГСКВ;
-пленкослюдинит таңбаларды ГСП-Н-Кл, ГСП-Н-2Пл
- жаңалықтар стеклослюдяная таңбаларды ЛСЭП-934-ТПл, ЛСК-110-ТПл, ЛСК-СС, ЛСУ;
-лента слюдяная пропитанная высоконагревостойкая маркалы ЛСКВ;
-лента слюдяная таңбаларды ОТП-F/H-ТПл;
-лакоткань таңбаларды ЛБМ, ЛКМС, ЛШМ, ЛШМС;
-стеклолакоткань таңбаларды ЛСМ, ЛСММ, ЛСК, ЛСКЛ;
-түтіктер және втулки миканитовые;
-шайбалар және төсеу миканитовые.
Кәсіпорында әзірленді және енгізілді: экологиялық менеджмент жүйесі стандарт талаптарына сәйкес, 

СТ РК ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015) , кәсіби қауіпсіздік менеджменті жүйесі және денсаулық стандарт 
талаптарына сәйкес, СТ РК OHSAS 18001-2008 (OHSAS 18001:2007). Өнім сертификатталған халықаралық 
стандарт ISO 9001.

«Изолит» ЖШС дайын өнімді жүзеге асырады. Қазақстан Республикасының аумағында  сондай-ақ Ресей 
Федерациясы, Беларусь, Украина, Армения  аймақтарға экспорттайды.

Өндірістік қуаты және білікті персоналдың болуы мүмкіндік береді ұлғайту шығарылатын өнімнің 
ассортименті, ол заман еді талаптарына және тұтынушылардың күтуі.

Бас директор Бебешко Александр Владимирович
Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавловл қаласы, Крепостная көшесі, 2
тел.: +7 702 491 9745

«Изолит» ЖШС
Солтүстік Қазақстан облысы
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«Mega SMART» ЖШС 2011 жылы өз қызметін сауда-саттықтан бастады. Ол өз кезегінде, өзінің жұмыс 
 істеген уақытында ұсынылатын тауарлар мен қызметтер нарығында өзін жақсы көрсете білді және 
клиенттермен серіктестер арасында сенімді иеленді. 

2016 жылы Оңтүстік Кореялық әріптестермен бірге зауыт ашылды және ТМД елдерінде теңдесі жоқ 
бірегей патенттелген технологияны қолдана отырып, МДФ рельефтік жылтыртақтасын өндіру желісі  іске 
қосылды.

Зауыттың өндірістік қуаты жылына 120.000 мың парақ құрайды.
Жабынның әртүріне 45 декор.
Біздің өнімнің сапасы расталды:
* Біздің тауарлар туралы тұтынушылардың 100% оң пікірлері.
* Ресми құжаттар мен сертификаттармен.
ҚР СТ ИСО 14001-2006 « Экологиялық менеджмент жүйесі. Қолдану бойынша талаптар және басшылық»; 

ҚР СТ ИСО 9001-2009 «талаптар сапа менеджменті жүйесі»
Компанияның маркетингтік саясаты:
* Төлемді кейінге қалдыру, жеңілдіктер
* Маусымдық Акциялар;
* Көрмелерге, әлемдік  өндірушілер зауыттарына бару;
* Әр серіктеспен жеке жұмыс; бірлескен көрмелер
* Онлайн құралдар арқылы компанияны  ілгерілетуге ықпал етеді

Бас директоры Хегай Сергей Валерьевич.
Шымкент қаласы, «Тассай» тұрғын үй алабы, «Тассай» индустриялық аймағы, 697А ғимарат
тел.: +7 7252 27 18 53, +7 777 105 00 33
е-mail: info@megasmart.kz
сайт: www.ideasmart.ru

 «Mega Smart» ЖШС 
Түркістан облысы
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«ЭкоФарм Интернейшнл» ЖШС- сы  заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуден 2011 жылдың 09 
ақпанында өткен. 

Фармацевтикалық қызметке мерзімсіз мемлекеттік  №ФД65900100ҒХ  лицензиясы бар. 
«ЭкоФарм Интернейшнл» ЖШС-нің негізгі қызметінің түрі - медициналық мақсатта қолданылатын   

57 түрлі, көлемі 1,0 мл-ден 9,0 мл-ге  дейін көктамырлық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және 
сақтауға арналған бір реттік қолданылатын стерильді вакуумды сынауықтарды,  алты түрлі стерильді 
медициналық бір реттік қолданылатын екіжақты инелерді, инеұстағыштарды. Вакуумды сынауықтар 
шығаратын зауыт ОҚО, Сайрам ауданы, Тассай елді мекенінде 2011 жылдың қаңтарымен 2012 жылдың шілде 
аралығында салынып, 2012 жылдың 04 шілдесінде  қолданылуға берілді. Зауыттың қуаттылығын арттыру 
мақсатында Австриядан үш дана инъекциалау аппараттары сатып алынды. 2014 жылдың басынын екі жақты 
инелерді жинайтын цех іске қосылды.

Кәсіпорынды салу  мемлекеттің «Бизнес жол картасы -2020» бағдарламасы аумағында  іске асты.
Зауыттың өндіріс цехтары Оңтүстік Корея мемлекетінің заманауи технологиялық аппаратураларымен 

жабдықталған. Өндіріс 11 өндірістік процесстерден тұрады.
«ЭкоФарм Интернейшнл» ЖШС- сі  зауытының өндірістік принципі - «шикі заттан дайын өнімге дейін».
Шығарылатын өнімнің артықшылығы – оның қолданылуға дайындығы, ішіндегі реагентердің 

дозаларының дәл құйылғандығы сараптаманың қорытындысын қатесіз беретіндігінде. Өнім 100 пайызға 
науқас пен медицина қызметкерлерінің қауыпсіздігін қамтамазыз етеді. 

«ЭкоФарм Интернейшнл» ЖШС  зауыты ИСО 13485-2003 – мен аккредиталған.
Қазіргі таңда зауытта 181 адам жұмыс істейді, оның 72-сі жоғарғы білімді.

Директор Джузенова Гулия Бексултановна
Оңтүстік-Қазақстан облысы, Сайрам ауданы, Тассай ауылы, Есалиева көшесі 12
тел.: +7 7252 39 10 00
сайт: www.ecopharm.kz, office@ecopharm.kz

«ЭкоФарм Интернейшнл» ЖШС
Түркістан облысы
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 «DALA CONSTRUCTION.KZ» ЖШС 
Түркістан облысы

«DALA CONSTRUCTION.KZ» ЖШС –сы 15 жылдық тарихы  бар ОҚО-ның ірі құрылыс компаниясы. «DALA 
CONSTRUCTION.KZ» ЖШС 2002 жылы құрылған.

Компанияның негізгі қызметі - бұл темірбетон (бетон бұйымдары) өнімдері мен инертті материалдар, 
сондай-ақ арнайы техника үшін жалдау қызметтері. Қарқынды бауға  арналған пластмасса өнімдерін өндіру.

ОҚО-да бірінші болып «DALA CONSTRUCTION.KZ» конструкциялық өнімдердің алдын ала жобалау 
технологиясы негізінде темірбетон бұйымдарын өндірудің қазіргі заманғы әдістерін енгізді.

Әсіресе, бұл үшін итальяндық және испандық жаңа жабдықтар орнатылды. Өнімнің ұзаққа 
созылатындығының жылдамдығы бір күнде азайып, мерекелік термиялық өңдеудің арқасында тікелей 
бәсекелестерге айтарлықтай артықшылық берді. Темірбетон өнімдерін өндіру үшін меншікті өндірістің инертті 
материалдары қолданылады.

2018 жылы «Қазақстанның үздік тауары» өңірлік байқау-көрмесінде «DALA CONSTRUCTION.KZ» ЖШС 
жеңімпаз атанды, «Атамекен» ғылыми-өндірістік кәсіпорнының дипломын алды  және республикалық 
деңгейдегі конкурсқа қатысуға жолдама алды.

Антиграда торлары Қазақстан Республикасының әртүрлі қалаларына жеткізіледі: Алматы, Қарабұлақ, 
Тараз, Сарыағаш, сондай-ақ Қырғызстанға экспортталады.

Директор Кожахметова Майя Маккамбаевна
Шымкент қаласы, Қызылжар шағын аудан, 1177/1 телім
тел.: +7 7252  27 97 82
е-mail: dalaconst@mail.ru
сайт: www.dalaconst.kz
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«ЗЕРДЕ Керамика» - Қазақстан Республикасы аумағындағы керамогранит өндіретін жалғыз заманауи 
зауыт.

Мекеме керамограниттен жасалған әрлеуге арналған отандық материалдар өндірісін мінсіздендіру және 
жетілдіру мақсатымен іске қосылған.

«ЗЕРДЕ Керамика» зауытының басты ерекшеліктері:
Қызмет саласы – керамогранит өндіру. Орналасқан жері: ОҚО, Шымкент қ., Өндірістің іске қосылған 

мерзімі – 2015 жыл.
Өндіріс дегдарлы сегменттегі заманауи құрылыс материалдарын жасау жабдықтарын өндіру жөніндегі
нарықта көшбасшы болып табылатын «Barbieri&Tarozzi» итальялық компаниясының су жаңа 

техникасымен жарақтандырылған.
Өндіріс қуаттылығы:
Жылына - 2млн.ш.м. сапалы керамогранит, бұл еліміздегі жалпы сұраныстың 40-50%-ын құрайды.
«ЗЕРДЕ Керамиканың» артықшылықтары – шикізаттың табиғи ерекшеліктері мен шикізат материалдары 

өндірілетін аумақтарының климатты жағдайлары ескеріле отырып, мекемеде арнайы технологиялық 
кешендер мен қойма аумақтары жасалған. Соның есебінен:

• Қажетті көрсеткіштер бойынша уақытылы сапалы шикізатты уақытылы дайындау;
• Шикізаттың ылғалдылығын барынша қамтамасыз ету;
• Тәулік бойы өндірісті қажетті шикізатпен қамтамасыз ету секілді жұмыстар жүзеге асады.
Зауытта сапасы аса берік болып келетін керамогранитті плиткалардың үлкен ассортименті шығарылады.
Беткейлердің түрлері: тегіс, жылтыр, құрылымдалған.
Қолданылу саласы: Керамогранит қозғалыс белсенділігі аса жоғары жерлерде (дүкендер, қоймалар, 

әуежайлар, зауыт цехтары, кеңселер) еден жабыны ретінде және ғимараттардың сыртын қаптау үшін де 
көптеп пайдаланылады.

Директор Битемиров Канат Мухтарович
160000, Шымкент қаласы., Еңбекші ауданы, Қапал Батыра көшесі, «Өндірістік» аймағы, 116 А
тел.: +7 7252 92 11 29, 92 11 33
e-mail: mk-ceramics@inbox.ru 
сайт: www.mk-ceramics.kz

«ЗЕРДЕ - Керамика» ЖШС
Шымкент қаласы
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«ЕвроКристалл» ЖШС
Шымкент қаласы

ЖШС «ЕвроКристалл» азық-түлік және фармацевтика өнер кәсібі үшін түрлі пішіндер кең ауқымды 
жоғары сапалы шыны ыдыстарды өндіру бойынша қазіргі заманғы жаңа зауыт. Кәсіпорын қуатын дейін 100 
млн стандартты бөтелке, жылына банка шығаруға мүмкіндік береді.

«Евро Кристалл» зауыты заманауи автоматтандырылған құралдармен жабдықталган. Қазақстан үшiн 
ерекше NNPB қызметi бар айна шығаратын  машина көлемiн жоғалтпай салмағы  аз өнiм шығаруға мүмкiндiк 
бередi және де өнiм шығаруды автоматты түрде басқаруы өнiмнiң сапасы жоғары болуына  септiгiн тигiзедi.

Өндіріс жабдықтар мен ұйымдастыру-техникалық деңгейі ISO-9000 және ISO-14000 экологиялық 
қауіпсіздік халықаралық сапа жүйесі стандарттарға сәйкес келеді.

Бас директор Сухов Рустам Владимирович
Шымкент қаласы, Қапал батыр көшесі, өнеркәсіптік аймақ «Оңтүстік» бөлімінде, 130 
тел.: +7 7252 394062
e-mail: evrokristall@bk.ru   
www.eurocrystal.kz
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«ДДЭК» ЖШС
Шымкент қаласы

Шикі резеңке қосылыстары мен резеңке бұйымдарын өндіру.
Қызметтің негізгі мамандануы - технологиялық сипаттамаларға сәйкес кез келген күрделіліктегі және 

конфигурациядағы резеңке қосылыстар мен құйылған бұйымдарды өндіру және сату.
Бүгінгі күні «ДДЭК» ЖШС - ең дамып келе жатқан зауыттардың бірі.
01.08.2018 жағдай бойынша зауытта 40 адам жұмыс істейді.
Кәсіпорын өндіріс көлемін тұрақты түрде дамытады және арттырады,
өнім сапасын арттыратын жоғары технологиялық жабдықты енгізеді. Жылдан жылға шығарылатын 

өнімнің ауқымын кеңейте отырып, Қазақстан Республикасының экономикасына лайықты үлес қосады.

Директор Джуматаев Мурат Лесович 
160050, Шымкент қаласы, 8 шағын аудан, 7/22
e-mail: ddek@mail.ru
www.ddek62.kz
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 «KAZ ARMS» (Каз Армс)» ЖШС
Астана қаласы

Номинация: Халық тұтынатын үздік тауарлар.
Өңір: Астана қ.
Кәсіпорынның атауы:  «KAZ ARMS (Каз Армс)» ЖШС. 
Кәсіпорын 2014 жылы құрылды.
«KAZ ARMS» (Каз Армс) ЖШС жеке қорғану құралдарын өндіретін қазақстандық тауар өндіруші, 

бронешлемдерді шығаратын алғашқы қазақстандық кәсіпорын. 
Кәсіпорынның қазіргі заманғы жоғары технологиялық құрал-жабдықтармен жабдықталған, жалпы 

ауданы 9 000 ш.м. өзінің өндірістік базасы бар. Өндіріс Ақмола облысы, Ерейментау қ., Каменный карьер 
көшесі 2А ғимаратында орналасқан. Қызметкерлер саны - 100-ден астам адам.

Өндірісте үнемі өнімнің сапасын көп сатылы бақылауы жұмыс істейді: келіп түсетін шикізаттарды кіріс 
тестілеу мен дайын өнімдерін сынау. 

Өз қызметкерлерінің біліктілігін және білім деңгейін арттыру үшін «KAZ ARMS» (Каз Армс) ЖШС өз 
қызметкерлерін келесі сияқты шетелдерге жібереді: Ресей Федерациясы, Оңтүстік Корея, Түркия және 
Германия.

Өндірілетін өнім тізімі: 
1. Бронешлемдер (БР1, БР2 қорғау сыныптары);
2. Бронежилеттер (БР1-БР5 қорғау сыныптары);
3. Бронепанелдер (БР1-БР5 қорғау сыныптары);
4. Бронды қорғаныстар (БР1-БР5 қорғау сыныптары);
5. Соққыға қарсы шлемдер;
6. Соққыға қарсы қалқандар;
7. Соққыға қарсы костюмдер;

Директор Крафт Руслан Александрович
Астана қаласы, Абылайхан даңғылы, 7 кеңсе
тел.: +7 7172 54 77 93
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«İpek Kağit  Central  Asia (Ипек Кагит  Централ Азия)» ЖШС
Астана қаласы

Номинация: Халық тұтынатын үздік тауарлар
Өңір: Астана қ.
Кәсіпорынның атауы:  «Ipek Kagit Central Asia (Ипек Кагит Централ Азия)» ЖШС 
Кәсіпорын 2013 жылы құрылды
ECZACIBAŞI компаниялар тобы санитарлық-гигиеналық мақсаттағы сауда маркаларындағы қағаз 

өнімдерін өндіретін ең ірі түрік өндірушісі болып табылады: Selpak, Solo, Silen, Servis, Selpak Professional. 
Компания брендтері 80-нен астам әлем елдерінде ұсынылған  және де қағаз гигиеналық өнімдерінің ең 
танымал және қолданылатын сауда маркаларының араларында бірінші орынға ие.

«Ipek Kagit Central Asia» компаниясы 2006 жылы Қазақстан нарығында  Алматы қаласында өндіріс 
бастай отырып, алғашқы инвестициялар жасады. Дәретхана қағаздарының, қағаз сүлгілерінің, майлықтар 
және дайын безендірілген майлықтардың өндірілуі басталды. 

Қазақстанда 10 жыл бойы қызметті жүзеге асыра отырып, «Ipek Kagit Central Asia (Ипек Кагит Централ 
Азия)» ЖШС өзінің өндірістік қуатын 2 есеге ұлғаюы арқасында Астана қаласында заманауи зауытын салуда. 

Ұзақ мерзімді перспективада жаңа өндірістік объектілер мен қуаттылықтардың артуы компанияның 
Орталық Азияда қызметінің кеңейтілуіне мүмкіндік береді. Қазақстанда Selpak брендінің арқасында 
көшбасшы орындарына иеленген «Ipek Kagit Central Asia» компаниясы өзінің көшбасшылығын  Орталық Азия 
елдеріне және де көршілес елдерге жақындағы 10 жылдың ішінде жалғастыруға мақсат қоды. 

Компаниясының өнімдері дистрибьюторлар арқылы таралады. Компанияның эксклюзивті 
дистрибьюторы  ретінде АҚ «ТУРКУАЗ» Компаниялар Тобы болып табылады. Өнімдері дистрибьютордың 
қоймасына жеткізіледі, әрі қарай Қазақстан қалалары мен шет елдерге жіберіледі.

Selpak брендімен шығаратын өнім 4 жыл бойы Украинада және  2 жыл бойы Түркияда №1 бренд болып 
табылады.

Бас директор Фатих Турна
Астана қаласы, А 207 көшесі, ғимарат 3
тел.: +7 7172 299 310
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 «БАРК Технолоджи» ЖШС
Астана қаласы

Номинация: Халық тұтынатын үздік тауарлар.
Өңір: Астана қ.
Кәсіпорынның атауы :  «БАРК Технолоджи» ЖШС. 
Кәсіпорын 2011 жылы құрылды.
«БАРК Технолоджи» ЖШС жоғары технологиялық медициналық жабдықтарды өндіруші ретінде 2011 

жылы құрылды. 
Компания өз конструкторлық бюросыны ие. Компанияның флагмандық өнімі ретінде VibroLUNG 

виброакустикалық аппараты болып табылады. Ол  реанимация бөлімшелерінде және әртүрлі пульмонология 
ауруханаларында қолданылады.

Ұқсас шығарылатын өнім әлемде жоқ.
BARK VibroLUNG аппараты – қарқынды виброакустикалық терапия аппараты, және де медициналық 

мекемелер, профильді бөлімшелер: жалпы реанимациясы, кардиохирургия, торакалдық хирургия, 
пульмонология бөлімшелерінде қолдану үшін арналған.  Аппарат  белсенді пациенттер және ауыр жағдайдағы 
реанимациялық бөлімшелердегі пациенттердің өкпе патологиясын емдеуіне арналған.

VibroLUNG аппаратының және оның компоненттерінің толық өндіріс циклі Астана қаласындағы «БАРК 
Технолоджи» ЖШС-ң өндірістік базасында  шетелдік өндірушілердің қатысуынсыз жүзеге асырылады.

Директор Чакушин Руслан Газизжанович
Астана қаласы, Жұбанов көшесі, 23/1 үй, 307 кеңсе
тел.: +7 7172 266 514
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 «Семирамида» Тігін фирмасы ЖШС
Алматы қаласы

«MANERA» брендінің негізін қалаушы - «Семирамида тігін фирмасы» 1997 жылы құрылған, қазақстандық 
сыртқы киім өндірушісі болып табылады.

«Семирамида тігін фабрикасы» 20 жыл бойы перспективалық және тұрақты дамып келе жатқан компания. 
Қазақстан, Ресей және Еуропа елдерінде өткізілетін жыл сайынғы беделді көрмелер мен жәрмеңкелерге 
тұрақты түрде қатысады. Бізде бірнеше жоғары марапаттар бар.

Бүгінгі таңда компания Германия, Жапония, Америка және Қытайдың жоғары технологиялық 
жабдықтарымен жабдықталған.

Компания келесі бағытта қызмет атқарады:
- Әйелдер үшін киім топтамаларын әзірлеу және тігу
- Мемлекеттік органдардың сыртқы киімдерін әзірлеу және тігу
• Біздің қызметтің негізгі қағидаттары: жоғары кәсіпқойлық және тұтынушыға жеке көзқарас
• Даму перспективалары: «MANERA» белгісінің  сауда орындар санын Қазақстанда және жақын мен 

алыс шет елдерінде жаңа тұжырымдамада арттыру.
«MANERA» - Испания дизайнерлерінің одағы Сони Прадо және қазақстандық дизайнер Гүлнар 

Бекібаеваның идеясымен рухтандырылған қазақстандық белгі. Барлық өнімдер Қазақстандағы 1997 жылдан 
бері тарихы бар «Семирамида тігін фирмасында»   өндіріледі.

«Manera»  сауда белгісінің топтамасы - табысты әйелдің мінсіз, қайталанбас стилі.
Белгінің негізгі тұжырымдамасы -  new classic  стильдегі классикалық киімдерді таза сызықтармен және 

фигураға керемет бейімдеу арқылы қалалық өмірдің барлық жағдайлары үшін, табиғи талшықтармен және 
инновациялық материалдармен мата жасау болып табылады.

«Manera» белгісінің киімдері - сәннен шықпайтын классика, талғампазды, ыңғайлы және жан-жақты.  
 
Директор Ахшабаева Наталья Тохтарбаевна 
050016, Алматы қаласы, Грибоедов көшесі 103 
тел.: +7 727 2438726
         +7 727 2773190
факс: +7 727 2771131
e-mail: semiramida97@mail.ru 
             manera_smd@mail.ru
instagram:  manera.offical
сайт: www.manera.kz
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 «Адал Плэнт» ЖШС
Алматы қаласы

«Адал Плэнт»  ЖШС-і  -   Қазақстан Республикасындағы  қатты сабын өндіруші серіктестік.
Құрылған  жылы – 2012 ж.
Тіркелген сауда белгісі - «SULU» 2014 ж.
Компанияның өндірістік базасы Алматы қаласының  Түркісіб ауданында орналасқан.  Зауыттың ауданы  

1500 шаршы метрдан асады. Өндіріс жабдықтары  халықаралық стандартқа сәйкес келеді.  Зауыт  айына 100 
тонна сабын өндіреді.  

 «SULU» қатты сабынының  косметикалық, иіс сабыны, әртүрлі қолданысқа арналған түрлері бар.  2017 
жылы компания Қазақстанда ең алғашқы балаларға арналған сабынын шығара бастады.  Бүгінге  30-дан  
астам қатты сабын түрлері өндіруде.  Өнімдер ірі супермаркеттерде,  «Хозяюшкаларда», Қазақстанның 
барлық аймақтарында ұсынылады. 

Шикізаттың  жоғары сапалы болуы,  өндірістік стандарттарға сәйкестігі өнімнің қауіпсіздігін 
қамтамасыз етеді. «SULU» сабынының  табиғи құрамы, Халал және Органикалық стандартын ұстану арқылы 
тұтынушылардың денсаулығына қамқорлық жасайды. 

 Білікті мамандар өнімнің жоғары сапасын  және тұтынушыларға өз  уақытында жеткізуді қамтамасыз 
етеді. Сапа  менеджмент сертификаттары бойынша жұмыс жүргізілуде  (ISO 9001-2016 , OHSAS 18001-2008 ,  
ISO 14001-2016)  

ЖШС «Адал Плэнт»  өнімдердің жоғары сапасын сақтай отырып, сонымен қатар  отандық және шетелдік 
зерттеушілердің халықаралық тәжірибелері  мен зерттеулерін пайдалана отырып, «SULU»  қатты сабынның 
жаңа түрлерін әзірлейді.

«SULU»  атындағы қазақстандық сабын Қытай, Қырғызстан және Ресейге экпортталады.

Директор Сейсенбай Айдын Қадыржанұлы 
Алматы қ-сы, Әл-Фараби д-лы 13, к.2 В, 302 кеңсе
тел.: +7 727 311 10 46, + 7 701 720 4001
е-mail: info@sulu.org.kz,  issabekovatk@gmail.com
инстаграм:  kz_sulu
сайт: www.sulu.asia
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«EltexAlatau» ЖШС
Алматы қаласы

«EltexAlatau» ЖШС - қазақстандық телекоммуникациялық жабдықты өндіретін компания. 2011 жылы 
құрылған.

Компанияның өнімдері:
- GPON жабдығы;
- Дауыстық VoIP-шлюздер;
- Wi-Fi хотспоты;
- Softswitch және IMS;
- IPTV теледидарлар мен медиа-орталықтар;
- Ethernet қосқыштары мен маршрутизаторлары;
- IP телефондары;
- Жұқа клиенттер және тағы басқалар.
Қазіргі уақытта EltexAlatau компаниясының өнімдері Қазақстан Республикасында, Қырғызстан 

Республикасында, Өзбекстанда, Орталық Азияда және жақын шетелдерде сатылады.
EltexAlatau өндірісінде көп сатылы сапаны басқару жүйесі құрылды.
Бүгінгі күні классикалық технологиялар мен жаңа буын технологияларын қолдайтын желілерді біріктіру 

үрдісі бар.
Біздің клиенттеріміз - байланыс операторлары, интеграторлар, корпоративтік кәсіпорындар және 

мемлекеттік сектор.  
2015 жылы «EltexAlatau» зауыты «Үздік инновациялық жоба» аталымында «Алтын сапа» сыйлығын 

жеңіп алды.
2018 жылы компания өнімдері «Халыққа арналған үздік тауарлар» номинациясы бойынша «Қазақстанның 

үздік тауары» байқау-көрмесінде облыстық деңгейде жеңіп шықты.

Директор Жанибеков Нұрлан Сейілханұлы
050032, Алматы қаласы, Медеу ауданы, м.ғ.д. Алатау қ. Ибрагимова, 9 
тел.: +7 727 220 76 10
е-mail: post@eltexalatau.kz
сайт: www.eltexalatau.kz
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ПК «Ижевск құс фабрикасы»
Ақмола облысы

Ижевск құс фабрикасының тарихы  
Тың игеру... Алпыс бес жыл бұрын бұл сөз планетаның барлық бұрыш–бұрышында  белгілі  болған сөз.  

Масаттанған  және таң қалған  әлем  онымен  мәңгі кеңес  халқының ұлы еңбегі мен  ерлігін байланыстырды.   
Тың игеру миллиондаған адамның сана-сезіміне  батылдық, ерік, шыдамдылық, жанқиярлық еңбек, шынайы 
халықаралық бауырластық символы ретінде енді.  

Алғашқы тың игерушілер біздің заманымыздың  нақты батырлары атанды. Сұрапыл жағдайларда  олар 
далада жаңа ауылдар тұрғызды, ғасырлар бойы соқа көрмеген  қазақ жерлерін жыртты,  алғашқы егінді 
жинады.  

Құс фабрикасының тарихы 1955 жылғы 12 наурыздан басталған болатын. Бұл аймақтарға  Удмуриядан 
жіберілген комсомолдардан құралған үлкен тың игерушілер тобы келгеннен басталды. Ижевск пен Сарапулдан 
келген бозбалалар мен қыздар жел үрлеп тұрған  вагоншалар  мен шатырларға қоныстанып, жұмыс күндері 
басталып кеткен еді. Күндіз -  қара тер шыққанға дейін жұмыс жасау:  үйге, гаражға, мұнай базасына, 
тракторлар мен автокөліктерге арналған автотұрақтар үшін алаңдарды тазалап, дайындады,  станцияларда 
келген жүктерді, яғни техниканы,  жабдықтарды, құрылыс материалдарын, шатырларды, вагондарды түсірді.  
Көзді ашып- жұмғанша тың жерлердің 20 мың гектары жыртылған болатын.  

Удмуртиядан келген елшілер тың шаруашылығының негізін қалады. Комсомол жиналысында  
қазақстандық жерлерге жіберілген автономдық республиканың атын «Ижевск» совхозына беру туралы 
ұсыныс жасалғанда,  бұл ұсыныс бірауыздан қабылданған болатын.   

Содан бері біраз уақыт өтіпті. Ижевск совхозының және Юбилейный асыл тұқымды зауытының 
базасында республиканың Вишневское ірі құс өсіру  фабрикаларының бірі құрылды.  КОКП Орталық 
Комитетінің «Шаруааралық кооперация  және агроөнеркәсіптік интеграция негізінде ауылшаруашылық 
өндірісінің мамандануын және шоғырлануын одан әрі дамыту туралы» Қаулысымен  оны жедел дамытудың 
келешегі анықталған болатын.   

Жыл сайын ұжымның еңбек табыстары өсе бастады.  Оныншы  бесжылдықта алдыңғы ауылшаруашылық 
өнімдерінің жалпы өндірісімен салыстырғанда  бір жарым есеге өсті.  Мемлекетке  еттің 18,8  мың тоннадан 
астамы, ал бидайдың 60,3 мың тоннасы сатылды.  Тиімділік деңгейі 76 пайызды құрады.   

Біз қол жеткізген табыстарымызға қуаныштымыз. Дегенмен, біз келесі жылғы  егін жинауды, ауа райының 
жағдайларына қарамастан  өрістердің құнарлылығын қамтамасыз ету үшін кезек берілуі қажет резервтер 
туралы ұмытпаймыз. Ертеңгі күнге қатысты жер иесінің  жауапкершілігі   күзгі далалық жұмыстардың 
агротехникалық кешенін дұрыс жоспарлауға және жүзеге асыруға көмектеседі.  

Бас директор Жангуразов Ибрагим Даутович
Ақмола облысы, Аршалы қаласы
Ижевское ауылы, Садовая көшесі 11
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«Блэк» ЖШС
Ақмола облысы

«Блэк» компаниясы - табиғи ағаштан жасалған үлкен сұрыптамада және  ұлттық нақыштағы қазақ 
ыдыс-аяқтарын өндіруге мамандандырылған Қазақстандағы ең ірі кәсіпорын болып табылады. Сонымен 
қатар қазақтардың тұрмыстық бұйымдары, үстелдер, сандықтар, қазақ эпосы тақырыбындағы және тағы 
басқа стильдегі қабырғаға ілетін  мен сыйлықтық композициялар дайындайды.  

1992 жылдан бастап біздің компания қазақ дастарханының маңызды элементтерінің бірі  - астауды  
жасау ісін  жаңартты, ал соңғы 26 жылда біз осы өнімді көбейтіп, өндірісті дамыту үстіндеміз.  Қазіргі таңда  
біз 100-ден астам астаудың  авторлары мен өндірушілері болып табыламыз. 

29 жыл жұмыс істеген кәсіпорын  клиенттер мен серіктестер арасында жоғары беделге ие болды. 
Реттелген өндіріс, ағаш өңдеу технологиясын білу және  мол тәжірибесінің арқасында   қайың, ақ тал, шамшат, 
жөке ағашы, қарағай  сияқты ағаш түрлерін пайдаланып, үлкен көлемде жоғары сапалы өнім шығаруға 
мүмкіндік береді. 

Қазіргі таңда  «Блэк» тіркелген сауда маркасы мен белгілі қазақстандық бренд болып табылады.  

020000, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Сабатаев көшесі, 125а 
тел.: +7 7162 25 25 85, +7 702 225 25 85, 
тел.: +7 7162 44 10 00, +7 708 444 10 00 (интернет-магазин)
e-mail: 2525-85@mail.ru
инстаграмм: @BLACK.OFFICIAL.KAZ
сайт: www.аstau.kz интернет- магазин
сайт: www.mirdereva.kz
___________________________________________________________
Филиалдары:
Астана қаласы,Әуезов көшесі, 57/2 кеңсе 1
тел.: +7 7172 31 01 01, +7 747 731 01 01
e-mail: astana310101@mail.ru
сайт: ASTAU_ASTANA
___________________________________________________________
Алматы қаласы, Жандосов көшесі, 30 кеңсе 1 (Әуезов қиылысы)
тел.: +7 7272 74 61 56, +7 777 900 60 09
сайт: ASTAU_ALMATY_KZ
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 «Добровольский А.» ЖК
Ақмола облысы

Осыдан бес жыл бұрын Астана қаласындағы  «Жас Отандағы»  жұмысымды тастап, ауылға ара өсірумен 
айналысуға кеткенде мені ешкім түсінбеген еді.

Бұл менің түбегейлі қабылдаған шешімім болатын.  
Біздің отбасымызда ешқашан   омарташылар болмаған еді. Сондықтан маған барлығы бұл өте қиын деп 

айтқан болатын. Сол шын болып шықты.  
Алайда мен өзіме қойған мақсатқа жетемін деп шештім.  
Қазіргі таңда менің шаруашылығымда 200 бал арасы бар. Алдыңғы екі жылда  омарталарды 3 есеге 

өсіремін.  
Қазір мен ауыл мен араларды таңдағаныма еш өкінбеймін. Мен бақыттымын және денім сау!  

Бақыттымын, өйткені менің сүйікті ісім және араларым бар. Денім сау, өйткені мен бал жеймін.  
Ең бастысы – менің болашақ мақсатым болып табылады.  
Дүние жүзінде  Қазақстан сияқты  омарта шаруашылығын жүргізу  үшін табиғи жағдайлар жасалған 

елдердің саны 5-6 ғана екен.   
Біз омарташылар өзіме екі мақсат қойдық. 
Біріншісі- әрбір қазақстандық отбасының дастарханында бал болуы тиіс.
Екіншісі-  2050 жылға дейін бал өндірісін 1 миллион тоннаға жеткізу.  
Алдағы жылы Аршалы ауданының аумағында  бал конвейерін  құру жоспарлануда. Балды шайқау 

бойынша жылжымалы оңтайлы цех құруды жоспарлап отырмыз.  
Біз табиғи ара балын өндіреміз. Оның қасиеті - тамаша сергіткіштігі, жалпы ағзаны нығайтушылығы, 

иммунокүшейтуші өнім болуында. Жоғарғы тыныс жолдарының аурулары үшін антисептикалық, қабынуға 
қарсы және анестетикалық қасиеттері бар таптырмайтын дәрі. Бұл жүрек-қан тамырлары ауруларына қарсы 
профилактика, қатерлі ісікке жол бермеу, қалқанша безінің қызметін қалыпқа келтіру, инфекцияларға қарсы 
иммунитетті және ағзаның тұрақтылығын арттырады, күшін қалпына келтіреді және психикалық белсенділікті 
ынталандырады.  Бал жеп, деніңіз сау болсын! 

Рецепт қарапайым! Таңертең аш қарынға бір қасық бал, жатар алдында бір қасық бал жесеңіз, тамаша 
болады!  

Директор Добровольский Анатолий Валерьевич
020200, Ақмола облысы, Аршалы қаласы, Сазонова көшесі 7  
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«West Line doors» ЖШС
Ақтөбе облысы

Біздің жолымыз 2014 жылы басталды. Біздің мамандар қазіргі заманғы үрдістерді мұқият зерттеп, озық 
технологияларды меңгерді және енгізді, сондай-ақ жеткізушілерді қатаң іріктеуден өткізді. Өнімнің сапасы 
мен клиенттеріміздің жайлылығы «ДОММОЙ» есік зауытының негізгі құндылықтары болып табылады. 
Жоғары стандарттар бірден белгіленді. Жемісті жұмыс біздің серпінді өсуімізге ықпал етті.

Қазіргі таңда компанияда ағаш өңдеу саласын да бірегей білімі бар 100-ден астам маман бар, ал 
компанияның аумағы 4 мың шаршы метрден асады.

Сонымен қатар, есік құрылысының сапасы материалдық және сәндік жабуға ғана тәсілді емес. 
Өнімнің беріктігі мен ұзақ мерзімділігі де өндіріс процесіне әсер етеді: шикізатты кесу және оларды арнайы 
камераларда оңтайлы ылғалдылыққа дейін кептіру секілді өңдеу тәсілдері бөлме аралық есіктердің жарылуға 
қарсы тұруын қамтамасыз етеді. Материалды қоршаған ортаға зиян келтірмейтін желімдерге кесу, кейіннен 
ақауларды жою: қалдықтар, түйіндер және басқалар, ағаштан жасалған қалқанға дайындамаларды жинау, 
төсемді қажетті формаға келтіру, оның бетін тегістеу, лактау және өнімді соңғы құрғату. Іс жүзінде біздің 
барлық өнімдеріміз осы сатылардан өтеді. Кептіру камералары, кесу станоктар және тұтастыратын пресс 
көмектеседі. Бағдарламалық бақылауы бар Еуропа мен Ресейдің қазіргі заманғы жабдықтары өндірістің 
жоғары дәлдіктегін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар «ДОММОЙ» сіздің жайлылығыңызды жоғары 
бағалайды, сондықтан біз сіздердің арнайы тілектеріңізге сәйкес есіктер өндірісінде үнемі көмек көрсетуге 
дайынбыз. Біздің зауыт Батыс Қазақстандағы өндіріс саласында, жеткізу және бөлме аралық есіктердің 
қызмет көрсетуінде көшбасшы орынға ие. Жайлылық мұнда!

Бәсекелестік артықшылықтары:
• Эксклюзивті есіктер;
• Ауқымды түстер палитрасы, кең таңдау және сәйкестендіру мүмкіншілігі;
• Интерьерді кешенді шешуге арналған декорлардың ауқымдылығы;
• Тұтынушылардың қалауына сәйкес түрлі көлемдегі есіктер өндіру;
• Уақытылы өндіріс;
• Бөлме аралық есіктерге 5 жылға кепілдік;
Өндіріс көлемі

Бөлме аралық есіктер  2016 жыл - 4900  2017 жыл — 6000 Өсім 22,44 %

Өндірілетін өнімнің сертификаттары, СТ-KZ сәйкес декларациясы бар.

Директор Савин Константин Юрьевич
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, 41 айналым, 835-телім
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 «Каз Кагаз» ЖШС
Ақтөбе облысы

ЖШС Қаз Кағаз» 2003 жылы құрылды. Негізгі қызмет бағыты – қағаз гигиенасы өнімдерін өндіру, атап 
айтқанда майлықтар, қағаз асханалары, дәретхана қағаздары, түрлі қағаз сүлгілері.

Өз қызметі жылдарында ЖШС «Қаз Каказ» өндірістік қуаттылығын 10 есе арттырды.
Өнімдердің түрлерінің саны 2003 жылғы 1-ден 2018 жылы 20 түрге дейін өсті.
ЖШС «Каз Кагаз» тек Батыс Қазақстанда (Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан облыстары) ғана емес, 

сондай-ақ  Қостанай, Ақмола, Семей, Тараз облыстарында, сонымен қатар Алматы және Астана қалаларында 
серіктестері бар.

ЖШС «Каз Кагаз» өз өнімдерінің сапасын үнемі бақылайды. Біздің өнімдеріміз сертификатталған, 
сонымен бірге барлық өндірілген өнімдерде CT KЗ тауарының шығу сертификаттары бар.

ЖШС «Қаз Кағаз» аймақтағы санитарлық қағаздар өндірушілер арасында көшбасшылардың бірі 
болып табылады. Біздің өніміміздің сапасы импорттық аналогтардан кем емес, оның үстіне өнімнің бағасы 
әлдеқайда төмен.

 ЖШС 2017 жылы «Қаз Кагаз» АҚ «Кәсіпкерлікті дамыту қоры«Даму» қолдауымен қағаз, сүлгімен және 
дәретхана қағаздарын шығаруға арналған соңғы үлгідегі жабдықты (Түркияда өндірілген) сатып алды. Бұл 
өндіріс көлемін 3 есе, ал өнімнің ауқымы 5 есе ұлғай туға мүмкіндік береді.

Директор Бандровский Владислав Борисович
Индекс 030000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы
Айтеке би көшесі 124
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Жиhаз жасау зауыты «Аксу»
Ақтөбе облысы

ЖШС «Мебель-Аксу» 13 жыл бойы Ресей нарығында. Ақтөбеде 2017 жылдың маусым айында ашылды. 
Қазіргі уақытта бізде Қазақстан бойынша Ақтөбе қаласында бір жиһаз фабрикасы (орын жалға алынған) 
және Алматыда бір дүкен бар. Индустриялық аймақта жиһаз фабрикасы белсенді түрде салынуда. Жиһаз 
жасау зауытында Бердібек Сапарбаев (Ақтөбе облысының әкімі) және Испанов Ілияс Сапарбекұлы (Ақтөбе 
қаласының әкімі) үлкен көмек көрсетті.

Біз түрік технологиясы бойынша корпусты және жұмсақ жиһаз өндіреміз. 
Матаны Түркиядан, ал ағашты (емен, бүк және мдф) Ресейден тапсырыспен алдырамыз. 
Жиһазды тұтынушының қалауымен жасаймыз. Ол үшін керекті жиһаздың фотосуретін көрсетсе 

жеткілікті. 
Барлығы 30 жұмысшы қызмет етеді, соның ішінде Түркиядан 4 маман. Түркияның шеберлері жергілікті 

қызметкерлерді оқытады.
Жиһаз фабрикасы төмендегілерден тұрады:
- кеңсе
- корпус цехі
- қаптау цехі
- пішу және тігу цехі.
Біз «Қазақстанның үздік тауары» өңірлік конкурсына қатысып, «Үздік өнім» номинациясын жеңіп алдық. 

Күзде «Қазақстанның үздік тауары» республикалық байқауына баруды жоспарлап отырмыз.
Жергілікті тауар өндірушілерге арналған «ERG» компаниясының «Ашық есік күніне» арналған 

бағдарламасына қатыстық.
2018 жылғы 7 тамызда «7-20-25» бағдарламасының аясында қаланың құрылыс компанияларының және 

екінші деңгейдегі банктердің көрмесіне қатыстық.
Біздің тұтынушыларымыз:
- «Рахат» кафесі;
- «Арцах» кафесі;
- «Taksim» кафесі;
- «Мармеладка» сұлулық салоны;
- «Жасмин» сұлулық салоны және т.б.

Директор Агаоглу Огузхан
Индекс  D00K6P8, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы 312, Стрелковая дивизия 16  
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 «Kagazy Recycling» ЖШС
Алматы облысы

Алматы облысының Қарасай ауданында орналасқан «Kagazy Recycling» ЖШС «Халықтың ең жақсы 
тауарлары» номинациясында жеңіп алған «Қазақстанның үздік тауары» аймақтық көрме-байқауының 
қорытындысы бойынша ірі бизнес субъектісі болып табылады.

Конкурсқа ұсынылған өнімдер - - гофрокартон қаптамасы.
«Kagazy Recycling» ЖШС - Қазақстан Республикасында гофрленген картонға арналған қағазды жалғыз 

өндіруші, сондай-ақ, гофр қаптамасының ең ірі өндірушісі.
Қазақстан аумағында, сондай-ақ Ресейдің бірнеше қалаларында қоқыс жинауға арналған өкілдіктер 

желісі бар жалғыз отандық компания. Жыл сайын компания шамамен 50 мың тонна қоқыс жинайды және 
өңдейді, осылайша кесуден 500 мыңға дейін жетілген ағаштарды үнемдейді.

Компания газет, кітаптар, журналдар, буклеттер, тетрапакеттер, тегіс және гофрленген картон (қораптар), 
сондай-ақ пластикалық бөтелкелер сияқты мынадай қалдықтарды қабылдайды:

Табиғи ағаш талшықтарынан алынған қағаз өндірісі тек қана орманның ғана емес, сонымен 
бірге энергетикалық және су ресурстарының азаюына, сондай-ақ атмосфераға парниктік газдар 
шығарындыларының өсуіне ықпал етеді. Қайта өңделген материалдарды пайдалану ең экологиялық таза 
бизнес шешім болып табылады.

«Kagazy Recycling» ЖШС-нің даму стратегиясы 2013 жылы «жасыл экономикаға» көшу туралы Президент 
Назарбаев қабылдаған Тұжырымдаманың негізгі ұстанымдарына сәйкес келеді және қалдықтарды қайта 
өңдеуге негізделген біздің қағаз өнімдеріміздің ерекшелігі экологиялық достық пен әлеуметтік жауапкершілік 
принциптерін көрсетеді.

«Kagazy Recycling» ЖШС ТМД, Қытай, Иран және Еуропа елдеріне экспортталатын өнімдердің жетекші 
экспортері болып табылады.

Компанияның күшті жақтары:
- әйгілі маркетингтік өнімдер;
«Kagazy Recycling» компаниясы қоршаған ортаға теріс әсерді азайту, суды тұтыну, тиімділікті арттыру, 

бәсекеге қабілеттілік, энергия тиімділігі, қалдық қағазды, қағазды, картон өндіру кезінде ресурстарды 
үнемдеуді қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін технологиялық процестерді, жабдықтарды, техникалық 
әдістерді қолдануға ұмтылады. Компания ISO 9001: 2000 сапа менеджменті жүйесін енгізді, бұл ұйымды 
басқару принциптері бойынша ұйымды танудың әмбебап тетігі, ұйымның жоғары деңгейін және өнім 
берушілермен және тұтынушылармен орнатылған қарым-қатынастар көрсеткішін көрсетеді.

Алматы облысы. Қарасай ауданы, Абай ауылы, 27 құрылысы
тел.: +7 727 244 87 87
e-mail: kagazy@kagazy.kz
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«Алматы матрас фабрикасы» ЖШС
Алматы облысы

Зауыт құру идеясы, бірақ матрастар өндірісі 2006 жылы пайда болды. Жұмыссыз қалдым, табысқа 
жету үшін опцияларды іздеуден гөрі басқа нұсқаларды көрген жоқпын. Өзім жұмыс істеуді шешсем, нарыққа 
баруды бастадым. Нәтижесінде ол көптеген қазақстандықтар Қытай, Ресей, Белоруссия және т.б. сияқты 
елдерден шетелдік тауарларды сатып алу туралы қорытындыға келді. Біздің идеямдызды жүзеге асыра 
отырып, импортталғандардан кем емес сапалы өнімдерді жасауға тырыстым. Мен өз ісімді жеке кәсіпкер 
ретінде бастадым. Ол шикізат сатып алудан дайын өнім сатуға дейін бүкіл жүйені құрды.

Бірінші қадам - бұл жаңа кәсіптік жабдықты сатып алу және жеке кәсіпкерден жауапкершілігі шектеулі 
серіктестікке зауытты қайта тіркеу. Бұл қымбат құрал-жабдықтардың арқасында менің команда жоғары 
сапалы матрастар жасады. Бүгінде Қазақстанның жақсы танылуының кілті.

Біздің күш-жігеріміз лайықты назардан тыс қалмады және 2015 жылы «Жиһаз және интерьер» 
халықаралық көрмесінде «Ең үздік жұмсақ жиһаз» сыйлығын алды.

Бұрын айтқанымдай, табысқа жетудің кілті ең алдымен дұрыс таңдалған басымдықтар мен өзіңіздің 
тұрақты жұмысыңыз болып табылады. Осы қағидаттарды ұстана отырып, біз «Болашақ» Корпоративтік 
қорын 9 мамырға дейін Қайырымдылық акциясын ұйымдастыруға Алматыда қолдадық. Еңбек фронтының 
қатысушысы Асанова Айшам үшін жоба шеңберінде біз сыйлықты - біздің ең жақсы ортопедиялық матрасты 
дайындадық.

Біздің өнімдеріміз Алматы матрас фабрикасы матрастың үш негізгі түрін шығарамыз:
1- бұл тәуелді көктемгі блоктары бар матрастар, мұнда серіппелер диаметрі кең және біріктіріледі. 

Айтпақшы, біз өзімізді 2.2 мм сымды арнайы машинада өндіреміз.
2 - серіппелі блоктарсыз матрастар.
3 - тәуелсіз болат блоктармен матрастар. Әрбір тәуелсіз немесе ортопедиялық көктем өздігінен тыныс 

алатын материалға оралады және адам организміне қаншалықты қажет болса, сонша сақтануға мүмкіндік 
береді. Жеке көздердегі матрастар ортопедиялық әсерге ие. Қазақстанда мұндай көздер жасалмайды, 
оларды Ресейден импорттаймыз. Алайда, болашақта біз оларды өзіміз өндіреміз деп жоспарлап отырмыз.

Біз «Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы» республикалық исламдық діни бірлестігінің 
«Медресе Үшқоныр» жеке мекемесінің ресми демеушісі болып табыламыз.

Бүгінгі күні біздің өнімдеріміз халықаралық стандарттарға толығымен сай келетініне сенімдімін. Мен 
куәлік етемін! Біз алған құжаттар - өнімнің сәйкестігін растау.

Біздің матрацтар көршілес елдерде өндірілгеннен 30-40%-ға арзан. Бұл олардың сапасы төмен 
болғандықтан емес, логистикаға және сақтауға қосымша шығындардың жоқтығын атап өткім келеді.

Директор Казыбаев Айдын Кадылбекович
Алматы қаласы, Тепличная көшесі 1Б.
Қарасай ауданы, Қаскелен қаласы, Алимкулова көшесі 6
тел.: +7 727 983 24 70, +7 700 1017021
e-mail: almaty-matress@mail.ru
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 «Дархан-МНМ» ЖШС
Алматы облысы

Алматы облысы Іле ауданында орналасқан «Дархан МНМ» ЖШС «Халыққа арналған үздік тауарлар» 
номинациясында «Қазақстанның үздік тауары» аймақтық көрме-байқауының қорытындысы бойынша ірі 
қазақстандық өндіруші болып табылады.

Конкурсқа ұсынылған өнімдер  - 24 см немесе одан да ұзындықтағы ішкі ұзындығы бар ерлердің аяқ 
киімі, табиғи былғарыдан жасалынған резеңкеден, пластиктен, табиғи немесе аралас теріні толтырумен; 
Әйелдер аяқ киімі, ұзындығы 24 см немесе одан жоғары, резеңке, пластик, түпнұсқа немесе композициялық 
былғарыдан жасалған түпнұсқалық былғарыдан жасалған.

«Дархан МНМ» ЖШС 2002 жылдан бері кәсіби, арнайы және жұмыс аяқ киімдерін өндіруге арналған. 
Қазақстан нарығында 20 жыл бойы жұмыс істейтін қазақстандық жоғары сапалы өнімнің сенімді жеткізушісі 
ретінде өзін-өзі таныстырды, ол ауруханалық инфекциялардың алдын алу және медициналық қызметкерлерді, 
полимерден жасалған медициналық құралдарды және белсендірілген көміртегі препараттарын қорғау үшін 
бір реттік медициналық киім мен іш киім өндіруде тұрақты позицияны алды. 0,25 № 10 ультра-адсорб.

Компания хирургиялық өрістен немесе жарадан биологиялық сұйықтықтарды және ерітінділерді 
керемет диверсификациялауға мүмкіндік беретін жоғары сапалы заманауи материалдардан дайындалған 
200 түрлі медициналық өнім шығарады. Өнімдерді пайдаланудың артықшылықтары:

1) асқыну қаупі 40% төмендейді, сондай-ақ операциядан кейінгі кезеңде;
2) операциядан кейінгі және іріңді-септикалық инфекциялық аурулар кезінде емдеу құнын төмендету;
3) Бір рет қолданылатын іш киім оңай қайта өңделеді, дәстүрлі мақта киімдер мен зығыр заттарды жуу, 

үтіктеу және дезинфекциялау кезінде көп уақытты, күш пен дезинфекциялауды қажет етеді;
4) Материалдан жасалған, антистатикалық, уытты емес, ылғал жақсы сіңіретін, ауадан оңай ауысатын, 

шырышты қабатпен байланысқан бұйымдар аллергия туғызбайды.

Директор Дурас Николай Федорович
Илийский ауданы, Өтеген батыр ауылы, Калинина көшесі, 2
тел.: +7 7272 517245
e-mail: darhan94@mail.ru 
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«Caspiy Lana Atyrau» ЖШС
Атырау облысы

«Caspiy Lana Atyrau» ЖШС 2014 жылғы тамызда Батыс Қазақстандағы «Түйе және қой жүнін және жіп 
пен мата киімдерін өндіруді» жаңа инвестициялық жобасын іске асыру үшін алғашқы тоқыма кәсіпорны 
ретінде құрылған. Бұл жоба экономиканың ағымдағы секторы үшін басымдық болып табылады. Осы 
жобаның аясында Атырау қаласында 8878,4 шаршы метр өндірістік кешен салынды. метр. Кешен Италия 
мен Қытайдан жылына 400 мыңметрлік өндірістік қуаттылықпен жабдықталған. Қазіргі уақытта «Caspiy Lana 
Atyrau» ЖШС-де тұрақты негізде 44 адам жұмыс істейді, жақын және алыс шетелдерден мамандар даярлауға 
және компания қызметкерлеріне кеңес беруге шақырылады.

Өндірістік алаңдардың, технологиялық жабдықтардың, қоймалар мен коммуналдық қызметтердің 
қолжетімділігі тәулігіне 5 тоннаны жууға мүмкіндік береді. Кәсіпорын аумағында 3 дүкен және 2 қойма бар: 
кіржуу цехы, бояу цехы, тоқыма цехы, жуылмаған жүн қоймасы, дайын өнім қоймасы. Өндірістік кешен 
жуусыз жүнді алғашқы өңдеуден бастап және мата көрпелерін өндіруден бастап, толық технологиялық 
циклді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін жабдық пен жабдықталған. Өңделетін шикізат түрлері, ірі қара 
мал жүні, жартылай ұсақ қой жүні, жартылай жіңішке қой жүні, түйе жүнінің жұқа жүні, шикізатты сатып алу. 
«Caspiy Lana Atyrau» ЖШС жылына 1000-нан 2000 тоннаға дейін тазартылмаған түйе мен қой жүнін өңдеуді 
жоспарлап отыр. Шикізатты сатып алу үшін «Каспий Лана Атырау» ЖШС жергілікті атқарушы органдардың 
қолдауымен Қазақстанның батыс аймақтарында сатып алу орталықтарының кең желісін құруды жоспарлап 
отыр. Қазіргі кезде Атырау, Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстарында шикізаттың негізгі жеткізушілері 
шаруа қожалықтары болып табылады.

Шығарылымдары:
• Әртүрлі жуылған қой жүнінің сорттары
• Әртүрлі жуылған түйе жүнінің сорттары
• Құрғақталған қойдың және түйе жүні
• Қой жүнінен иірілген жіптер
• Түйе жүнінен иірілген жіптер
• Қой жүнінен жасалған жамылғысы
• Түйе жүнініен жасалған көрпеше
Кәсіпорындағы өнімнің сапасы нарықтағы маңызды фактор болып табылады, өйткені ол нарық 

сегменттерінің кеңеюін, кәсіпкерліктің өркендеуін, пайда өсуін қамтамасыз етеді. 

Директор Есмуханова Назгуль Балапановна
Атырау облысы, Атырау қаласы, Южная Промзона 91 А 
тел.: +7 701 514 1476
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«Эталон жарнама агенттігі» ЖК
Атырау облысы

«Эталон» жарнама агенттігі 2003 жылы Атырау облысындағы полиграфиялық қызметтерді, сыртқы 
жарнаманы өндіруге маманданған алғашқы отандық кәсіпорынға айналды. Көптеген тұтынушы пікірлерімен 
расталған сапалы жабдық сертификаттары бар.

Кәсіпорындағы маркетингті дамыту келесі қадамдарды қолдана отырып жүргізіледі:
• Мамандандырылған кәсіподақтар мен қауымдастықтарға қатысатын мамандандырылған 

конференцияларға, форумдарға және көрмелерге қатысатын мамандандырылған журналдарда, Интернеттегі 
жарнамалық басылымдарды ұйымдастыру, белсенді маркетингтік және жарнамалық іс-шараларды өткізу;

• Тақырыптық басылымдарды ұйымдастыру, ұсынылатын өнімдер мен қызметтердің спектрін 
әртараптандыру, жаңа технологиялар мен жабдықтарды енгізу арқылы нарық қажеттіліктерін қанағаттандыру 
үшін икемділікті қамтамасыз ету.

Эталон  жарнамалық агенттігінің мамандануы - бұл Атыраудағы клиенттер үшін ерекше және сәнді 
сыйлықтар жасау. Білікті қолөнершілер ағаштан, әйнектен жасалған қызықты сувенирлерді жасай алады, 
сонымен қатар басқа материалдардан тапсырыс берушінің таңдауы бойынша шешімдер ұсынады.

300-ге жуық түрлі өнім түрлері бар. Жыл сайын 40-қа жуық жаңа өнім әзірленіп, игерілді.
Экспорталды өнімдердің үлесі өндірістің жалпы көлемінің 5% -на дейін жетеді.
ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ
«Эталон» жарнамалық агенттігі жабдықтардың толық спектріне ие. Ағаш өнімдерінің эксклюзивті 

кескіндемесі жасалды. Ағаш өнімдерінің желісі шағын пластикалық, премиум сегменттен (күрделі ою, мүсін, 
панель) ұсынылған.

САПА САЯСАТЫ
Компания стратегиялық мақсатқа ие - тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын сыртқы 

және ішкі жарнамалық, полиграфиялық қызметтердің барлық түрлерін өндіру және орнату қызметтерін 
көрсететін жетекші отандық компаниялардың бірі болу.

Директор Саппаев Аскар Мендыгалиевич
Атырау қаласы, Құрмангазы көшесі 97
тел.: +7  7122 29 11 11,  +7 7122 29 02 02
е-mail: etalonatyrau@mail.ru, anna_print@bk.ru
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«Уразбаева А.А ASU_KZ» ЖК
Атырау облысы

«ЖК  Уразбаева А.А  ASU_KZ»  жеке шығарылым өнімдерінің ассортиментінде  ұлттық мотивтер мен 
түстерді пайдаланады, жұмыста басты критерий өнімнің сапасы және тұтынушылардың қанағаттану 
дәрежесі болып табылады. Бұл табысты бизнес-стратегия тағы да жаңа жетістіктерге жетуге және ұлттық 
стильдегі дизайн элементтерімен заманауи киімдерді дайындаудың ауқымды процесін ұйымдастыруға 
көмектеседі. Мұндай үрдіс заманауи қоғамда кеңінен танымал және шығармашылық идеяларды дамыту 
үшін үлкен әлеуетке ие, мұндай тауарлар иесінің жеке басын көрсетіп, сонымен бірге қазіргі заманғы киімдегі 
қазақстандық мәдени мұраны дамытуға қолдау көрсетеді.

«ASU_KZ» тігін бұйымдарын өндіру келесі топтарға бөлінеді:
- киім (тапсырыс бойынша киім (тұрмыстық киім);
- бас киімдер;
- Перделер.
- Интерьер декор элементтері.
Ассортиментті дамытумен қатар, «ASU_KZ» әлеуметтік кіріс көзі ретінде қылмыс жасағаны үшін жазасын 

өтеп жатқан әйелдерге әлеуметтік бастамаларды дамытады және кәсіби тәжірибе мен дағдыларды иеленуге 
мүмкіндік береді.

Әрқайсысы әрқашан сән-салтанат, сән-салтанатты өмірге жеткізіп, біздің кішкентай өндірісімізді 
клиенттердің идеялары бойынша табысты жұмыс жасайды және оларды іске асырады.

 
Директор Уразбаева Айсулу Аблишаровна
Атырау облысы, Атырау қаласы, Атыраушағын ауданы, 31-көшесі, 3 үй
тел.: +7 701 343 3802
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«Өскемен ДСП Орталығы» ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы

“Өскемен ДСП Орталығы” кәсіпорны Zhihaz сауда маркасымен жиһазды өндіруші болып табылады, 
20 жылдам астам Қазақстан нарығында жиһазға арналған материалдар мен жабдықтар өндірісінде сәтті 
жұмыс істеп келеді. 

Сандық бағдарламамен басқарылатын станоктармен жарақтандырылған Шығыс Қазақстандағы бірінші 
жиһаз кәсіпорны,  үй мен кеңсе үшін жиһаздардың жаңа желісін, заманауи өнімдерді шығарады.

Жиһаз материалдары мен фурнитураны меншікті жеткізу дайын бұйымдардың бағасын айтарлықтай 
төмендетуге және жиһаз өндірудің толық циклін кеңейтуге мүмкіндік берді. Барлық технологиялық процесті 
сандық басқару, бұл кәсіпорынның озық позициясын анықтайтын ерекшелігі. Пәтер немесе мекемені әрлеу 
жобасынан бастап дайын жиынтығын құрастыруға дейін, барлық өндірістік цикл компьютерлік технологиялар 
негізінде орындалады. Жиһазды өндіру цехы аймақта пакеттік материалды пішудің мүмкіндігімен бірінші 
ағаш тілетін орталығымен және бірінші әмбебап өңдеуші орталығымен жабдықталған. Заманауи станоктар 
технологиялық операцияны жоғары дәлдікпен орындауға мүмкіндік береді, бөлшектерді штрих-кодпен 
таңбалау енгізілген жүйесіжиынтықтардыдаярлаудыжеделдетуге көмектеседі. Деректерді автоматты түрде 
жүктеу және технологиялық операцияларды орындау «адами факторды» жояды, еңбек өнімділігін және 
өнімнің сапасын күрт арттырады.  

Ламинирленген ағашты-жоңқалы тақтадан орындалған корпустық жиһаз,  барлық заманауи экологиялық 
стандарттарға жауап береді.Түстердің  және текстураның  көп таңдауы жиһазды  каталог бойынша тартымды 
декормен ұштастыра тапсырыс беру мүмкіндігіұсынылып отырған модельдер қатарын тиімді өзгеше етеді.

Жиһаз өндірілетін кәсіпорынның тағы бір ерекшелігі - бұл модульдік жиынтығы. Тапсырыс берушінің 
қалауы бойынша, каталог бойынша ас бөлме, балалар және жатын бөлмелерді жайластыру үшін қажетті 
жиынтығы бар шкафтар мен сөрелер іріктеледі. Сериялық модульдер үйлесімді интерьерменүйлеседі.

“Өскемен ДСП Орталығы” кәсіпорны халықаралық көрмелердің  қатысушысы болып табылады, 
компанияның стендтері ұйымдастырушылармен әр түрлі номинация бойынша ең үздік болып марапатталды.

Кәсіпорынның мақсаты - Қазақстан Республикасының жиһаз саласы, өз нарығында көшбасшы болу 
және өз өнімдерін экспортқа жеткізу.

Директор Сундиков Сергей Геннадьевич
Өскемен қаласы
тел.: +7 777 579 55 99
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«Булутханов И.Н.» ЖК
Шығыс Қазақстан облысы

«VASKANIA» фирмасының  негізі 1998 жылы қаланған және өзгеше рухы, жаңашылдық,  жастық қуатымен 
және даму тенденцияларын болжау қабілетімен анықталды. Еңбек жағдайлары талап ететін әртүрлі типтегі 
арнайы киім-кешек шығарады. Біз киімді сапалы, берік матадан және сенімді фурнитурадан шығарамыз. 
Осының арқасында біз біздің өнімді пайдаланудың барлық мерзімі ішінде кепілдік бере аламыз. Біздің 
өндірісте қолданылатын маталардың арнайы сипаттамалары бар, мақсатына қарай киім: антистатикалық, 
отқа қарсы төзе алатын, су өтпейтін, жел өткізбейтін болып бөлінеді.

Біз шығаратын барлық өнім гигиеналық талаптарға және халықаралық стандарттарға сай. 
Біздің фирмада кез келген қызмет салалары үшін киім сатып алуға болады: медициналық мекемелер 

қызметкерлері үшін киім және жұмыс киімдер, қысқы және жазғы, сондай-ақ салтанатты және әскери киім, 
төсек-орын. Бұл ретте, бізде ең жақсы баға мен сапа ара-қатынасы.

Арнайы киім-кешек әзірлеу кезінде біздің тапсырыс берушілердің талап-тілектерін ескереміз. 
Өндірілетін тауарлар мен қызметтер, компанияда жұмыс істейтін адамдар саны әлеуметтік жауапты 

бизнес жасай ғана емес, әлеуметтік бағдарламалар және қайырымдылық жобаларға белсенді қатысады. 
Біздің фирманың қызметінің негізгі бағыттарының бірі әлеуметтік объектілеріне, мектептерге, халықтың 
қорғалмаған топтарына қайырымдылық көмек көрсету болып табылады. «ХОСПИС»-пен бірлесіп 
қайырымдылық компаниясына қысқы киім, мектеп формасы, сомасы 300 000 (үш жүз мың) теңге төсек 
сатып алып көмек көрсетті.

Сондай-ақ, «Экология және киімді модельдеу» және «Тері өндіріс технологиясы және қой-тері 
бұйымдары»болашақ мамандарын даярлауда белсене қатысамыз, 

«VASKANIA» фирмасы қарамағындағы оқу орындарының басшылығынан алғыс хаттар мен грамоталар 
тұрақты алады.

Саралаудың нәтижелері бойынша, Шығыс Қазақстан облысы бойынша 2014-2015 жылдары біздің 
кәсіпорын байқауда күміс рейтинг өлшеміне сәйкес «Әлеуметтік салық» және «Сала Көшбасшысы ұлттық 
сертификаты 2015» жеңіп алды.

Кәсіпорында әлеуметтік мәселелерді шешуде тұрақты жұмыс жүргізілуде. «VASKANIA» фирмасы 
«Бизнестің Жол картасы 2020» қатысушыларына мемлекеттік қолдау көрсетеді. Қазіргі уақытта 
кәсіпорында 5 адам жұмысқа орналастырылған, тағы   жұмыссыздарды әлеуметтік жұмыс орындарына 
қабылдаужоспарлануда.

Директор  Булутханова Ирина Николаевна
Индекс F18P9D8, Семей қаласы, Тельмана көшесі, 158 үй
e-mail: ip_vaskania@mail.ru
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 «Роза киіз басу комбинаты» ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы

ЖШС «Роза киіз басу комбинаты» 2018 жылы технологиялық жаңғырту желісіне байланысты 9-дан 
астам өнім түрлерін шығара бастады. Олардың кейбіреулеріне Қазақстан Республикасының және Ресей 
Федерациясының аумағында теңдесі жоқ. Комбинат өнімдеріне Қазақстанда  бәсекелес жок. РФ-да жалғыз 
бәсекелесі  болып табылатын «Мәскеу горизонт». РФ-ы қорғаныс министрлігінің пайдаланылатын  техникалық 
және арнайы киізіне аналог жоқ. Атап айтқанда  авиациялық киізі тікұшақ өндірісінде тропикалық жағдайында  
ЖШС «Роза киіз басу комбинаты» жалғыз өндіруші болып табылады.

Директор  Ахметова Альбина Харисовна
Семей қаласы, Шугаев көшесі 153 
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«СБ плюс» ЖШС
Жамбыл облысы

2011 жылдан бастап жұмыс киімдерін арығында бәсекеге қабілетті «СБ плюс» компаниясы өзін жоғары 
деңгейде көрсетіп келеді. Біз Қазақстанда кез келген кәсіп пен жеке қорғаныс құралдары үшін арнайы киім 
әзірлеумен және өндірумен белсенді айналысамыз. Бізденарнайы киім сатып алуға болады:

- қорғаныс: жоғары және төмен температураларда жұмыс жүргізу үшін қолайлы, механикалық әсерден 
және жалпы өндірістік ластанулардан, химиялық заттардан сақтайтын;

- сигнал беретін;
- Қоғамдық кәсіп  өкілдері мен қызмет көрсетуші персоналға;
- Күштік және күзет құрылымдарының өкілдері үшін, медперсонал үшін, ТҚС және басқа сала 

қызметкерлері үшін.
Жаз мезгілінде киюге арналған киім: халаттар мен костюмдер (100% мақта-мата, химиялық және аралас 

қорғаныс сіңдіргіштері бар маталар), кеудешелер, ерлер мен әйелдердің костюмдері (аралас талшықтардан 
жасалған маталар). Сонымен қатар қысқы униформалар: кеудешелер, күртешелер, жартылай комбинезондар, 
жылы костюмдер.

Бізде жеке қорғану құралдарын да сатып ала аласыз (алжапқыштар, жеңдер, кепкалар, шлемдер, 
қолғаптар,). Сонымен қатар, дайын киімнен басқа, біз оны жасау үшін матаны ұсынамыз. 

Тиімді жағдайда біз сатып алатын арнайы киім отандық және шетелдік өндірушілерден заманауи 
жоғары сапалы материалдар мен жылытқыштардан жасалады. «СБ плюс» ЖШС қолданыстағы ГОСТ-тарға, 
белгіленген ережелер мен нормаларға қатаң сәйкестікте дайындалған тауарды сатады, бұл оның сенімділігі 
мен мейірімділігіне, ыңғайлы пайдалануға, демократиялық құнға, тұтынушы үшін абсолютті қауіпсіздікке 
кепілдік береді. Сапа компанияның табысты қызметі мен тиімді жұмысы туралыкуәландырады, сондықтан 
оны арттыруға, сондай-ақ ассортиментті толықтыруға ерекше назар аударылады.

Сайтта ресми телефон нөмірлері мен электрондық мекенжай көрсетілген, олар арқылы біздің 
менеджермен байланысуға болады. Ол сізді өнім каталогымен, бағалармен, төлем және жеткізу шарттарымен 
таныстырады, сондай-ақ, барлық сұрақтарға жауап береді, сапалы және арзан арнайы киімдерді дұрыс 
таңдауға көмектеседі. Біз әрқашан тапсырыс клиенттің талаптарына сәйкес болуына, ал сервис барынша 
жоғары деңгейде болуына қамқорлық жасаймыз.

Директор Солдатова Елена Александровна
Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Лазарев көшесі 2А 
тел.: +7 7262 54 40 58
моб.: +7 777 667 7663
директордың ұ.т.: +7 705 104 4117
e-mail: sbplus2011@mail.ru
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 «GOOD ZHEM» ЖШС
Жамбыл облысы

«GOOD ZHEM» Жамбыл облысындағы өндірістік қуаты тәулігіне 480 тонна ірі құрама жем зауыты болып 
табылады. Толық автоматтандырылған және заманауи еуропалық жабдықтармен жабдықталған зауыт 
ауыл шаруашылығы жануарлары, құстар мен балықтар үшін кез келген күрделікті және ең жоғары сападағы 
барлық түрдегі құрама жем шығара алады. Микродоздау модулінің болуы, сондай-ақ жоғары сапалы жемдік 
дәруменді минералды концентраттарды өндіруге мүмкіндік береді.

«GOOD ZHEM» тұтынушыға бағытталған компания болып табылады, мамандар дайын рецептілерді де, 
жеке түрде де шаруашылықтардың, құс фабрикаларының тілектері мен ерекшелігін ескере отырып, оңтайлы 
Рецептураны таңдай алады. Зауыт 2017 жылы желтоқсан айында пайдалануға берілді, штат құрамы 35 
қызметкер бүгінгі күні 2 миллион келіден астам дайын өнім өндірді және сатылды, сондай-ақ Өзбекстан мен 
Тәжікстанға 3 миллион АҚШ долларынан астам сомаға үш шарт жасалды.

Зауыт Тараз қаласы Жамбыл даңғылы, 6 мекенжайында орналасқан.
Бүгінгі күні кәсіпорын аумағында жеке элеватор құрылысы жүргізілуде, 2019 жылы қуаттылығы тәулігіне 

190 тонна болатын май зауытының құрылысы басталады. 

Директор Хашимова Румия Рахматулақызы 
Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Жамбыл даңғылы 6 
тел.: +7 701 763 19 75
тел.: +7 707 284 27 91
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«ELLIN SHOES» ЖШС
Жамбыл облысы

ҚР тіркелді: 02 маусым 2016 жыл. Қызметкерлер саны-10 адам. Өндірістік қуаты-айына 3.000 буғадейін.
Шабыт мамандық болған кезде-өнер туады. Жан-дүниемен дайындаған аяқ киім жасау өнері «ELLIN 

Walker SHOES» деп аталады.
Кез келген компанияның дүниеге келуі барлық сапасын жүзеге асыратын және көрсететін лайықты 

атаудың таңдалғанын білдіреді, сондай-ақ болашақта құрушының барлық үміттерін ақтайды. Осылайша 
біздің компания өз жолын «ELLIN SHOES» атымен бастады.

«ELLIN» – Грекияның тарихы мен қайталанбас дәстүрлерін барын білдіреді. Біздің компания әрбір 
аяқ киімге жанын салады. Әрбір қадамдағы жеңіл, жайлылық және сенімділік - «ELLIN SHOES» өнімінің 
өзгермейтін сапасы.

Үш жыл ішінде біз Қазақстан нарығын, аяқ киім сән әлеміндегі үрдістерді бақыладық  және өз мақсатын 
жүзеге асыруға алғашқы қадам жасамас бұрын клиенттердің тілектерін ескердік.

«ELLIN SHOES» компаниясының ұраны - Шабыт, сән және өзгермейтін сапа.
Міне, Қазақстандағы «ELLIN SHOES». 
Итальяндық және грек компанияларынан аяқ киім өндірісінің толық циклі үшін қажетті барлық 

жабдықтар сатыпалынды.
Жоғары сападағы материалдар сатыпалынды. Барлық жинақтауыш материалдар зертханалық 

зерттеулерден өтті және сапа сертификаттары бар.
«ELLIN SHOES» компаниясы штатқа жоғары білікті қызметкерлерді қабылдады.
Біздің модельеріміз сәнді ерлер аяқ киімінің алғашқы коллекциясын жасап, өндіріске шығарды.
Тараз қаласында «ELLIN SHOES» екі фирмалық дүкенін құрметті тұтынушылары үшін өз есігін ашты.
Қазіргі уақытта біздің компания еліміздің барлық аймақтарында фирмалық дүкендер желісін ашу және 

«ELLIN SHOES»-тың республикалық деңгейге шығуы үшін даму жоспарын әзірлеуде.
Қазақстанда жасалған Еуропалық сападағы ерлер аяқ киімі ел үшін абырой мен мақтаныш. «ELLIN 

SHOES» компаниясы өз стилімен және сапасымен заманауи ер адамның бейнесін толықтыратынең жақсы 
өнімді жасауға, құштарлық пен сарқылмас қуат арқылы клиенттерді мойындауға  ұмтылады.

Компанияның философиясы қол жетімді бағамен жиынтықта тұтынушылардың қажеттіліктеріне және 
тілегіне толық негізделген өнім жасау болып табылады.

Ассортиментті үнемі жаңарту, жаңа технологиялар мен заманауи материалдарды енгізу, өндірілетін өнімге 
жоғары сапа мен талаптар, клиенттерді мойындау «ELLIN SHOES» компаниясына Қазақстан нарығындағы 
өз позицияларын нығайтуға және бәсекеге қабілетті, серпінді дамып кележатқан сенімді  компания болуға 
көмектеседі.

Периклис Д. Скумприс

Құрылтайшы Периклис Д. Скумприс 
Директор Починок Юлия Владимировна
080000, Тараз қаласы, Санырак батыр көшесі 53д
тел.: +7 771 223 8484
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 «Конденсат» АҚ 
Батыс Қазақстан облысы

Компания 1992 жылы 29 маусымда Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кен орнында жылына 400 мың 
тонна қуаттылық тұрақсыз газ конденсатын өңдеуге арналған шағын қуаттылықты зауытты орнату  және 
одан кейін оны пайдалану мақсатында құрылды. 1993 жылдың тамызында алғашқы кірпіші қаланып, зауыт 
құрылысы басталды. 1997 жылы жаңадан салынып біткен зауытты Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә. Назарбаев іс-сапармен келіп, отандық өндірушілердің жұмысын жоғары бағалаған. Зауыт 1998 жылдың 
тамызында салынып және өндірістік  пайдалануға берілді.

«Конденсат» АҚ-ның негізгі қызметі Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кен орнында жылына 850 мың 
тонна қуаттылығы бар мұнай өңдеу зауытында көмірсутектерді өңдеу болып табылады.

Кәсіпорында мұнай өнімдерінің кең спектрін өндіру және сату жүзеге асырылады.
АҚ «Конденсат» - сенімді серіктес беделіне ие және де Қазақстан Республикасының Батыс Қазақстан 

облысы мұнай-газ саласының жетекші компанияларының бірі. “National Business” журналының жыл сайынғы 
рейтингінің қорытындысы бойынша компания соңғы он екі жылда өнімді өндіру көлемі бойынша Қазақстанның 
ірі жүз кәсіпорындарының қатарына кіреді. «Конденсат» АҚ -  аумақтың әлеуметтік тұрақтылығы мен  
экономикалық дамуына септігін тигізетін ірі отандық салық төлеуші.

2012 жылы компания маңызды инновациялық жобаны іске қосты: «К5 экологиялық класты мотор 
отындарын өндіруге арналған МТҚ екінші кезеңінің құрылысы». Жоба Қазақстанның Республикалық 
индустрияландыру картасына енгізілді. Жоба 2016 жылдың қарашасында аяқталды.

Осы жобаны жүзеге асыру Қазақстанда бірінші болып «Конденсат» АҚ-ы халықаралық стандарттарға 
сай келетін жоғары октанды экскрементті K5 бензинін шығаруға мүмкіндік берді, бұл өндіріс қуаты жылына 
200 мың тоннадан аса құрайды, бұл елдің Батыс аймағының жоғары сапалы отынға қажеттіліктерін 
қанағаттандыруға мүмкіндік береді.

2017 жылдың сәуір айының басында компания қуаттылығы жылына 250 мың тонна-Вакуумдық 
дистилляция секция жобасын іске қосты, сондай-ақ, вакуумдық дистиллят өнімдерін қабылдау, сақтау және 
жеткізу бойынша жаңа өндірісті іске асырды.

2017 жылдың тамызында компания «Мұнай өңдеу зауытының шикізат өндіру өнімділігін жылына 850 
мың тоннаға дейін арттыру» жобасын табысты аяқтады, ол қазіргі өндірісті жаңғыртуды және дайын өнімді 
қайта өңдеу мен шығару көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді.

Сонымен бірге жоба 2015 жылы басталды, ол: «К5 экологиялық класындағы дизель отынын өндіру», ол 
дизель отынын гидротазарту қондырғысының құрылысын қамтиды.

Бұл жоба жылына 200 мың тоннаға жуық өндіріс көлеміндегі K5 экологиялық класты дизель отынын 
босатуды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, бұл сапалы дизельдік отынмен елдің батыс өңірінің талаптарына 
сәйкес келеді.

Бас директор Муфтеева Нурия Саляматовна
тел.: +7 711 339-1571
e-mail: priemnaya@condensat.kz
сайт: www.condensat.kz
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Сән үйі «Мария ханым» «Zhulduz» ЖК 
Батыс Қазақстан облысы

«Мария –ханым»  сән үйі «Zhulduz» ЖК қазіргі таңда келесі қызметтер бойынша жұмыстанады. Бұл 
ұлттық стильдегі киім тігу, жеке тұлғаларға тігу және  жоғары сән коллекцияларын тігіп, ұсыну, сонымен қатар:

• жеке тұлғаларға киім дизайнын дайындау және тігу;
•  киім дизайнын әзірлеу;
• ұлттық киімдерді тігу;
• жалға ұлттық киімдер беру;
• сахналық киім тігу;
• логотиптер және эмблемаларды  машиналық құрылғы арқылы кестелеу;
• арнайы киімдер тігу;
• жоғары сән коллекцияларын дайындау.
2. Әрбір клиентке жеке көзқарас, икемді баға,  киім тігу барысында ең жаңа құрал-жабдықтар 

қолданылуда, әрбір модель үшін ою-өрнектер үлгісі жеке-жеке өрнектеледі. 
3. Дайын өнімдерді өткізу нарығы бүкіл Казақстан бойынша  жүргізіледі. Негізгі маркетингтік саясатын 

«Мария –ханым»  сән үйі , әлеуметтік желілер, сауда желілері, бұқаралық ақпарат құралдары, көрмелерге 
қатысу арқылы өзінің табысты жұмыстың нәтижесін беруде.

Бүгінгі таңда киім өнімдерін дайындау - Батыс Қазақстан облысы бойынша сонымен қатар Ресей, 
Татарстан елдерінің мәдениет және мемлекеттік қайраткерлеріне, жеке тұлғаларына ұсынуда. Экспорт 
көлемін жоғарлату мақсатында үлкен жоспарлар дайындалуда.

Шығарылатын өнімдердің сапасын арттыру мақсатында жаңа жабдықтар мен жаңа технологияларды 
қолданады, сонымен қатар  жұмысшылар үшін мастер-класстар, семинарлар өткізіледі. 

2018 жылы  компанияға ISO 9001-2015 сапа менеджменті жүйесі енгізілді.
4. 2016 жылы компанияның ағымдағы айналым көрсеткіштері - 48 782 000 т., 2017 жылы -101 584 000 т.
Компаниның жұмысын жаңарту және одан әрі жетілдіру мақсатында киім дизайынын құрастыратын 

Grafis бағдарламасын енгізіп, мамандар дайындалды.
Әлеуметтікжұмыс қорлары өте кең - бұл жағдайы төмен отбасылар, жетім балалар және Балалар 

ауылының  № 1, «Шаңырақ» ынтымақтастығы.

Директор Хуспанова Жулдыз Казиевна  
Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы, Евразия даңғылы, 40А       
тел.: +7 7112 50 46 83
факс: 7-07-05
e-mail. m.khanym@mail.ru
сайт: info@maria-khanym.kz
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 «Надежда» Орал тігін тоқыма фабрикасы ЖШС
Батыс Қазақстан облысы

«Надежда» Орал тігін тоқыма фабрикасы ЖШС
1968 жылы алғашқыда «Үй жұмысы фабрикасы» болып ұйымдастырылған БҚО аумағындағы ең ескі 

мамандандырылған тігін кәсіпорын.
1992 жылы «Надежда» Орал тігін тоқыма фабрикасы ЖШС болып қайта ұйымдастырылды. Қазіргі 

уақытта фабрика әртүрлі саладағы арнайы киім шығарады, жүнді өңдейді және одан матрацтар, көрпелер, 
тағы басқа сияқты дайын өнімдерді дайындайды. Қазақстанның әр аумағынан тапсырыс алады.

Біз көтерме және бөлшек сатып алушылармен ынтымақтастыққа қуаныштымыз, дистрибьюторларды 
жұмысқа тартамыз. Біздің компания ұсынатын барлық өнім сапа және сәкейстік тиісті сертификаттарымен 
бірге ұсынылады.

Жыл сайын фабрика «WESTKAZINVEST» сияқты халықаралық көрмелерге қатысады және шетелдік 
компаниялармен жұмыс жасайды.

Директор Галимжанов Замир Миржакулович
Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы, Достық-Дружбы даңғылы, 97 
тел.: +7 7112 50-60-11, 26-51-66
е-mail: info@zkshf.kz
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«Қарағанды фармацевтикалық 
кешені» ЖШС
Қарағанды облысы

«Қарағанды фармацевтикалық кешені» ЖШС – алғашқы отандық инновациялық биотехнологиялық 
фармацевтикалық кешен. 

Шығарылатын өнімдер: 
• картридждер мен құтыларда зарарсыздандырылған сұйық инъекциялық препараттар;
• құтыларда зарарсыздандырылған лиофилденген инъекциялық препараттар;
• алдын ала толтырылған шприцтерде зарарсыздандырылған сұйық инъекциялық препараттар 

(Қазақстан Республикасында алғаш рет енгізіліп отыр).
ҚФК-нің негізгі міндетіне ҚР Денсаулық сақтау саласын ақысыз медициналық көмектің кепілдендірілген 

көлемі шегінде отандық сапалы, қауіпсіз және тиімді дәрілік құралдармен қамтамасыз ету жатады. 
Препараттар тізімдемесі  гемофилия, онкологиялық аурулар, қант диабеті және т.б. сырқаттарды емдеуге 
бағытталған.  

Өндірістік цех «таза бөлмелер» кешенімен, жетекші еуропалық өндірушілердің  («BOSCH», «GEA», 
«OPTIMA», «ROTA», «ROMACO») технологиялық құрылғыларымен, сонымен қатар «таза орталардың» 
қосалқы жүйелерімен жабдықталған. Сапаны бақылау бөлімі үш зертханадан тұрады: физика-химиялық 
зертхана, микробиологиялық және ПЦР блогы бар биохимиялық зертхана, бұлар заманауи зертханалық 
құрылғылармен және әлемдік жетекші өндірушілердің «Mettler Tolledo», «Agilent Technologies», «Healthcare»  
және т.б. құралдарымен жабдықталған.

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі 2018 жылғы инспекция қорытындысы 
бойынша кәсіпорынға GMP және GDP сертификаттарын берді, бұл өндірістің және халықаралық стандарттарға 
сәйкес келетін дәрілік құралдар сапасының бақылауы тиісті ұйымдастырылғанын растайды.

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің Бірыңғай дистрибьюторымен бекітілген 
ұзақ мерзімдік жеткізу шарттарының аясында кәсіпорын 2018 жылы  медициналық ұйымдарға Эптаког 
альфа (саудалық атауы - Семиклотин) және Ритуксимаб препараттарының өндірісі мен жеткізілуін жүзеге 
асырды. 

Барлық өнім сәйкестік, сапа сертификаттарымен расталған. Жергілікті қамту үлесі СТ-KZ нысанды 
сертификаттармен расталған.

Директор Барон Сергей Леонидович
Қарағанды қаласы, Газалиева көшесі, 16 
тел.: + 7  7212 90-80-51, 90-80-42
факс: + 7 7212 90-80-51 (ішкі: 6549)
е-mail: kphk@kphk.kz  
сайт: www.kphk.kz
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   «КазПласт» ЖШС
Қарағанды облысы

«Казпласт» ЖШС бірінші өнімін 2011 жылы шығарды. Зауытта «Unicor»,  «Krauss Maffei», «IPM», «LRS 
Planung Technologie» әлемдік өндірушілерінің  қазіргі жабдықтау  орнатылды.  

«Казпласт» ЖШС өнімі еуропалық өндірістен шыққан жоғары сапалы шикізаттан (тамақ полиэтилені) 
дайындалады. Шығарылатын өнімінің ассортименті әртүрлі. 

- 200 литрден 4300 литрге дейін түрлі конфигурациялы сыйымдылықтар
- 50 литрден бастап 43000 литрге дейін көлемінде майаулатқыш және жергілікті тазарту құрылыстары
- пластикалық кессон-құдық
- азық-түлік өнімдерін және химикаттар сақтау үшін әртүрлі бактар 
- балалық ойын кешені және оның құраушы бөліктері
- жол  блоктары, конустары және тағы  басқа
- тапсырыс бойынша полиэтилендық бұйымдарды өндіру мүмкін

Барлық ассортимент KZ сертификатіне, гигиеналық сертификатына ие болды. 
«Казпласт» зауыты қазақстандықтарды суды тазартатын қазіргі және сапалы тауарларымен қамтамасыз 

етеді. Сонымен қатар экологиялық таза және қауіпсіздік ойын кешендерін өндіріп, балаларға қуанышты 
балалық шақ береді. Жалпы кәсіпорын дамуда, жақында ТМД–да өнімінің шығу арқасында география кеңейту 
бойынша жоспар енгізіледі. 

Директор Водько Сергей Николаевич
тел. + 7 7212 908 604
e-mail: info@kazplast.kz
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«Galex Plus» Саран тігін-тоқыма фабрикасы» ЖШС
Қарағанды облысы

«Galex Plus» Саран тігін-тоқыма фабрикасы» ЖШС
Біз жайлы
Саран тігін -тоқыма фабрикасы,  1956 жылы ұйымастырылған Орталық Қазақстандағы жеңіл өнеркәсіптің 

ең ескілерінің бірі. 1998 жылы фабрика мәртебесі сақталып Бланкина  Галина Владимирқызына аукционда 
сатылды. 2002 жылдың желтоқсанында кәсіпорын  «Galex Plus» Саран тігін -тоқыма фабрикасы» ЖШС ретінде 
тіркелді. 15 жыл ішінде Фабрика толықтай қайта жабдықталды және қайтадан жарақталды. 2008 жылы 100 
жұмыс орынға  жаңа қосымша цех салынды. Кәсіпорын базасында келесі мамандықтар бойынша кадрларды 
дайындау үшін Оқу орталығы құрылды: тігінші, пішуші, тоқыма  бұйымдарын, мата тоқушы. 

Фабриканың бірегейлігі оның өндірістік базасында тек тігілген ғана емес, согдай-ақ тоқылған бұйым 
шығаратындығында.  Ол тапсырыс берушілерді толығымен қанағаттандыруға ықпал етеді.  

 2006 жылы «Galex Plus» СТТФ» ЖШС  ISO 9001 халықаралық стандартына сәйкес сапа менеджменті 
сертификациясы енгізілді және өткізілді.   2012 жылы қоршаған ортаны қорғау саласында сертфтикат алды 
ISO 14001. 

Фабрика кез-келген көлемде тапсырыстарды орындау үшін барлық қажетті өндірістік қуат пен 
инфрақұрылымдары бар – цехтары Жапония, Германия, Ресей, Чехия, Қытай, Түркия  өндірісінің өнеркәсіптік 
тігін және тоқу жабдығымен жабдықталған. Кәсіпорынның өндірістік қоры 470 астам тігін және арнайы 
машиналарды құрайды. Кәсіпорында 70 астам өнім түрлері өндіріледі. Өндірістік қуат жылына 200 мыңнан 
астам өндірілетін өнімді құрайды.  

Фабрика басшылығы тігін бұйымдарының сапасын жақсарту үшін алғы қатардағы технологияны енгізеді: 
жобалауды автоматтандыру, АЖЖ киімдерін құрылымдау және өндіру, циклдік тігуді  автоматтандыру, 
өндірістік автоматтандырпу 8 басты кестелеу машинасы. 

Кәсіпорынның негізгі жұмыс бағыты: әлеуетті құрылымдарға арналған нысандық киімін шығару, ҚР 
ӘҚК арналған ұшу-техникалық киімді шығару, арнайы жұмыс киімін шығару, жүн тоқымасын және мектеп 
формасын шығару.   

Директор Бланкина Галина Владимирқызы
101200, Қарағанды облысы, Саран қаласы, Чкалов көшеcі., 77
тел.: +7 72137 7-00-18
факс: 7-07-05
e-mail: galex_plus@mail.ru
сайт: www.galex.kz
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 Домбаева ЖК
Қостанай облысы

2006 жылы жеке кәсіпкер “Домбаева Евгения Сергеевна“ тігін кәсіпорны күнделікті киетін киім 
үлгілерін шығарумен айналысты. Содан кейін “Евгения“ ательесі  Қостанай өңірінің, Қостанай қаласының 
шығармашылық ұжымдарына арнап сахналық костюмдерді тігуге көшті. 

Кәсіпорынның негізгі міндеті бәсекеге қабілетті сапалы киімдерді көп етіп шығару болып табылады. 
Сұранысқа ие сапалы әртүрлі өнімдерді шығара отырып,оны жетілдірудің жолдары да қарастырылған. 

Шығарылатын өнімдердің әртүрлілігі сондай бұл жерден жеңіл көйлектерден бастап, креативті үлгіде 
тігілген костюмдерді, сырт киімдер мен басқа да киім түрлерін таба аласыз. Ассортименттегі киімдердің 
барлығы дерлік жоғары сапалы маталардан, материалдардан дайындалады. Ұсынылған өнімдер 
тұтынушылық техникалык және экономикалық болып бөлінетін талаптарға толығымен жауап береді. 

Кәсіпорын әр алуан киімдерді тігетін болғандықтан соған орай, әртүрлі құрал-жабдықтармен арнайы 
машиналармен, әмбебап саймандармен жабдықталған. 

Директор Домбаева Евгения Сергеевна
Қостанай облысы, Кабыланды Батыр даңғылы 2 Б үй
тел.: +7 747 502 6127
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«Содалит» зергерлік компаниясы
Қостанай облысы

«Содалит» зергерлік компаниясы
Компанияның тарихы 2008 жылы кішігірім зергерлік шеберханадан басталады. Компанияның 10 жылдық 

жұмысында зергерлер мен дизайнерлердің кәсіби тобы құрылды. Жаңа технологиялар арқасында біз 3D 
модельдеу және прототипін қолданумен зергерлік бұйымдарды жасаймыз. Бүгінгі күні компания зергерлік 
бұйымдарды өндіруге арналған жоғары технологиялық жабдықты сатып алды. Біздің кеңесшілер әр өнімнің 
ерекшеліктері, қолданылған өндіріс техникасы және ондағы тастардың сипаттамалары туралы әңгімелесуге, 
көмектесуге әрдайым дайын.

Қызметтің негізгі түрлері:
1. Тапсырыс берушінің қымбат бағалы металдарынан немесе «Содалит» зергерлік компаниясының 

бұйымдарынан зергерлік бұйымдар өндірісі.
2. Қымбат металды зергерлік бұйымдардың барлық түрлерін қалпына келтіру.
3. Кез келген күрделі өнімдерді жөндеу, зергерлік бұйымдарды жылтырату және өңдеу.
4. 3D модельдеу және прототиптеу.
5. Граверлеу, эмальдау, родирлеу, тастарды орнату және кіргізу.
Біздің клиентердің көбісі өнімдерді тапсырысқа шығарудың артықшылықтарын түсінді. Зергерлік 

бұйымдарды тапсырысқа шығаруы тек қана шығын материалдарын және шебердің жұмысын төлеуді 
қамтиды. Нәтижесінде, сөзсіз, соның салдарынан, эксклюзивті өнім шығарылады, өйткені бұйым тапсырыс 
берушінің дизайнына сәйкес жасалуы мүмкін. Бұған қоса, бұл жағдайда болашақ сақинаның, білезіктің, 
кулоның қажетті параметрлерін өз бетіңізше таңдай аласыз: ұзындығы, диаметрі және т.б. Сондай-ақ, 
өндірістің материалын, кірістіруге арналған тастарды таңдап, «номиналды» өнімді тапсырыс бере аласыз.

Директор Кузина Анастасия Алексеевна
Қостанай облысы, Амангельды 72, СО «АйнаLine» 
тел.: +7 7142 53-18-99, +7 777 508-88-81 
е-mail: @mail.ru
www.sodalit.kz
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«Triera KZ»
Қостанай облысы

Қызмет түрі – өндіру, көтерме сауда
«Бизнестің жол картасы 2020»
«Triera KZ»ЖШС — көп жылдық жұмыс өтілімен жоғары білікті мамандарды біріктірген, заманауи, көп 

бейінді, динамикалық түрінде дамыған компания 06.08.2012 жылы құрылған.
«Triera KZ» ЖШС Қазақстан нарығында 7 жылдан артық әрекет етіп, жұмыс уақыты ішінде өндіру 

саласында өзін сенімді және байыпты серіктес ретінде танытты.
Компания қызметінің негізгі салалары:
• МЕМСТ 20083-74 бойынша әзірленген жоғары сапалы мал азықтық ашытқыны өндіру.
• Мал азықтық ашытқы – бұл құрама азықты және нәруызды жем қоспасын өндіруде пайдаланатын, 

сондай-ақ әртүрлі ауыл шаруашылық малын: ірі қара малды, терісі бағалы аңдарды, құсты, тіпті балықты да 
асырауға арналған аса құнды нәруыз қосындысы.

• ПВХ сэндвич-панельдерін өндіру.
• ПВХ сэндвич-панельдері – үш қабатты құрылымындағы құрылыс элементі. Екі сыртқы қабат қатты 

берік материалдың парақтары болып табылады. Осындай бутербродтың ішінде XPS – жылытқыш орналасқан. 
ПВХ сэндвич-панельдері пластиктан терезе және есік құрылмаларын, кеңсе аралық қабырғаларын өндіргенде 
(монтаждағанда) кеңінен қолданылады. Сонымен қатар терезе және есік тік жақтарын әрлеген кезде — әрлеу 
жұмыстарын жүргізгенде сэндвич-панельдер кеңінен пайдаланады.

• «Пятый элемент» сауда таңбасының дәретхана қағазын өндіру. 
Эконом кластағы «Пятый элемент» дәретхана қағазы ағартқыштарды қоспай МС-7 таңбасының 

макулатурасынан МЕМСТ Р 52354-2008 бойынша өндіріледі. Премиум сегменттегі «Пятый элемент» дәретхана 
қағазы100% целлюлозадан өндіріледі.

Бас директор Пирог Игорь Анатольевич 
111100, Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Затобол қаласы, Семин көшесі, 26 ғимараты
тел.: +7 71455 2 59 10, +7 7142 39 17 06
e-mail: info@triera.kz 
сайт: www.triera.kz
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«DALATEX» ЖШС
Қызылорда облысы

Конкурсқа ұсынылған өнімнің негізгі түрі: ерлер мен әйелдер жейделері(классикалық,  жартылай қынама 
және қынама стильді).

Әртүрлі үлгідегі жейделерге әртүрлі түстер гаммасындағы бір түсті маталар, сондай-ақ айшықты 
маталар кіреді. Киімдер коллекциясы ең талғампаз сатып алушылардың сұраныстарын қанағаттандыра 
отырып, әрдайым жаңа үлгілермен толықтырылады. Компанияның СТ-КZ сертификаты және Еуразиялық 
экономикалық одақтың сәйкестік туралы декларациясы бар.

Фабрикаға барлық қажетті технологиялық процестерді сақтаумен барлық қажетті заманауи жабдықтар 
орнатылған, біртіндеп жетілдірілген компьютерлендірілген білдіктер сатып алынды.

Қазіргі уақытта өндірістік қуаттылық: айына 9 000 – 11 000 бірлік.
Компания өндіріс көлемінің оң үрдісі байқалады. Мәселен, 2018 жылы өндіріс көлемі айына орта есеппен 

8000 жейдені құрады, салыстыру үшін өндіріс көлемі 2017 жылы айына 3 100 бірлік, ал 2016 жылы айына 2 
000 бірлік болды. Өндіріс көлемін айына 13-15 мың бірлікке дейін жеткізу жоспарланып отыр.

Компанияның тағы бір артықшылығы түрік әріптестеріне қарағанда баламалы сапасы бар өнімдердің 
бағасы болып табылады. Сондай-ақ, тиімді маркетингтік саясат пен жақсы жоспарлау арқасында компанияда 
сатылым көлемінің оң үрдісі байқалады.

Сатып алушыларға тауарларды жеткізу ыңғайлы болу үшін Қазақстанның әртүрлі аймақтарында 
қоймаларды жалға алу нұсқалары қарастырылуда. Компания өз клиенттеріне ынтымақтастықтың бірнеше 
түрін ұсынады: бірінші - клиенттер қоймадан компанияның тауар таңбасы бар дайын тауар сатып алады, 
екінші - клиенттер тапсырысты өздерінің тауар таңбасымен  орналастырады.

Өнімдер бүкіл Қазақстан бойынша сатылады. Ресей компанияларымен (Мәскеу, Екатеринбург) 
ынтымақтастық жүргізіледі. Экспорттың үлесі 12% құрайды.

Компания облыстық, аймақтық және халықаралық конкурстар мен көрмелердің қатысушысы және 
жүлдегері болып табылады. Компания қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуына, қоғамдық және саяси 
өміріне, жас ұрпақты тәрбиелеуге белсене атсалысады, бұл алғыс хаттармен, медальдармен, дипломдармен 
расталады.

Жетекшісі Абизов Дильмухамед Мнуарбекович
Қызылорда облысы, С. Байкубеков көшесі 19Б
тел.:+7 7242 205386
e-mail: dalatex.kz@mail.ru
сайт: Dalatex.kz
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 «Нариман» ЖК
Қызылорда облысы

Кәсіпорын музыкалық ұлттық құралдар шығарады. Бұл құралдарды өндіру бойынша цехі бар.
Кәсіпорын өз қызметін 2016 жылы бастады.
Танымал өнімдер мен музыкалық аспаптар, ол қысқа мерзімде жасалады.
Шикізаттың 90% -ы жергілікті ағаштар мен материалдар болып табылады.
Музыкалық аспаптар 70 жыл бойы құрғақ қарағайдан жасалған.
Тұрақты алаңда музыкалық аспаптарға жергілікті ағаштарды пайдалану және оларды жоғары деңгейге 

жеткізу үшін зерттеулер жүргізілуде.
Қазіргі уақытта ағаштар жасөспірімдер, мүйіз, тұт, грек жаңғағы және жемістер (алма, қара өрік, шие) 

сияқты өңдеуге қолданылады.
Құрал ағаштан, жаңғақтың, қара жаңғақтың ағашынан жасалған.
Әрбір ағаш (шикізат) өндірілген құралға әсер етеді.

Жетекшісі Қалжан Айбибіхан Камалқызы 
Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Бес там ауылы, М. Ауезов көшесі 14
тел.: +7 775 702 60 12
e-mail: aktai_ryspambet@mail.ru
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«Сұлтан Сүйрік» ЖШС
Қызылорда облысы

«Сұлтан Сүйрік» ЖШС тігін және өндіруші компания. 
 Кәсіпорын 1999 жылдан бастап жұмыс істеп келеді, жеке кәсіпкер ретінде қызмет атқарады, содан кейін 

2004 жылы заңды тұлға ретінде ауыстырылды. 
Серіктестік басшысы Сұлтанов Серік Кеншинбайұлы.
Компанияның кәсіби және техникалық әлеуеті бар. Тігін шеберханасында сериялық өндіріс, сонымен 

қатар жеке тапсырыс бойынша жұмыс жасайды.
2014 жылдан бастап олар тігін өнеркәсібінде жұмыс істейді.
Өндірістік база Қызылорда қаласында,  көшесі: Бөкейхан 74, жалпы  алаңы 500 шаршы метр. Машина 

жабдықтары, 36 әмбебап тігін және өндіріс жабдықтары бар 3 өндірістік цех бар.
Тоқыма өндірісіне арналған 20 мамандандырылған тігін өндірісі бар.
Кәсіпорында 15 адам жұмыс атқарады.
Шикізаттар, маталар Қазақстанның әртүрлі қалаларынан  және Өзбекстаннан алынады.
Кәсіпорын перделер, төсек-орын, трикотаж бұйымдарын шығарады. Өндіріс көлемі жыл сайын артып 

келеді. 
Кәсіпорында сапа жүйесі енгізілген және бекітілді. Өнімдерге сәйкестік сертификаттары бар.

Директор Султанов Серик Кеншинбаевич 
Қызылорда қаласы, Бөкейхан көшесі 74/76
тел.: +7 724 2-23-90-60
факс: +7 724 2 -23-77-61
e-mail: sultansuryk@mail.ru
сайт: sultansuryk.kz
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 «Жанарыс» ЖШС
Манғыстау облысы

Қызметінің негізгі түрі: арнайы өндірістік жұмысшы киімдерді тігу
Саласы: жеңіл өнеркәсібі
Қызметтің басталуы: 1996 ж.  
Мадақтамалар:    
• «Қазақстанның үздік тауары» республикалық конкурстың  «Халық тұтынатын үздік тауар» номинация  

бойынша I дәрежелі  Диплом, 2016 ж.
•  «Өлкенің үздік тауары» конкурстың «Өндірістік мақсаттағы үздік өнімдері» номинациясы  бойынша   

I дәрежелі  Диплом, 2015ж .  
• «Қазақстанның үздік тауары» республикалық конкурстың  «Өндірістік мақсаттағы үздік өнімдері»  

номинация  бойынша  3 дәрежелі  Диплом,  2015 ж. 
• 2008 – 2016ж аралығында  «Алтын сапа», «Қазақстанның үздік тауары», «Табыс»  көрмелерде  

дипломдармен марапатталған.
• Қазақстан Республикасы Конституциясының 10 жылдығына орай медальмен, Қазақстан 

Республикасы Президентінің, «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер Палатасының және облыс әкімінің  алғыс 
хаттарымен марапатталған.Маңғыстау облысында «Үздік кәсіпкер» «Іскер» номинацияларының  иегері.

Директор Дәрменов Жаңбырбай Тажіғүлұлы
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, шағын аудан «Коктем» 2А ғимараты
тел.: +7 72934 47 
e-mail: 666darmenovg2008@rambler.ru
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«Жекенова Асель» ЖК
Маңғыстау облысы

Қызметінің негізгі түрі: жеңіл өнеркәсібі
Саласы: тігін 
Қызметтің басталуы: 2015 жылдан бастап 
Мадақтамалар мен жетістіктер:    
• «Сән мен сахна » халықаралық фестивальда 2 орын, 2015 ж.
• «Жылдың бизнес – сайты: Сату және жеткізу»  номинациясы  бойынша интернет-дүкен www.dshop.kz 

Маңғыстау облысының үздік сайты  болып атанды, 2015ж 
• Астана қаласында  «Даму»  кәсіпкерлікті дамыту қорының  ұйымдастыруымен өткен «Қазақстанда 

жасалған» Республикалық көрмеге қатысу, 2016ж
• Шымкент қаласында өткен «Текстиль өнеркәсібіне арналған  таурлар мен жабдықтар» атты 

халықаралық форум-көрмеге қатысу, 2016 жыл.
• «Өз бизнесіңді дамыт» Республикалық конкурста 1-орын және тігін өнеркәсібін кеңейтуге 

қайтарымсыз грантқа ие  болды, 2017 ж.
• «Қазақстанның үздік тауары» республикалық конкурстың  «Халық тұтынатын үздік тауар» 

номинациясы бойынша  2-орын иегері, 2017 ж.

Директор Жекенова Асель Ақбатыровна 
Маңғыстау облысы, Ақтау каласы
тел.: +7 701 802 2888
e-mail: dshop.kz@mail.ru
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 «Домик» ЖК
Маңғыстау облысы

Қызметінің негізгі түрі: гипстен жасалаған сувенир бұйымдар 
Саласы: қызмет көрсету
Қызметтің басталуы: 2017 жылдан бастап  
Мадақтамалар мен жетістіктер:    
• 2017жылы  компания басшысы «Бастау Бизнес» курсынан өтіп, «Атамекен» шағын қаржы ұйымынан 

2,5 млн.тенге несие арқасында «Домик» шағын бизнесінің бастайды.
• 2017 жылдың  шілде айында компания қызметкерлері Ресейдегі Волгоград қаласында «Сад радости» 

өндірістік базасында дайындық курстан өтті.   
• 2017 жылдың қараша айында аудандық «Қарақия» газетінің бетіне компания жөнінде алғашқы 

мақала жарияланды. 
•  2017 жылдың желтоқсан айында   «Мангистау» телеканалы бұл компанияны Маңғыстау облысындағы  

шығармашылық жағынан ең  креативті жоба деп танып, репортаж түсірген.  
•  2017 жылдың желтоқсан айында «2017 жылдың  ең жас кәсіпкері»  болып атанып, аудан әкімінің 

Алғыс хатымен марапатталды. 
•  2018 жылдың қаңтар  айында «Ерсай» ЖШС-нің 3 млн.тенге грантын жеңіп алды. 

Директор Мырзабеков Данияр Амандықұлы 
Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы
тел.: +7 705 471 1113
e-mail: dmurzabekov@gmail.com
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«Altyn Design» ЖШС
Павлодар облысы

Бүгінгі таңда БАТИК техникасында жасалған бұйымдар үлкен сұранысқа ие. Ұлттық нақышта қолмен 
жазылған жібек. Бұл өте өзекті. Адамдар сапалы, кәсіби бұйымдар мен интерьер бөлшектерін алады.

Сәндік-қолданбалы өнімді өндіру үш негізгі бағытты қамтиды: 
1) Батик: суреттер, перделер, палантиндер, киім топтамасы және т.б. 
2) Сәндік панно: Суреттерге қазіргі заманғы көзқарас, көлемді құрайтын түрлі материалдарды қолдану. 

3D суреттер! Былғары, кесте, мата, батик, акрил, ағаш, сәндік сым, киіз. Мысалы: «Текемет»
3) Дәстүрлі қазақи ұлттық өнімдер: қазақи қабырғалар мен еденге арналған кілемдер ( сырмақтар, 

текеметтер, түс киіз), гобелен, ши өру (киіз басу, тоқыма).
Адамдар үшін экологиялық таза және қауіпсіз бұйымдар. Жылуды сақтайды және ұстайды! Қол жұмысы.
Өндірістік бағдарлама маркетингтік зерттеулердің нәтижелеріне негізделген (тұтынушылардың 

өңдірілген өнімдердің сапасына деген талғамын анықтау мақсатында), сондай-ақ жарнамалық акциялар 
арқылы.

Бағалар қалыптасқан кезде тұтынушылардың орташа кірістерін анықтау арқылы олардың сатып алу 
қабілеттілігі анықталды. Бағалардың қалыптасуы кезінде нарықтық бағалар мен өндірістің толық құнын 
негізге алады.

Өнімдердің бағасы бірлік үшін 15 000-нан 130 000 теңгеге дейін болады. Айына 47-тен астам өнімді 
шығару жоспарлануда, түсім 889 мың теңгені құрайды.

Менің мақсатым - бұл өзімнің брендімді тек Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар халықаралық 
нарықта танымал ету.

Қаланың қонақтары үшін қала күніне орай қалалық әкімдікке өнімді дайындадым (логотипі бар 200 
дана көлемінде), «Батыр мол» ашылуында VIP клиенттер үшін (логотипі бар 100 дана көлемінде), Павлодар 
қаласының Баспа үйі (логотипі бар 200 дана көлемінде), Алматы қаласының театры (костюмдерге арнап 
маталарды бояу)

Қазіргі уақытта менің клиенттерім: музей директорлары (Сырмақтар, текеметтер, Г.Н. Потанин атындағы 
Павлодар облыстық тарихи-өлкетану музейінде гобелен), Алматы және Астана қалаларындағы галереялар, 
театрлар и т.б.

Болашақта Абу-Даби галереясымен жұмыс істеп, біздің брендімізбен халықаралық нарыққа шығу үшін 
бұйымдар жасауды жоспарлап отырмын.

Директор Атеева Алтын Бауржановна 
Павлодар облысы, Айманов көшесі 5, 23
тел.: +7 701 771 11 46
e-mail: liana_hvan@mail.ru



94

ХАЛЫҚ ТҰТЫНАТЫН ҮЗДІК ТАУАРЛАР

www.atameken.kz

 «Три Кота Ж» ЖШС
Павлодар облысы

«Три Кота Ж» ЖШС жаңа туған нәрестелер мен бөбек тобының балаларына арналған трикотаж 
бұйымдарын тігуге Сертификация және рұқсат алу үрдісінен өткен Павлодар қаласындағы және Павлодар 
облысындағы алғашқы компания болып табылады.

Қазақстандық өндірушілердің ұқсас өнімдерімен салыстырғанда «Три Кота Ж» ЖШС бағасы төмен.
Біздің барлық үлгілеріміз даралығымен ерекшеленеді, олар қазіргі заманғы жабдықтарда және табиғи 

маталардан жасалған.
«Три Кота Ж» ЖШС-нің негізгі ерекшелігі қолданушы  - балаларға деген көзқарас. «Три Кота Ж» ЖШС кіші 

салмақпен дүниеге келетін балаларға ерекше көңіл бөледі. 14 өлшемнен басталатын киім үлгілерінің қатары - 
бұл салмағы 1 кг-нан төмен балалар. Қазақстанда осындай өлшемдегі киім табу қиын екендігі белгілі.

«Три Кота Ж» ЖШС – нің қысқа мерзімді және орта мерзімді жоспарларында жұмыс орындарының санын 
арттыру (біз мүгедектердің кәсіпорында жұмыс істеп жатқандығына назар аударамыз), өнімдер ауқымын 
және көлемін ұлғайту кіреді. Екі жыл бойы «Три Кота Ж» ЖШС 20 000-нан астам өнім шығарған, олардың 30% 
ең кішкентай балаларға арналған өнімдер.

«Три Кота Ж» ЖШС өз өнімдерін Павлодар қаласындағы өз дүкендерінің желісінде сатады.
«Три Кота Ж» ЖШС Павлодар облысының нарығын қамту себебінен экспорт үшін тауар шығармайды, 

жуырда ғана өз өнімдерін Атырау, Көкшетау, Шымкент қалаларына жеткізе бастады. «Три Кота Ж» ЖШС 
дайын өнімді шығару есебінен экспорттық нарыққа шығуды жоспарлап отыр.

«Три Кота Ж» ЖШС-нің маңызды артықшылығы - қолжетімділік. «Три Кота Ж» ЖШС жақын және алыс 
шет елдердің өндірушілерімен бәсекелесе алатын ең жоғары сапада ең төменгі бағаны ұстауға тырысады.

Трикотаж маталар мен керек-жарақтар Ресейден жеткізіледі, себебі қазақстандық өндірушілер туралы 
«Три Кота Ж» ЖШС - де ақпарат жоқ. Бұл өнімдер Кедендік одақтың сәйкестік сертификаты және декларациясы 
бар фирмалар мен өндірушілерден сатып алынады. Жергілікті құрамның үлесі өндірістік алаңдардың құрамы 
және өнім өндіруге жұмсалатын жұмыстардан тұрады, бұл өндіріс құнының 43% құрайды.

Қазіргі уақытта «Три Кота Ж» ЖШС - нің сертификатталған менеджмент жүйесі жоқ.
22.09.2016 ж. №2.34-695 Санитарлық-эпидемиологиялық қорытындыға сәйкес «Три Кота Ж» ЖШС 

гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестік Актын алды.
Хабарламаны алғаны туралы Талон мәліметіне сәйкес, «Три Кота Ж» ЖШС 26.09.2016 ж. бастап трикотаж 

өнімдерін тігу бойынша өз қызметін бастады.

Директор Барт Анастасия Викторовна
Павлодар облысы, Горький көшесі 37
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«MANGO-T-PV» ЖШС
Павлодар облысы

Компанияның киім тігетін шетелдік фабрикалар алдындағы басты артықшылығы тауарды тасымалдау, 
кедендік тазарту шығындарының жоқтығында, себебі өндіріс толықтай Қазақстанда, Павлодар қаласында 
жүргізіледі. Тасымалдау шығындары аз болғандықтан, бұйымдар тігу үшін әлдеқайда сапалы мата мен 
ұсақ-түйек заттарды алу мүмкіндігі пайда болады, ал өнімнің өзіндік құны мен тұтынушыға жететін бағасы 
төмендей түседі. Кәсіпорын мен шығарылатын өнімнің бір ерекшелігі ретінде бұйымдарды дәл тігуді жүзеге 
асыратын заманауи жабдықтарды атап өтуге болады. 

Сондай-ақ өнімнің тағы бір артықшылығы – киімдер этникалық және климаттық жағдайларды ескере 
отырып тігіледі. 

Бүгінгі таңда тауарды сату интернет-сайт және инстаграм желісі арқылы жүзеге асырылуда. 
Бір айлық өндіріс көлемі 800-1000 бұйымды құрайды. Бір жылда 8000 бұйым тігіледі. Сату бағасы 

жылына 81.600.000 теңге, бұл сомаға шикізат пен бұйымды тігу бағасы кіреді. Сатылым көлемі жылына 
40.800.000 теңгені құрайды. 

Маркетингтік саясат бұйымдарды инстаграмда орналастыру, промоутерлікке негізделген. 
Компанияның басты мақсаты импорт орнын алмастыру бағдарламасы аясында Қазақстандағы сән 

саласын дамыту және этникалық жағдайларды ескеретін ұтымды коллекциялар жасау.

Директор Теренченко Лариса Николаевна
Павлодар облысы, Лермонтов көшесі 55
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 «Пилипушко отбасының омартасы» ШҚ
Солтүстік Қазақстан облысы

«Пилипушко отбасының омартасы» шаруа қожалығы ол Солтүстік Казақстанның бал өнім шығаратын 
кәсіпорыны. Бал өндіру және апиөнім жинауды 2015 жылдан бастады. Бал жинау және бал өндіруде жалпы 
өтілімі 33 жыл. Ара шаруашылығында 250 ара отбасылары ұсталады. Балдың 12 түрі және апиөнімдердің 
барлық түрлері жиналады.

Солтүстік Қазақстанда “аналық ара сүтін”, “аталық ара гомогенатын”, “балауыз куейді” жинайтын 
эксклюзивті кәсіпорын. Жұмыс барысында қатаң тәртібті жұмысты істеуді ұстанады, ең негізгі мақсаты: 
жоғары сапа, табиғи таза, қауіпсіздік. Балдың орауы тек қана қолмен жасалынады.

Табиғи таза косметиканы ұнататын адамдарға кәсіпорын апиөнімінен жасалған кремдерді ұсынады, 
әсемдікті және жастық шақты сақтауға көмектеседі. Кремдер табиғи компанентерден және көне рецептер 
бойншы қолмен жасаланады.

 Омартаны бал жинауға шығыру үшін кәсіпорын арнайы көліктермен және балджинау станциясымен 
қамытлған. Бал жинау барысы бүкіл Солтүстік Қазақстан облысының аймағында өткізіледі. Балдың 
құрамында 100 % отандық өнімндерінен жиналған.

Өнім шығару барысында кәсіпорын израильдік әріптестердің тәжірибиесін қолданады. Тәжірибенің 
арқасында кәсіпорынын өнімі шығару қуаты 2 есе өсті.

2016 жылда кәсіпорында 2 электроприводты автоматикалық,  әр қайсысы 8 жиектемеге арналған 
бал шайқауыш машиналар  сатып алынды соған қоса жартылай автоматты ұяшықтарды ашу білдек сатып 
алынды.

Жыл сайын кәсіпорынның бал ара отбасылардың және шығарылатын өнімнің саны өсіп, шаруашылықтын 
динамикалық өсуін көрсетеді. 2016–2018 жылдар аралығында ара отбасылардың саны 30%, ал шығарылатын 
өнім 46% өсті.

Әр дайын шығарылатын өнімнің жоғары деңгейін ұстау үшін кәсіпорынның жұмысшылары Қазақстан 
Республикада және шетелде өтітін әртүрлі семинарларға және конференцияларға барып қатысады.

Жетекші Пилипушко Юрий Петрович
Солтүстік-Қазақстан облысы, М. Жұмабаев ауданы, Новый быт ауылы
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«Жиhаз Петропавловск» ЖШС
Солтүстік Қазақстан облысы

«Жиhaз Петропавловск» ЖШС облыстағы корпустық жиһаз шығаратын алғашқы ірі өндіруші. Компания 
негізі 2000 жылғы маусымның 1-де қаланған. Компанияның одан әрі дамуы үшін құрылтайшы  өзінің матрас 
өндірісін және «Сова» матрастар фабрикасы брендін құру шешімін қабылдады. 2017 жылы  компания 
дамуының жаңа кезеңі – ортопедиялық матрастар шығару үшін импорттық жабдық  сатып алынды, тігу 
және сыру жабдығы, материалдарды кесудің заманауи машиналары, дербес және бағыңқы серіппелердің 
автоматтандырылған жабдығы орнатылды, бұл өндірістің жаңа сапалық деңгейге шығу мүмкіндігін берді. 
Орнатылған жабдық матрастар мен жұмсақ жиһазының жинақтаушы бөлшектерімен өз өндірісін ғана емес, 
Қазақстанның басқа жиһаз фабрикаларын да қамтамасыз ету мүмкіндігін береді. Орташа өнімділік айына 
5000 бұйым/жылына 60000, бұл кәсіпорынды матрас жасаудан Қазақстанда көшбасшы етеді.  

Ортопедиялық матрас жасаудағы маңызды сәт – ол пайданылатын материалдар сапасы, олар міндетті 
түрде сертификатталады. Бүгінде дербес серіппе блоктардан жасалған матрастар үлкен сұранысқа ие. Серіппе 
блоктарының  осындай  түрінің артықшылықтары: дербес серіппе негізінде жасалған матрас сықырламайды, 
«толқын» эффектісі болмайды, бағыңқы блоктардан жасалған матрастардан гөрі осындай матрастардың 
қызмет ету мерзімі 2,5-3 есеге артады. Дербес серіппе негізінде жасалған матрас  дене пішінін қайталайды, 
омыртқаны көлденең қалыпта ұстайды, осы қасиеті  оны ортопедиялық етеді.  

Компанияның нарыққа келген сәттен қойған мақсаты – неғұрлым  жоғары сапалы өнім ұсыну арқылы 
клиентке деген қамқорлық таныту. Өндірістің ойластырылған стратегиясы мен жайғастыру, нақты мақсат 
қоя білу және оларға жету, уақыт талабына сай  серпінді даму қабілеті  компанияға нарықта озық орындардың 
бірін тұрақты алу мүмкіндігін береді.  

Қалаушы Саетгараев Инсаф Рифович
Солтүстік-Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Медведев көшесі, 41
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 «Левин В.Д.» ЖК
Солтүстік Қазақстан облысы

Кәсіпорын 1987 жылдан бастап өндірістік ауқымда ағаш үстел мен орындықтарды шығаратын отандық 
өндіруші болып табылады. Алаңның аумағы: 2,4 га. Өндірістің тұрғынжайлардың аумағы: 2,17 га

Жұмысшылардың саны: 82 адам, ағаш өңдеудегі орташа жұмыс тәжірибесі – 14 жыл.
Қызметтің негізгі түрі:
Жергілікті қайың ағашынан үй интерьеріне, кеңселерге, қонақ үйлерге, барларға, мейрамханаларға, 

кітапханаларға, балабақшаларға және сауда үйлеріне арналған экологиялық таза жиһаз шығарумен 
айналысады. Нақтылап айтқанда, жұмсақ жиһаз, үстел, орындық, арқасы жоқ орындық, креслоның кең түрін 
шығарады. 

Кәсіпорын жиһаз шығарудың толық технологиялық процессі үшін қажетті өндірістік тұрғынжайларға 
және құрал-жабдықтарға, жоғары білікті қызметкерлерге, соның ішінде ағаш өңдеу құралдарын жөндеу үшін 
жеке слесарлық цехқа ие.

Жеткізу аумағы:
- Астана, Алматы, Қарағанды, Шахтинск, Щучье, Көкшетау, Ақтау, Жезқазған, Атбасар және 

Петропавловск, сондай-ақ Қазақстан Республикасының облыс орталықтары.
- Ресей (Түмен, Новосибирск).
Кәсіпорын сенімді жұмыс беруші мәртебесіне ие:
- жалақыны ресми және уақытылы төлеу;
- әлеуметтік сақтандыру;
- әр біреуінің және жалпы кәсіпорынның жұмыс нәтижесі бойынша сыйақы;
- жұмыс орнына жеткізу;
- кәсіпорын есебінен жұмыс мамандығына оқыту мүмкіндігі.
ЖК «Левин» жетістіктері:
Жиһаз нарығында жұмыс істеу уақытында компания ірі жобаларды жүзеге асыру және орнықты 

тапсырыс берушілерімен ықпалдастық бойынша үлкен тәжірибе жинады. Және өзін кәсіби, тез әрекет ететін 
және сенімді серіктес ретінде көрсете білді. Әртүрлі көрмелер, жәрмеңкелер және өзге де іс-шаралардың 
үнемі қатысушысы. Көптеген жоғары наградаоар, медальдар және дипломдарға ие. 

Бизнесті қолдау бағдарламасына, ауданның және облыстың әлеуметтік өміріне белсенді қатысады. 
Өндіріс жыл сайын ұлғаюда, дайындалатын өнімнің түрі және қазақстандық нарықта қатысу аймағымыз 
кеңюде. «Қазақстанның үздік тауары» жоғары құрметі – біздің компаниямыздың маркетингтік жұмысына 
көмектеседі.

Кәсіпорын басшысы және негізін қалаушы Левин Владимир Давыдович
Ұйымды басқарушы директор: Левина Елена Владимировна
СҚО, Қызылжар ауданы, Бескөл ауылы, Киров көшесі, 40
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«AZALA Тextile» ЖШС
Түркістан облысы

«AZALA Textile» ЖШС - толық өндірістік циклі бар Қазақстанның ең ірі жалғыз тоқыма фабрикасының 
мақта талшығының өңдеуден бастап дайын мақта өнімдерін шығаратын мекеме. 

Компания төрт негізгі салалардан тұрады (иіру, тоқу, бояу- әрлеу, тігін) және қосалқы салалар (ЭРЦ, ВПО, 
РMО).

Компанияның негізгі өнімдері:
- өңделмеген жіптер (100 % мақта)
- өңделмеген және дайын маталар;
- барлық өлшемдегі төсек жайма топтамалары;
- түкті және бедерлі (вафель) сүлгілер, жаймалар, халаттар;
- жаккардты дастархандар;
Бүгінгі күні «AZALA Textile»  Қазақстан Республикасының қорғау күштеріне арналған аралас костюмдер 

мен жейделік үшін мата шығаратын қазақстандық жалғыз компания.
Шикізат ретінде әртүрлі құрамындағы пайдаланып жіп, өнім ассортиментін кеңейтуге мүмкіндік берді, 

қонақ үй және мейрамхана сегменті“HORECA” шығару жаккардты бұйымдар, дастархандар және түкті 
бұйымдарды, әртүрлі дизайнмен және өлшемдерінде өнімдерді шыгаруға келтірді.

«AZALA Textile» компаниясынын Жоғары өндірістік стандарты  ISO 9001:2015 сапа менеджменті жүйесінің 
халықаралық сертификатымен расталған.

«AZALA Textile» ЖШС шығарған және жеткізетін барлық өнімдер сәйкестік сертификатына ие, дайын 
тоқыма бұйымдары - Қазақстаннан шыққан тауарлар  «СT-KZ» сертификаттары бар, тәуелсіз зертханалардың 
сынақ есептерімен

Директор Садыкбекова Гульнар Абдухалиевна
Шымкент қаласы, Оразбаев көшесі 62
тел.: +7 7252 77-09-62; 77-09-72 
е-mail: azala@azalate.kz
сайт: www.azalatextile.kz
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«Байтемирова» ЖК
Түркістан облысы

«Байтемирова.Р.С» ЖК - NAVRUZPLASTIC қызметі-балалар пластмасса ойыншықтарын өндіру. Бастапқы 
қызмет көтерме сауда, балалар ойыншықтарын көтерме сатумен айналысты. Тауарды сатып алу Иран Ислам 
Республикасында, Өзбекстан Республикасында және ҚХР-да жүзеге асырылды.

2012 жылғы ақпан айының басында «Байтемирова Р. С.» ЖК ҚХР-дан 65 000 АҚШ долларына полиэтилен 
және  полипропилен бұйымдарын өндіру бойынша «INJECTION MOLDING MACHINE LOG250-A8» өндірістік 
желісін сатып алды. 2013 жылдың соңында балалар пластмасса ойыншықтарын өндіру цехын ашты.

2016 жылы ол Астана қаласында отандық тауар өндірушілердің «Қазақстанда жасалған» көрмесіне 
қатысып, Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі мақұлдады

Биылғы жылы ОҚО әкімдігі Балалар пластмасса ойыншықтарын өндіретін фабриканың құрылысына 
«Оңтүстік» өндірістік аймағында 03 гектар жер учаскесін бөлді. Осы жылы несие есебінен балалар пластмасса 
ойыншықтарын өндіретін фабрика салынып, ҚХР-дан 300 000 АҚШ доллары сомасына жабдықтар әкелінді.

Қазіргі уақытта жөндеу жұмыстары аяқталып, жаңа қондырғыларда жұмыс басталды. Күн сайын 
ойыншықтардың көтерме сатып алушыларының, отандық өндірістің ағыны өсуде. Бүгінгі күні фабрикада 20 
адам жұмыс істейді. 

Осы уақыт ай  сайын фабрикада әртүрлі ассортиментте 20 түрлі, 7500 дана ойыншықтар өндіріледі.  
Ағымдағы жылдың басынан бастап ай сайын 10 000-ға жуық түрлі балалар пластмасса ойыншықтарының 
жаңа түрлерін шығару көзделіп отыр. 2020 жылдан бастап электр моторлары бар машиналар шығаратын 
болады.

Директор Байтемирова Рабига Сатыбалдиевна.
Шымкент қаласы, «ОҢТҮСТІК» өнеркәсіптік аймағы
тел.: +7 7252 770 538, +7 701 348 5804, +7 775 733 1968
е-mail: shuhrat_63@mail.ru
сайт: www.navruzplasticshr.kz
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«Grand Mix» ЖШС
Түркістан облысы

«Grand Miks» ЖК Қазақстан Республикасының корпустық жиһазының ірі өндірушілерінің бірі болып 
табылады. Біз келесі өнім түрлерін өндіруге маманымыз:

- Жатын гарнитуралар
- Асүй гарнитуралары
- Балалар гарнитурасы
- Асүй бұрышы
- Шифоньерлер
Кәсіпорын жиһаз шығаруды қамтамасыз ететін жетекші әлемдік өндірушілердің заманауи 

жабдықтарымен жабдықталған. Кәсіпорынның өндірістік қуаты-жылына 24000 жиынтық.
Біздің жиһаздар Қазақстан Республикасының әртүрлі қалаларына жеткізіледі: Астана, Алматы, Тараз, 

Шымкент, Қарағанды, Орал, Ақтөбе, Семей, Қызылорда. Алдағы уақытта өнімді ТМД елдеріне экспорттауды 
көздеп отырмыз.

Директор Исхаков Собиржан Мурзамарипович
Түркістан облысы, Түркістан қаласы, «Түркістан» өнеркәсіптік аймағы
тел.: +7 771 898 44 88 
е-mail: grand-miks@mail.ru
сайт: www.grandmiks.com 
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 «АГФ Групп» ЖШС
Шымкент қаласы

ЖШС «ӨК «АГФ Групп»  басшысы – Насырова Гаухар Майданқызы.
АГФ групп бұл – Қазақстандағы үй тоқымасының ең ірі өндіруші компаниясы . 
Фабрика Шымкент қаласындағы «Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағында(АЭА) орналасқан. Тиімді 

географиялық жағдайдың арқасында шикізат өндірушілердің негізгі нарықтарына (Қытай, Үндістан, Пәкістан, 
Түркия және т. б.), сонымен қатар, өткізу нарықтарына (Ресей, ЕО) қол жеткіземіз және АЭА мен Кеден 
одағының преференцияларын пайдалана отырып, ынтымақтастықтың тиімді шарттарын ұсына аламыз: ең 
жақсы бағалар, қысқа мерзімде жеткізу, өнімнің жоғары сапасы.

Біздің мақсатымыз: «Жаңа технологияларды енгізе отырып, біз сатып алушылармыздың үйлеріне 
жайлылық орнатамыз және біздің компанияның әрбір қызметкерінің ертеңгі күніне деген сенімін қамтамасыз 
етеміз!»

Өнім:
2016 жылдан бастап Швед ИКЕА компаниясы үшін төсек жаймаларын (150 артикулдан артық) 

жеткіземіз. Жылына біз ИКЕА компаниясының талаптарына сай қатаң сәйкестікте 2 млн. - ға жуық төсек-
орын жабдықтарын өндіреміз және экспортқа шығарамыз. 

Шығарылатын өнімнің көлемі мен ассортименті жыл сайын артып келеді.
ARUA-бұл ең жоғары еуропалық сапа стандарттарына сәйкес табиғи материалдардан әзірленген және 

сіздің отбасыңыз бен қоршаған ортаға қамқорлықпен жасалған төсек-орын және үй тоқыма маркасы.  
ARUA төсек-орны-сіздің «100% мақта»туралы түсінігіңізді толықтай өзгертеді. Бұл керемет жайлылық 

және ұйқыдан рахат алу.
SUAVE брендінің астында жоғары сәнді, стиль және жайлылықты жақсы көретін  адамдарға арналған, 

жоғары сапалы және заманауи дизайндағы табиғи материалдан жасалған төсек-орындар шығарылады.Жыл 
сайын біз ең талғампаз сатып алушылардың талаптарына сай келетін жаңа коллекцияларды шығарамыз.

Өнімнің сапасы:
Сапаны бақылаудың 7 деңгейі:
1) Халықаралық тәуелсіз зертханаларда сертификаттау;
2) Кіріс сапасын бақылау-шикізатты өлшеу және жарамсыздарын шығару, өз зертханасында талдау;
3) Операцияаралық сапаны бақылау-өндіріс процесінде тексеру;
4) Соңғы сапаны бақылау - тауарды тиеу алдында іріктеп тексеру;
5) Барлық дайын өнімді металл детектор арқылы ұсақ металл заттардың болуын тексеру;
6) Шикізат пен бұйымдарды штрих кодтау және паспорттаудың болуы;
7) ИСО 9001 жүйесі.

Директор Насырова Гаухар Майдановна
Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, № 264 орамы, 280 ғимараты
e-mail: office@agf.kz
сайт: www.agf.kz.
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«Алем БТ» ЖШС
Шымкент қаласы

ЖШС «Әлем БТ» - Еуросоюз стандартында сертификатталған Қазақстандағы ең ірі шұлық өндіруші 
жалғыс компания. Фабрика 2015 жылдан, күні бүгінге дейін, жоғарғы көрсеткіштер көрсетіп, тұтынушылар 
арасында үлкен сұранысқа ие. Біздің сертификатымыз  ЭКО- ТЕКС жоғары сапалы тұтынушыларға кепілдік 
береді. Өндіру үшін шұлықты біз 79 %  мақта-мата, 18 % полиамид және полиэстер жіптер, 3 % латекс үшін 
резеңке. 100 % тұтынылатын мақта – бұл отандық өнім, ал синтетикалық жіптер - импорт, Кореи және Қытай 
елдерінен тасымалданады. Қолданылатын технологияларымыз жоғары стандартты, экологиялық қауіпсіздік 
қамтамасыз етеді.

Директор Манапов Исламиддин Орынбайұлы 
Шымкент қаласы, Ленгерское тас жолы, 7 км, СЭЗ «Оңтүстік»
тел.: +7 7252 92 12 12
сайт: www.Alemsocks.kz
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 «Бал Текстиль» ЖШС
Шымкент қаласы

«Бал Текстиль» ЖШС-Қазақстандағы ең ірі кілем фабрикасы. 2013 жылы Оңтүстік Қазақстан облысының 
«Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағында Индустрияландыру картасы аясында ашылды.

Кәсіпорын кілемдерді, кілем бұйымдарын және «BCF», «Heat-Set», «Frize» маркалы полипропилен жіптерді 
өндіруге маманданған. Кілем бұйымдарын шығаратын алғашқы цех 2013 жылы іске қосылды. Екінші, 2015 
жылы полипропилен жіптерін өндіретін цех пен цехты кеңейту. Жобаның серіктесі-нарықта 20 жылдық 
тәжірибесі бар әлемдегі ең ір ікілемдердің 5 өндірушісі болып табылатын Kartal Hali компаниясы.

Кілем өндірісі үшін шикізат әртүрлі шетелдерден жеткізіледі.Түркия, Бангладеш, Үндістан, Ресей және 
басқа елдерден тікелей. Кілем өндірісі жоғары технологиялық бельгиялық Michel Van DeWiele жабдығында 
жүзеге асырылады.

«Бал Текстиль» ЖШС екінші деңгейлі дипломант
 «Алтын Сапа 2014» Отандық тауар өндірушілердің республикалық конкурсы аясында «халық тұтынатын 

үздік тауар». 
Қазіргі уақыт тазауыт 10 басым коллекцияда жіктелген кілемдер мен кілем бұйымдарының әсерлі 

ассортиментін шығарады: Тұран, Vizion, Silk, Kashan, Astanadeluxe, Фиеста, Antique Imperial, Lider, Semerkand, Ta 
jMakhal және швед ИКЕА компанияларының Valby Ruta маркаларының коллекциялары. 

Коллекциялар дизайнерлік шешімдерде әртүрлі, бірақ үлгілердің көпшілігі әмбебап (бейтарап) ою-
өрнекті, кезкелген интерьерлік стильдерге сай келетін паттерн мен иллюстрацияларды қолдана отырып 
жасалған. Ассортиментте классикалық, дәстүрлі орындалған суреттер де, Постмодернизм элементтері бар 
дизайн вариациялары да бар, бүгінгітаңда «хай-тек» және «авангард» стилін ұстанушылар арасында танымал.

2015 жылдың шілде айында кілем бұйымдарын жасау үшін Heat Set, BCF, Freeze полипропилен жіптерін 
өндіретін станоктар іске қосылды. Өз өндірісінің арқасында шикізатқа тәуелділік айтарлықтай төмендеді, 
өндірілетін кілем бұйымдарының ассортименті мен түстік диапазоны кеңейтілді, сондай-ақ өнімнің өзіндік 
құны азайтылды.

«Бал Текстиль» ЖШС өз өнімдерін сату үшін ішкі және сыртқы нарықтарды белсенді игеруде. Көтерме-
бөлшек сауда орталықтары Қазақстан Республикасының көптеген облыс орталықтарында ашылған, алыс 
және жақын шетелдердегі кілем өнімдерін сатушылармен үнемі байланыс орнатылуда. Қазіргі уақытта 
өнім Қырғызстанға, Тәжікстанға, Ресей Федерациясына, Ұлыбританияға, Германияға, Әзірбайжанға және 
Францияға экспортталады.

«Бал Текстиль» фабрикасы қазақстандық компаниялардың арасында бірінші болып үй тауарларын сату 
саласындағы әлемдік көшбасшылардың бірі – IKEA швед компаниясымен келісімшарт жасады.

Директор Исхахов Талгат Жунисбекович
Еңбекші ауданы, №264 орамы, 165 құрылысы 
тел.: 7 7252 921444
e-mail: info@baltekstil.kz
сайт: www.baltekstil.kz
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 «Мамулины вкусняшки» ЖК
Астана қаласы

Номинация: Үздік азық-түлік тауарлары
Өңір: Астана қ.
Кәсіпорынның атауы: ЖК Мамулины вкусняшки
Кәсіпорын 2016 жылы құрылды.
«Мамулины вкусняшки» ЖК  2016 жылы 20 қазанда құрылды. Азық-түлік өнеркәсібінде 20-жылдық 

жұмыс тәжірибесі бар, атап айтқанда, және өндірістегі орта деңгейдегі мұздатылған азық-түліктердің 
өндіруінде және калькуляциясында тәжірибесі бар Ботагөз Алтынбек меншік иесі болып табылады.  

Өндірістік цех Астана қаласының жанында орналасқан, Талапкер поселкісінде. Бірнеше ішкі үй-
жайларыбар: көкөніс және басқа да шикізатты сақтау үшін, дайын өнімді өлшеп-орау үшін, аспаздар жұмыс 
істейтін жартылай фабрикаттар дайындау үшін, сондай-ақ персоналдарға арналған демалыс және арнайы 
киім ауыстыратын бөлме. Ғимараттың жалпы көлемі 160 ш.м.

Қазіргі уақытта кәсіпорында 15 қызметкер жұмыс жасайды. 
Шығарылатын өнімдердің негізгі түрлері болып табылатындар:
- Тұшпара (сиыр еті, жылқы еті, семга балығы);
- Көкөністер мен көктердің фрешімен боялған балаларға арналған түрлі-түсті тұшпара;
- Мәнті (5 түрлі салма);
- Котлеттер (5 түрлі салма) және т.б. 
Барлығы жинақта - 50-ден астам дайын мұздатылған эко-жартылай фабрикаттар.

Директор Алтынбек Ботагөз
Астана қаласы, Е10 көшесі, 2 үй
тел: +7 701 948 85 88
e-mail: mamuliny.vkusnyashki@gmail.com
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«Столичный хлеб» ЖШС
Астана қаласы

Номинация: Үздік азық-түлік тауарлары
Өңір: Астана қ.
Кәсіпорынның атауы:  «Столичный хлеб» ЖШС
Кәсіпорын 2007 жылы құрылды
«Столичный хлеб» ЖШС-нан және нан-тоқаш өнімдерін өндіру субъектісі ретінде нарыққа 10 жылдан 

астам жұмыс жасап келеді (2002 жылдан бастап ЖК ретінде, және 2007 жылдан бастан ЖШС ретінде).
Бүгінгі таңда нан-тоқаш өнімдерінің 33 атаулары жалпы алаңы 1300 ш.м. өндірістік үй-жайларда өндіріледі.
Өндірістік кешен жоғары сапалы және де ИСО 9001 – 2016 (ISO 9001 - 2015) халықаралық стандартының 

талаптарына сәйкес келетін өнімдер шығаруға мүмкіндік беретін Еуропаның жетекші өндірушілердің - rondo 
(Швейцария), revent (Чехия) жабдықтарымен жабдықталған.

Компания жаңа бастаған және тәжірибелі мамандарды тұрақты жаңа дағдыға оқыта отырып, кәсіби өсу 
үшін де кең мүмкіндіктер береді. Қызметкерлердің жатақханада тұру мүмкіндіктері бар. Жатақхана 80 орынға 
арналған.

«Столичный хлеб» ЖШС-нің бірыңғай фирмалық стильде жасалған өз өнімдерін жеткізу қызметі бар.
Салықтық түсімдер бойынша Астана қаласындағы  орта кәсіпорындардың ТОП-10 қатарына енді, 

оған 2013-2018 жылдар аралығында «Саланың лидері» атты ұлттық сертификаттар берілгені дәлел болып 
табылады.

Жұмыстан бос уақытта «Столичный хлеб» ЖШС-ң ұжымы жетім балалар, мүгедектер және басқа да 
корпоративтік іс-шараларға арналған  қоғамдық қорлардың қайырымдылық акцияларында үнемі қатысады 
(тимбилдинг, футболдан, пейнтболдан және үстел теннисінен жарыс). 

Директор Толендиев Абдрахым
Астана қаласы, С 308-көше, 1 үй
тел.: +7 7172 49 26 59, +7 7172 49 27 62
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«The CHEF Delecatessen» ЖК
Астана қаласы

Номинация: Үздік азық-түлік тауарлары
Өңір: Астана қ.
Кәсіпорынның атауы:  ЖК The CHEF Delicatessen
Кәсіпорын 2017 жылы құрылды.
«The CHEF Delicatessen» сөзбе-сөз аударғанда «Шеф аспазшының дәмді тағамдары» деген мағынаны 

білдіреді.
Цехтің ерекшеліктері -  мұсылмандық тамақтанудың ерекшеліктерін  есепке ала отырып, тек жергілікті 

жоғары сапалы өнімдерден өндірілетін етті деликатестер.
Өндірістің барлық циклдері біздің шатырларда жүріп жатыр, көпшығындылары – бұл ыстау мен қақтау. 

Шұжықтардың кейбір түрлерінің өндірілуіне екі айдан астам уақыт жұмсалады.
Цехта тұрақты негізде 15 адам жұмыс істейді, және де екі студент сабақ уақытында мастерлерден 

тәжірибе өтеді.
Бүгінгі күні 70-ден астам деликатесстердің түрлері өндіріледі: стейктер, шұжықтар, гриль шұжықтар, 

ысталғандар және т.б. Техникалық тұрғыда цех өндірістік зауыттардан кем жұмыс істемейді, барлық 
жабдықтар Германиядан әкелінген. Негізгі ірі ет өндірушілерден өзгешелігі - бұл өнім сақталуының қысқа 
мерзімінде, ол біздің өнімімізде алмастырғыштар мен бояғыштардың болмауы себебінен. Жарақтандыруға 
қарамастан, Еуропадағы ет дүңгіршегіндегі ет дайындау мысалдары бойынша өндіріске ұстанамыз.

Табиғи шикізаттан дайындалған бұйымдар арзан бола алмайды, сондықтан да біздің жалпы 
аудиториямыз - 25 жастағы және одан асқан адамдар болып табылады.

Директор Карих Екатерина Анатольевна
Астана қаласы, Ақыртас 1/1 көшесі, Бұхарбай батыр 25-көше
тел.: +7 700 450 00 02, +7 700 430 00 02.
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«ЭФКО АЛМАТЫ» ЖШС
Алматы қаласы

 «ЭФКО» компаниялар тобы- ЕАЭО ең ірі май холдингісі - Қазақстанның нарығына 2003 жылы шықты. 2015 
жылы Республикада «өрістен» «түпкілікті өнімге» тігінен интеграцияланған бизнес үлгісі бар май және май 
кластерін құру бойынша ауқымды жобаны іске асыруды бастау туралы шешім қабылданды. Жоба Қазақстан 
Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаев 2015 жылғы Шетелдік инвесторлар кеңесінде мақұлдау алып,  
Алматы қаласының Индустрияландыру картасына және «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасының 
бірыңғай қолдауына және дамуына қосылды. 

Бүгінгі таңда «ЭФКО АЛМАТЫ» ЖШС  - Қазақстан Республикасындағы ірі май өңдейтін  өндірушілердің 
бірі.  Компанияның өндірістік қуаттылығы тәулігіне 450 тонна болатын соя, күнбағыс және рапс жүзінде - 
күніне 500 тонна, маргариндер мен өнеркәсіптік майлар өндірісі үшін - тәулігіне 100 тоннаны қамтиды.  Бүгінгі 
күні «ЭФКО АЛМАТЫ» ЖШС жылына 180 мың тонна май және май өнімдерін шығара алады.

«ЭФКО Алматы» ЖШС ассортиментінде күнбағыс майы  және күнбағыс күнжарасы, соя майы және соя 
күнжарасы,  рапс майы мен рапс күнжарасы, арнайы майлар мен түрлі тағам өндірісіне арналған маргариндер 
бар. 

Бұдан басқа, Қазақстанда «ЭФКО» компаниясының өнімдері - «Слобода», «Солнечный венец» және Altero 
сауда маркалары бойынша бөтелкедегі майлар, майонез және кетчуптерді сатады.

«ЭФКО Алматы» ЖШС кондитерлік өнімдерге, нан-тоқаш өнімдеріне, сүт және тамақ өнеркәсібінің басқа 
салаларына арналған азық-түлік ингредиенттерінің кең спектрін шығарады. Компанияның осы нарықтағы 
үлесі 39% құрайды. 

Ішкі нарықты өнімнің үлесі 70% құрды. Өнімнің 30% келесі Орта Азия нарығына экспортталды: Өзбекістан, 
Тәжікістан, Түркменстан, Қырғызстан және Қытай Халық Республикасы. 

2017 жылдың қарашасынан біз Монғолия нарығына кірдік. Осы елге 180 тонна маргарин экспортталды. 
Келесі жоспарда өнімдерді Ауғаныстан және Иранға экспорттау. 

Біз өндіріс көлемін ұлғайтуды жоспарлап отырмыз және таяуда Орталық Азиядағы май және май 
өнімдерінің негізгі жеткізушісі боламыз!

Директор Кожамуратов Нуржан Куанышевич 
Алматы қаласы, Бекмаханов көшесі 96/5
тел.: +7 727 313 28 29 
сайт: www.efko.kz
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 «Игеликова Д.М.» ЖК
Алматы қаласы

«АСАТУ» кондитерлік фабрикасы заманауи, қарқынды дамып келе жатқан кәсіпорын. 2008 жылдан 
бастап біздің компанияның өнімдері үнемі өсіп келеді және өнім түрлерін белсенді түрде кеңейтуде. Біздің 
мамандарымыз  өнімдердің сапасын жоғарылату және жаңа өндіріс технологияларын енгізу бойынша үнемі 
жұмыс істейді, бұл тіпті ең талғампаз тұтынушылардың өтініштері мен тілектерін қанағаттандырады. 

Барлық өнім:
- 100% табиғи шикізаттан,  
- жасанды консерванттарсыз, 
- Химия және ГМА-сыз, 
- Мұздатусыз жасалады. 
Барлық өнімдер зертханалық сынақтардан өтті және Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы 

жанындағы «Халал ДАМУ» ЖШС-нің ХАЛАЛ сертификатын алды. 
Біздің өнімдеріміз дүкендердің сөрелерінде өтпей қалмайды, өйткені біз баға мен сапаға сәйкес болуға 

тырысамыз. Ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді таңдау кезінде тұтынушылар отандық тауар өндірушілердің 
өнімдерін артық көреді.  Бүгінгі таңда біздің өнім ауқымы 40-қа жуық өнім түріне дейін, сонымен қатар, біз 
үнемі ассортиментті жаңа өніммен толықтыруға тырысамыз. Сатып алушылар ерекше өнімдерді ұнатады, 
сондықтан кез-келген ерекше өнімдер жасауда біз үлкен көңіл бөлеміз. Көптеген адамдарға біздің ежелгі 
қазақ рецепті бойынша жасалған бауырсақтар, анамның бәліштері, медовиктер мен кекстер және т.б. ұнайды. 
Қаржылық дағдарыс біздің кәсіпорынға қатты әсер етпеді, біздің тәттілеріміз біздің қаламызда ғана емес, 
Қазақстанның басқа аймақтарында да сұранысқа ие.

Біздің өнім
- 8 жылдан астам
- 10 000-нан астам ризашылығын білдірген тұтынушылар
- Қазақстанның 20-дан астам қалаларында сұранысқа ие. 
Сіздің қызметіңізге:
- әрқашан жаңа өнім;
- үзіліссіз жұмыс және «дәл уақытында» жеткізу;
- әр клиент үшін жеке менеджер. 

Директор Игеликова Динара Муратовна
Алматы қаласы, Ұлжан шағын ауданы, Жаналык көшесі 508
тел:. +7 727 2220646, +7 707 4822100, +7 702 5880333
e-mail: asatu-almaty@mail.ru
инстаграмм: asatu_kz
сайт: asatu-almaty.kz
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«Red Gragon» ЖШС
Алматы қаласы

«Red Dragon» сауда маркасы 2009 жылы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласында құрылды. Red 
Dragon Қазақстандағы алғаш шетелге франшизасын сатқан компания болып табылады. Компанияның құрылу 
мақсаты  Streetfood\Takeaway қағидаты бойынша халықаралық сауда желісін құру болып табылады. Өткен 
жылы компания Қазақстан Республикасы- Алматы және Шымкент қалаларында  ғана емес, сонымен қатар, 
ТМД елдерінде: Ресей Федерациясының Красноярск және Ростов на Дону қалаларында және Қырғызстан 
елінің Бішкек нарығында  қарқын дамып жатқан, бәсекеге қабілетті компания ретінде көрсетті.  Компанияның 
жұмыс жасау үлгісі мен паназияттық ас дайындау технологиясы өңделген. 

«Red Dragon» тұтынушыға үйде тамақ дайындауға уақытын жұмсамай толық және дұрыс тамақтануға 
мүмкіндік береді. Өнімдерді дайындау  кәсіби аспазшылар өндірістік базада жүзеге асырады. Сату орнындағы 
сатушы жартылай фабрикатқа термикалық өңдеу жасап, кондицияға сәйкес қалыпқа келтіреді. Red Dragon 
өнімі бірінші сорттық өнімнен, химиялық және консерванттық қоспасыз жасалады, мейрамханалық сапа 
деңгейде, қолжетімді  бағамен сатылып, экологиялық таза қаптамаға оралады. Мәзір құру мен құрам 
таңдаудың басты  қағидаты  - дәмді тағам мен пайдалы ас жасау. Паназияттық асының  тағам мәзірі мен 
дайындау технологиясы  аймақ тұрғындарының дәмдік талғамдарын ескеріп,  жоғары білікті аспаздармен 
құрылған. 

«Red Dragon» ЖШС қысқа мерзімде Алматы қаласының нарығына нық кірді. «Red Dragon» сауда белгісі 
танымал, үнемі өсіп келе жатқан аудиторияға ие болды. Компанияның табыстары тұрақты түрде өсті. 
Алматыда сауда нүктелерінің саны 25-ке жетті. Біздің сауда белгіміз Алматы қаласының және одан тыс 
жерлердегі тұтынушылардың  сенімі мен махаббатына ие болды.  Компания жоғары сапалы өнім жасау 
мүмкіндігін дәлелдеді, ол жылдар бойы төмендемейді. «Red Dragon» ЖШС  көшедегі азық-түлік өнеркәсібін 
дамытудың жаңа деңгейінің флагмандарының бірі болды. Сарапшылар қауымдастығы біздің компанияның 
жетістіктерін бірнеше рет атап өтті. 2015 және 2016 жылдары «Red Dragon» ЖШС Қазақстан Республикасындағы 
шаруашылық кәсіпкерлік субъектілерінің толық тізбесі бойынша нәтижелерге негізделген салалық 
көшбасшы ретінде танылды.  2014 жылы Екатеринбург қаласында (Ресей Федерациясы) өткен «Franchising 
Expo Ural»  мамандандырылған дайын бизнес-көрмесінде компания жаңа нарыққа белсенді енгені үшін күміс 
медальға ие болды. Қала әкімшілігінің өнім сапасына деген сенімділігі Универсиада-2017  объектілерінде 
«Red Dragon» сауда нүктелерін орналастыруға ұсыныс болды. 2018 жылдың көктемінде Панфилов көшесінің 
жаяу жүргіншілер бөлігінде қалалық жерлерді дамытудың және туризм индустриясының мақсатты моделінің 
жаңа стандартына айналған павильонның ашылуы компанияның оң дамуына, өнім сапасы мен қызмет 
көрсетуінің жоғары деңгейіне, сондай-ақ әкімшіліктің сенімділігіне куә болады.«Красный дракон» ЖШС 
әлеуметтік жауапкершіліктің жоғары деңгейі бар компания ретінде өзін танытты. Алматыда өтетін көптеген 
қайырымдылық акцияларға компания қолдау көрсетеді. Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне және оларға 
теңестірілген тұлғаларға үнемі материалдық көмек көрсетіледі. 

  
Бас директор Авершина Роза Алмахановна                              
050060, Алматы қаласы, Гагарин көшесі 238а 
 

 «
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«INTER TRADE» (ИНТЕР ТРАЙД) ЖШС
Ақмола облысы

«INTERTRADE» ЖШС (ИНТЕР ТРАЙД) 1999 жылы құрылған және тіркелген болатын. 2013 жылғы  
3 қаңтардан бастап «INTERTRADE» ЖШС болып табылады. Компания дәнді дақылдарды өсірумен айналысады: 
бидай мен арпа. Кәсіпорынның аумағы 12,5388 гектарды құрайтын жекеменшік жер учаскесінде орналасқан. 

Ұн өндірушілердің ірі бәсекелестері арасында жүріп, өндірістің үздіксіз және сапалы болуына байланысты 
бұл марка өзіне «Атбасар – ұны» деген атқа ие болды.   Ұн өзінің сапалы көрсеткіштерімен (желімшесі, ақтығы) 
толығымен 26574-85 мемлекеттік стандартқа сай болып отыр.    

Қазіргі кезде компания заманауи жабдықтармен, технологиямен, компьютерлік жүйелермен 
жабдықталған ірі механикаландырылған кәсіпорын. Компания «Оркимсен» түрік компаниясы шығарған 
диірмен кешеніне ие. Диірмен жұмсақ сұрыпты бидайды ұнтақтауға арналған агрегаттық, үгетін болып 
табылады. Диірмен тәулігіне 150 тонна бидайды өңдейді. Компания ешқандай химиялық қоспасы жоқ ж/с,  
1 с, 2 с ұнды өндіреді.  

2009 жылғы мамыр айынан бастап ИСО 9001-2016ж ИСО стандарты бойынша жұмыс жасайды, өзіндік 
тауарлық белгісі бар, ҚР ӘМ зияткерлік жекеменшік комитетінде тіркелген.      

Компания ұн тарту өндірісімен қатар   мемлекеттік лицензия негізінде астықты сақтауды жүзеге асырады.   
«Бидай туралы» ҚР Заңына сай бидайды сақтау бойынша қызмет  сонымен қатар қабылдау, кептіру, өңдеу, 
сақтау және артуды жүзеге асырады.  Кәсіпорынның қоймаларында 40 мың тоннаға дейін астық сақтау 
қамтамасыз етілген.   

Осы қызметтерді жүзеге асыру үшін кәсіпорында автомобиль, электрондық, вагондық таразылар, 
толық заманауи құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген өндірістік зертханалар да бар.  Қожайындардың 
сұранысы бойынша бидайды тиеуді жүзеге асыратын 1,39 га жекеменшік жер телімі бар ұзындығы 4 км 200 
м болатын темір жол тұйықталған басы, сонымен қатар   ТГМ-40 тепловозы да бар.  Жекеменшігінде 0,489 г 
жер телімі бар электр жарығын беретін желі де бар.    

Экологиялық таза астықтан өндірілетін өнім (жоғары сапалы ұн, 1 / с, 2 / с) сатып алушылардың жоғары 
сұранысына ие және Қазақстан Республикасының барлық аймақтарына, ТМД және алыс шет елдерге 
жеткізіледі.

Компания өнімі осы салада көшбасшы болып танылған және Қазақстанда ғана емес, Қытай, Ресей, 
Біріккен Араб Әмірліктері, Ауғанстан, Тәжікстан, Иран, Қырғызстан сияқты көптеген елдерде де белгілі. БАӘ 
кәсіпкерлерімен ұнын сату туралы келісім бар.

Директор Дзейтов Магомет Наипович
Атбасар қаласы, Атбасар-2 көше
тел.: +7 71643 27002
  



ҮЗДІК АЗЫҚ-ТҮЛІК ТАУАРЛАРЫ

113www.atameken.kz

«Ет өнімдерін өндеу кешені
«БИЖАН» ЖШС
Ақмола облысы

2015 жылы Ақмола облысында Көкшетау қаласында «БИЖАН» ет өңдеуші кешені іске қосылып, онда 
«ХАЛАЛ» белгісі бар жаңа өнім өндіріле бастады.  

«БИЖАН» шығаратын өнімнің керемет дәмі Қазақстанның солтүстік аймақтарының   экологиялық таза 
отандық шикізатттарын пайдалану арқылы қол жеткізіледі.

Біздің өнімдеріміз тұтынушылар тарапынан жоғары сұранысқа ие болатын кең сұрыптамадағы   жылқы 
ет өнімдерінен жасалған  ұлттық өнімдер  шұжықтар  мен ет тағамдарының сапалы түрі, сондай-ақ  еттен 
дайындалған жартылай дайын өнімдер мен консервілері түрінде  ұсынылды. Зауыттың өнімдерінің кең 
сұрыптамалық желісі   бұрынғы мемлекеттік стандарттың классиктерінің  100-ден астам бұйымдарынан     
бастап өздерінің эксклюзивті әзірлемелерін  қамтиды. 

Біз шығаратын өнім көлемі жыл сайын 15-20% пайызға артып отырады.    
Қазіргі еуропалық жабдықтармен жабдықталған қазіргі заманғы кәсіпорын  мына  өнімдерді  өндіреді.  
Біздің сұрыптамада бар өнімдер: 
ЕТ КОНСЕРВІЛЕРІ  ЗАРАРСЫЗДАНДЫРЫЛҒАН КЕСЕК ЕТ 
ЕТ ӨСІМДІК КОНСЕРВІЛЕРІ
Кәсіпорында  СТ ҚР  ИСО 22000-2006 (ISO 22000:2005)  сәйкес  азық-түлік сапасы  менеджменті мен 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудің кешенді жүйесі әзірленген және қазіргі уақытта  табысты іске асырылып,  
жұмыс істеуде.  

Өндірістің барлық циклы халықаралық стандартқа сай ХАЛАЛ куәлігімен бекітілген:  ХАЛАЛ өнімдерін 
өндіру, дайындау, өңдеу және сақтау бойынша  ХҚ 1500-2009 басқару, IHI-Alliance: IHIA-0200:2010; IHIA-
0600:2010 стандарттары; «Алиметариус  Кодекс CAC/GL 24-1997» және  ЕС ХАЛЯЛЬ-01:2012 халықаралық 
стандарттардың азық-түлік жиынтығы.

Біз жаңа фирмалық дүкендер аштық. Сұрыпталымның толықтығына, өндірушілердің бағасы мен қызмет 
көрсетудің жоғары деңгейіне байланысты дүкендер қала тұрғындары мен қонақтар арасында өте тез танымал 
болды.  

Қазіргі таңда біз болашаққа үлкен сеніммен қараймыз. Біздің болашаққа деген жоспарларымыз бен 
басымдықтарымыз өте жақсы:   сату көлемін ұлғайту, еңбек өнімділігін арттыру, жаңа қуаттарды енгізу, өнім 
түрлерін  кеңейту, жаңа аймақтарды игеру, жаңа фирмалық дүкендерді  ашу.   

Өндірілген өнім көлемін экспортқа шығаратын өнімнің  үлесі құрады:   
2016 ж. – 4%;       2017ж. – 2,2%;      2018ж. (бірінші жартыжылдықта) – 5 %

Бас директор Бижан Хадиша Нұртайқызы 
020000, Көкшетау қаласы,  Шығыс өнеркәсіптік аймағы, 20 өтпелі жолы, 18-үй
тел./факс: +7 (7162) 77 55 90, 77 55 95
e-mail: bizhan_satu@mail.ru
сайт: www.bizhan.kz
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«Гормолзавод» ЖШС
Ақмола облысы

Көкшетау  «Гормолзавод»  ЖШС өзінің өнімдерін мына мекенжай бойынша шығарады:  020000 Қазақстан 
Республикасы,  Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Шығыс өнеркәсіптік аймағы, 20 өтпелі жолы, 8В, филиалы 
мына мекенжай бойынша орналасқан: Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Саумалкөл ауылы, 
Умышев көшесі.  

Негізгі қызмет түрлері: сүт өнімдерін сатып алу, сүтті қайта өңдеу, сүт өнімдерін өндіру және сату. 
Шығарылатын өнімнің сұрыптамасы:  
- Шаруашылық тәтті кілегей сиыр майы, жоғары сұрыптағы тұздалмаған 
-  «Крестьянский» майсыз ірімшігі 
- 10% кілегейлі балмұздақ 
-   10% шоколадты  кілегейлі балмұздағы
- 5  жеміс-жидек хош иістендіргіштері бар сүт балмұздағы  
- Кілегейлі және какао қоспасы  бар кілегейлі балмұздағы
-  Джелато Көкшетау балмұздағы
-  «Чечил» ысталған ірімшігі
- Балқытылған шұжық ірімшігі 
- Балмұздаққа арналған вафельді стақаншалар 
- Майсыз балқытуға арналған ірімшіктер  
-  3,2% м.ү.а. пастерленген ішуге арналған сүт
-  2,5% м.ү.а айран
-  2,5%  м.ү.а майлы айраны
- 15%,20% м.ү.а. қаймақ
- Тұздықты-брынза ірімшіктері
- Майсыз тұздалған құрт 
- Мейіз қосылған қоспа
«Гормолзавод» ЖШС  ұлттық құрт пен қоспа өнімдерін шығаратын  бірден-бір зауыт. «Гормолзавод» 

ЖШС барлық өнімдері сәйкестік туралы Декларациясы, СТ ҚР ИСО 9001 менджмент және сапа жүйесі 
сертификаты, сонымен қатар «Халал» сертификаттары, «Көкшетау балмұздағы» атауы берілген патент иесі, 
«Ірімшіктен өнім (Қоспа) дайындау тәсілі» өнертабысына қатысты  патенті  де бар.   

Орналасқан жері: 020000 Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Шығыс 
өнеркәсіптік аймағы, 20 өтпелі жолы, 8В.

Директор Жаксылыков Асен Дулатович 
020000, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Восточная промзона, 20 айналым, 8В
тел.: +7 7162 77 10 88 
e-mail: info@gormolzavod.kz 
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«Болат ЛТД» ЖШС
Ақтөбе облысы

ЖШС «Болат ЛТД» 1999 жылы құрылған. 
Негізгі қызмет бағыты мал шаруашылығы, малға арналған жемдік және дәнді дақылдарды өсіру.
2014 жылдан бастап дәстүрлі емес - ремонтантты таңқурай өсіруді бастады.Қазіргі таңда таңқурай 

танабының мөлшері 25 гектарға жетті (соңғы 2017да танап ауданы 10 гектар, ал биылғы жылы ол 15 гектарға 
ұлғайды). Таңқурайға күтім жасау қиын болғанымен, таңқурайдың әр бұтасы 1 маусым ішінде 0,5 кг-дан 6 
кг-ға дейін өнім беруге қабілетті. Еуропаның үздік сорттары болып табылатын поляк таңдауының «Polana», 
«Shelf» ремонтантты көшеттері қолданылады.

Жидек бұталарын тозаңдатуды жақсарту үшін аралармен бірге 10 омарта алынды, қазіргі кезде омарта 
саны 45 данаға жетті. Осыған байланысты таңқурайдың өнімділігі 15% артты.

2016 жылы консерві цехі ашылып, таңқурай тосабы өндірісі басталды. 
Компания қызметінін маусымдылығына байланысты персонал шағын, 15 адамнан тұрады. Жидектерді 

теру кезінде (3-4 ай) күнделікті жалдамалы жұмысқа жергілікті тұрғындардан 100-150 адамды жұмысқа 
тартылады. 

2017 жылы танабтың 10 гектарынан 35 тонна таңқурай жиналды. 2017 жылы тосап өндірісінің көлемі 16 
тоннаны құрады. 2018 жылы шамамен 45 тонна тосап, ал 2019 жылы 80 тонна тосап өндіру  жоспарланып 
отыр.

Компания қазіргі уақытта шикізатты (таңқурай) терең өңдейтін және таңқурай тосабын шығаратын 
Қазақстандағы жалғыз кәсіпорын, өнімдеріз Ақтөбе нарығында дәлелденген және халық арасында 
сұранысқа ие, оған себеп өнімнің балғын дәмі мен хош иісі, сондай-ақ тосап өз дәмін тоңазыту мен өңдеуден 
кейін де сақтайды.

ЖШС «Болат ЛТД» Ақтөбе, Астана, Қызылорда, Орынбор және Алматы қалаларында ауылшаруашылық 
жәрмеңкелеріне сәтті қатысты.

2016 және 2017 жылдардың қорытындысы бойыншаАқтөбе облысының әкімі мен Ақтөбе қаласының 
әкімі дипломдармен марапатталды. 

Компаниянын жаңа піскен таңқурай мен таңқурай тосабы Ақтөбе облысының брендтерінің біріне 
айналды. Өндірістің басты артықшылығы - консерванттар мен тұрақтандырғыштарсыз, тек табиғи шикізатты 
пайдаланылуы.

Негізгі серіктестері: ЖШС «Казстеклосервис», ЗАОр «НП НЧ КБК им. С.П. Титова», ООО ТК «Экопром», 
ЖШС «Чайф», ООО «Елабуга УкупрПласт», ЖШС «Анвар», ЖШС «Лучшее решение», АҚ «БанкЦентрКредит».

«Қазақстанның үздік тауары» байқау-көрмесіне қатысуға сұранысты өнімдерімізді жариялау және 
танымал компания атану мақсатында жібердік. 

Директор  Шураханов Данат Кушкумбаевич
030012, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Санкибай батыр даңғылы, 1 424 кеңсе
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ЖШС «Актөбе ет комбинаты» 
Ақтөбе облысы

ЖШС «Ақтөбе ет комбинаты» ет өңдеу кешені - бұл ірі қарамалды өндіру және  терең өңдеу бойынша 
қазіргі заманғы кәсіпорын.

• Бүгінгі таңда 12 000-нан астам төлдейтін мал саны бар «Aberdino - Angus» таңдаулы ет тұқымын өсіретін 
- Репродуктор.

• Мал жейтін орын ( Фидлот) – 13000 басқа бір уақытта техникалық қызмет көрсету қабілеті бар «Актеп» 
ЖШС, ауданы 126 га.

• Ет  өңдеу зауыты - жабдықтар жеткізушісі неміс компаниясы GesellschaftfürSchlacht- u. FördertechnikmbH 
(GSD mbH), өндірістік қуаты жылына 7200 тонна.

Жақсы географиялық орын Компания клиент тері үшін тиімді логистикалық жүйені ұйымдастыруға 
мүмкіндік береді.

Бәсекелестік артықшылықтары:
• Компания кең ауқымды өңдеу қызметтерін ұсынады.
• Шикізат базасы арқылы кепілденген жеткізудің тұрақтылығы
• заманауи неміс құрылғыларымен жабдықталуы
• SGS (Швейцария) берілген тағамдық қауіпсіздік саласында FSSC 22 000 халықаралық стандарттарына 

сәйкестігі сертификаты.
• ҚМДБ-мен берілген Халал стандартына сәйкестігі сертификаты
• салқындатылған күйде өнімнің жарамдылық мерзімі (45 күнге дейін). Бұл фактор жоғары 

технологиялық жабдықтармен, қатаң гигиеналық бақылаумен және заманауи қаптамалық шешімдермен 
қамтамасыз етіледі.

Ресми ашылу 2015 жылдың 11 желтоқсанында өтті, кәсіпорынның іске қосылуын, тікелей эфирде, 
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өткізді.

Директор Джиджиешвили Вахтанги Георгиевич
030200, Ақтөбе облысы, Алға қаласы, Индустриальная зона ауданы
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«Рамазан» ЖШС
Ақтөбе облысы

Қызметкерлер саны - 311 адам.
Компания 1996 жылы құрылған.
Конкурсқа ұсынылған өнімдер атауы: ұн өнімдері
ЖШС «РАМАЗАН» Қазақстандағы азық-түлік нарығында ірі өндірушілердің бірі болып табылады. 

«РАМАЗАН» ЖШС-нің географиялық орналасуы қолайлы Қазақстанның Батыс аймағы болып табылады, 
мұнда мұнай өндіретін сала дамып келеді, бұл ауылшаруашылық және өңдеуші өнеркәсіптікеңінен дамыту 
үшін үлкен мүмкіндіктер тудырады. Кәсіпорынның ұйымдастырушылық құрылымын қуатты өндірістік 
база - элеваторлар, диірмен, макарон және дәнді дақыл цехы, нан зауыты және наубайхана, көмекші 
цехтер, жеке автопарк, фирмалық дүкендер желісі құрайды. Өндірілетін өнімдер қатарына түрлі сорттағы 
ұндар, макарон өнімдері, дәнді-дақылдар, нан, кондитерлік өнімдер кіреді. «РАМАЗАН» ЖШС-нің барлық 
өнімдері ГОСТ, СТ РК ИСО-9001-2009 сәйкес келеді, кәсіпорын бірнеше рет халықаралық көрмелердің алтын 
медальдарымен марапатталды. 2007 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің «Сапа саласындағы 
жетістіктері үшін» сыйлығына, «Рамазан»республикалық«Алтын сапа»  байқау-көрмесінде II дәрежелі 
дипломмен және эмблемамен «Үздік азық-түлік өнімдері» номинациясы бойынша марапатталды. Өнімдердің 
негізгі нарығы - Қазақстанның батыс аймағы. ЖШС «РАМАЗАН» өндірісі Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау, Батыс 
Қазақстан облыстарында кеңінен танымал. «РАМАЗАН» өнімдерінің танымалдылығы ең жақсы бидай 
сорттарын қолдануы, халықаралық стандарттарға сәйкес заманауи  жабдықтар мен озық технологияларды 
қолдануында. Компанияның ұн жеткізу бойынша Түрікменстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан секілді 
ТМД елдерімен және Ауғанстанмен жұмыс тәжірибесі бар. 

Бас директор Мусин Орынбасар Есполаевич
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Заводская көшесі 23 Б
тел.: +7 7132 40 35 30
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«Алматы құс фабрикасы «Сункар» ЖШС
Алматы облысы

ЖШС «Алматы құс фабрикасы» «Сункар» Алматы облысы, Жамбыл ауданында орналасқан,  орта 
кәсіпкерлік субъектісі болып табылады, нәтижесі бойынша «Қазақстанның Үздік тауары» өңірлік көрме-
конкурсының «Өндiрiстiк мақсаттағы үздiк тауарлар» номинациясында.

Өңірлік көрме-конкурсында көрсеткен өнім-жеуге жарамды тауық жұмыртқасы. Құс фабрикасындағы 
құс гормоналды қоспаларды, стимуляторларды және генетикалық түрлендірілген заттарды пайдаланбай 
өсіріледі.

Жұмыртқа өндіруге қолданылатын «Декабл-Уайт» тауық тұкымы - жұмыртқаны өндірудің тамаша 
көрсеткіштері мен және әлемдік стандарттарға сәйкес келетін жеуге жарамды жұмыртқалардың тамаша 
сапасымен белгілі. 

Тауыққа беретін азық-түлік әртүрлі табиғи ингредиенттерден тұрады, олардың басым бөлігі астық болып 
табылады. Үй құсы үшін  берілетін су өз артезиан ұңғымасынан қолданылады. 

Құс фабрикасы озық ұялы жабдықтармен жабдықталған. Жұмыртқаны сұрыптау голландия сұрыптау 
машинасының көмегімен жүзеге асырылады. Өнімдерді автоматты таңбалау жүйесі енгізілді. Өнім шетелдік 
индустриалды-техникалық көмек қауымдастықтарынан құрмет грамоталарына ие. 

Құс фабрикасында сапа менеджменті, экологиялық менеджмент, азық-түлік қауіпсіздігін басқару 
менеджменті сертификаттары бар. Өнім сапасы қауіпсіздік талаптарына сәйкестік туралы сертификатпен 
расталады. Құс фабрикасында мұқият ветеринариялық бақылау жүргізіледі.

Комнапияның мықты жақтары:
-сериялық өндіріс;
-өнімнің жақсы әзірленген маркетингі.
-тауардың шыққан тегі СТ-KZ формасының тауар шығарылғаны туралы сертификатпен расталады;
-өнімнің қауіпсіздігі сәйкестік сертификаттары арқылы расталады.

Бас директор Чалых Дмитрий Владимирович 
Алматы облысы, Жамбыл ауданы,  Қасымбек ауылы, Тлеукеева көшесі, 50 «А» үй
тел.: +7 727 70 79-490
е-mail: almpticsunkar@mail.ru
сайт: www.apsunkar.kz
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«Danone Berkut» ЖШС
Алматы облысы

«Данон Беркут» ЖШС «Ең жақсы тамақ өнімдері» номинациясы бойынша «Қазақстанның үздік тауары» 
аймақтық көрме-конкурсының қорытындысы бойынша «Даму» ХДП аумағындағы Байсерке ауылының Іле 
ауданында орналасқан.

Конкурс-көрмеде ұсынылған өнімдер - Йогурт иммундық кешені, Biobalance, 1,2%, Био йогурт «Drinking 
Activation», Danone Yoghurt ассортименті. Барлық осы өнімдер қолданыстағы ережелерге сәйкес дайындалады. 
Өндіріс әзірленген және бекітілген технологиялық процестерге сәйкес жүзеге асырылады. Danone өнімдерінде 
тірі сүт қышқылдары бактериялары бар және, тиісінше, қысқа сақтау мерзімі - 35 күнге дейін.

«Данон Беркут» ЖШС 2010 жылғы 1 маусымда пайдалануға берілді. Danone «Растишка», «Простоквашино», 
«Активия», «Био-Баланс» брендімен өнімдерді шығарады - 30-дан астам ашытылған сүт өнімдері. 
Қызметкерлердің жалпы саны - 200 адам.

2015 жылғы 9 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі (ҚР 
ӨДМ) «Данон Беркут» ЖШС-ні Республикадағы ең таңдаулы он шетелдік инвестордың бірі деп атады: зауытқа 
шамамен 20 млн.

Қазақ нарығында 8 жыл бойы өндірілген қызмет барысында Danone ассортиментте көптеген өзгерістер 
жасады, осылайша жергілікті тұтынушы қажетті нәрсені алды.

Мұнда олар Қазақстан үшін өнімнің дәмін бейімдеді, басқа елдер үшін ішімдікті ашыған сүт өнімдерін 
өндіруге - йогурт, кефир, қышқылды, тан, айран өндіруге баса назар аудартты, өнімнің шығарылымы - 11 000 
тонна ашыған сүт өнімдері.

Жалпы өндірістің 60%-ы Қазақстан Республикасында сатылады, оның 40%-ы  Қырғызстанға, 
Әзірбайжанға, Өзбекстанға, Тәжікстанға, Қытайға, Моңғолияға экспортталады.

Компанияда сүтті сапалы бақылауды жоғары деңгейде қамтамасыз етуге және тек табиғи шикізаттан 
жасалған өнімдердің үлкен спектрін алуға мүмкіндік беретін ең озық технологияларды пайдаланады. Зауыт 
Данонның халықаралық стандарттарына сәйкес жоғары сапалы ғана «тірі» сүт өнімдерін шығарады, яғни ішкі 
нарықты отандық өндірістің жоғары сапалы өнімдерімен қамтамасыз етеді

- ISO 22000 сапа менеджменті жүйесі енгізілді және сертификатталды;
Жаппай өндіріс негізіндегі;
- өнімнің қауіпсіздігі сәйкестік сертификаттары, сәйкестік туралы декларациялармен расталады;
Компания сүтті жеткізушілер болып табылатын фермерлік шаруашылықтарды жан-жақты қолдауды 

қамтамасыз етеді: олар қажетті сападағы сүттің сатып алынуына үйретіледі және кеңес береді, сүтті салқындату 
және сақтау үшін жабдық беріледі. Сүттің сенімді жеткізушілерін таңдау үшін 13 шаруа қожалықтары 
бағаланды. Компанияның стандарттарына сәйкес келетін 9 ферма таңдады. Зауытқа сүт беріп отырған бұл 
шаруашылықтар, яғни. отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің өнімі болып табылады.

Бас директор Бурло Жиль
Алматы облысы, Қазақстан қаласы, Байсерке ауылы, Сұлтан Бейбарыс көшесі
тел.: +7 727 330 75 25
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«Шин Лайн» ЖШС
Алматы облысы

«Шин Лайн» ЖШС Іле ауданы, Байсерке қаласы, «Үздік азық-түлік тауарлары» номинациясы бойынша 
«Қазақстанның үздік тауары» аймақтық көрме-байқауының қорытындысы бойынша ірі бизнес субъектісі 
болып табылады,

Бүгінгі күні «Шин Лайн» - бұл тек жеке аймақтың деңгейінде ғана емес, жалпыұлттық ауқымда жұмыс 
істейтін Қазақстандағы жалғыз өндіруші. Жылына 13 мың тоннадан астам көлемдегі балмұздақтың 140 түрі 
шығарылады - экспорттың жалпы үлесін сатудың жалпы көлемінен 1 пайыздан 10 пайызға дейін ұлғайту 
жоспарлануда. Компанияның Қазақстан бойынша 2200 қызметкері бар.

«Шин Лайн» компаниясы Алматы қаласының индустриалды аймағында жаңа жоғары технологиялық 
өндірісті салуды бастайды, ол ТМД-дағы ең ірі қалаға айналатын балмұздақ зауыты.

Өндірістің жалпы көлемінің 45%-ы Қазақстан Республикасында сатылады.
Орта Патшалыққа танымал балмұздақ брендтерінің «Бомб», «Бахром» және «Аюлы полюсте» алғашқы 

партиясы жіберілді. Алматыдан Шанхай қаласына 10 тонна қазақстандық балмұздақ салынатын вагон бар, 
онда Шин-Лайн өз қоймасына ие. Бұл Қытайдың солтүстік, шығыс және оңтүстік-шығыс бөліктерінде жеткізу 
жүзеге асырылатын Қытайдағы орталық хаб болады.

Конкурс-көрмеде ұсынылған өнімдер «Қазақстан нарығында үздік өнім» (2008), «Қазақстанның үздік 
тауары» аймақтық көрме конкурсының бірнеше мәрте жүлдегері, «Халықтық марапат» марапатының иегері, 
«Кемелсіз» белгісімен марапатталды (2010 ж.)

SHIN-LINE бәсекеге қабілеттілік бойынша көшбасшылардың - ұлттық чемпиондар (2015) бағдарлама-
сының финалисті.

Компания экспортқа бағытталған. 2015 жылдан бастап Ресейге, Қырғызстанға, Моңғолияға, Тәжікстанға, 
Өзбекстанға және Қытайға өнімнің белсенді экспорты басталды.

Сүт және кілегей аккредиттелген зертханада мұқият физика-химиялық, биологиялық және сапалы кіріс 
бақылайды. Сапа және қауіпсіздік менеджменті жүйесі ГОСТ ISO 9001 және ГОСТ ISO 22000 талаптарына сәйкес 
сертификатталған. Барлық өндірістік цикл Еуропалық Одақтың Халал-01: 2012 және EAC стандарттарына 
сәйкес сертификатталған.

Пак Сергей Владимирович +7 771 779 17 91
040704, Алматы облысы, Іле ауданы, Байсерке ауылы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, 24 үй
Алматы қаласы, Сүйінбай даңғылы  497
Сапа мәселесі бойынша
8 800 080 58 88 (Қазақстан пайдаланушылары үшін тегін желі) или hot-line@shin-line.com
тел.: +7 727 290 30 30
Жалпы сұрақтар бойынша
тел.: +7 727 290 38 00, hello@shin-line.com
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«Trans Tech International» ЖШС
Атырау облысы

«Дәулет» макарон цехы
2016 жылдың желтоқсан айында «Trans Tech International» ЖШС-мен «Дәулет» макарон цехы ашылды. 

Жоба жеке қаражат менекінші деңгейдегі банктен қаржыландыру есебінен жүзеге асты.Цех «Дәулет» 
индустриалды аймағы өндірісінің кешеніне кіреді, мұнда сонымен қатар нан-бөлке және кондитер бұйымдары 
өндіріледі. Макарон цехының қуаты сағатына 2 т. өнім береді. Бұл - соңғы 25 жыл ішіндегі Атырау облысы 
бойынша макарон дайындаудың ең үлкен өнімділігі. Бұған дейін макарон бұйымдарының негізгі көлемі 
еліміздің солтүстік облыстарынан әкелінген. Цехта заманауи еуропалық жабдықтар орнатылған (Германия, 
Словакия, Бельгия). Өндіріс толығымен  автоматтандырылғанымен, мұнда 20 тұрақты жұмыс орны құрылған.

«Дәулет» макарон бұйымдары  жекеменшік ұн тартатын кешенде өндірілген жоғары сұрыпты астық 
негізінде дайындалады. Біз бидайдың қатты сұрыпынан дайындалған дәруменді-минералды қоспа қосылған 
фортификацияланған бидай ұнын пайдаланамыз.

Біздің өнімдеріміз тұтынушылардың көңілінен шығып, үлкен сұранысқа ие, бұл - бірінші кезекте оның 
сапасының арқасы. Жобалау кезеңінде біз үшін  ең басты аспект ол- өнімнің экологиялық құрамы. Бұл 
сапалы шикізат және ондағы қоспалар құрамы минимум. Біздің өндірісіміздің бірегейлігі де осында. Жаңа 
технологияларды пайдалану консерванттарды қоспай, макаронның дәмдік және тағамдық сапасын ұзақ 
сақтауды қамтамасыз етеді.

Тұтынушылардың таңдауына біз қысқа туралған макарон бұйымдарының 10 түрін 
ұсынамыз. Ассортиментте: 400 грамдық, 1 кг, 2 кг, 5 кг және 10 кг орамдағы әліпби әріптері, жұқа 
вермишель,ирекшелер,шиыршықтар, қауырсын, айғұлақ,түтік кеспе, спираль, түтікше, сақина макарон 
өнімдері. Алдағы уақытта ассортиментті айтарлықтай кеңейту жоспарда.

Макарон бұйымдары Атырау өңірі бойынша 800 сауда нүктесінде, соның ішінде қала бойынша 
орналасқан 35 дүңгіршекте сатылады. Сондай-ақ, жақында қалада «Дәулет»деген атаумен бірден 2 брендтік 
дүкен ашылды, оның сөрелерінде макарон бұйымдарымен қатар,көппрофильді «Дәулет» индустриалдық 
аймағының барлық өнімдері орын алған.Атырау облысының шегінен тыс «Дәулет» макарон, нан-бөлке және 
кондитер бұйымдары дистрибьютерлік компаниялар арқылы БҚО, Маңғыстау облыстарында және Алматы 
қаласында сатылады.

Директор Булекова Райхан Ахметжановна 
Атырау облысы, Геолог с/о,  Новокирпичное ауылы, А. Жұбанов көшесі, 32-А
тел.: +7 7122 95 01 47
e-mail: marketing@tti.kz
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«АтырауАгроФеликс» ЖШС
Атырау облысы

«АтырауАгроФеликс» ЖШС көкөніс өңдеу өндірісі жергілікті дақылдардың арзан және экологиялық 
таза көкөніс, бақша өнімдерін өндіру бағытындағы өндіріс орны  2015 жылы ашылған болатын. Бұл 
кәсіпорында консервіленген көкөніс өнімдерін өндіру жүргізілді. Цех өнімдерінің 13 түрін өндіреді, оның қуаты 
консервіленген өнімдер 75 мың қалбыр және көкөніс салаттар жылына 370 тоннаны құрайды.

Компанияның меншігінде жабдықтар, насосты станциялары, экскаваторлар, ботулизаторлар бар.
Жұлдыз ықшам ауданында орналасқан кәсіпкерлік сектор  аумағының 3,6 га, 9 түрлі ғимараттар мен 

құрылыстарды көкөністерді сақтау және қайта өңдеу үшін, дүкен көкөністер, т.б. көкөніс консервілеу зауыты, 
салат дүкен, көкөніс сақтау, қоймалар және бар. Көкөніс сақтау қоймасы бар дүкеннің жобалық құны  
825 млн. теңгені құрады.

Кәсіпорында көлемі 8 мың тонна болатын екі көкөніс қоймасы бар. ЖШС жыл сайын салаттар 370 тонна 
және консервіленген көкөністерді 75000 банка шығарады.

Директор Юн Есений Феликсович
Атырау облысы, Атырау қаласы, Томарлы ауылы, Жұлдыз тұрғын ауданы, атырау-Доссор жолы, 119  
тел.: +7 7122 76-62-83
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«Асыл Агро» ШҚ
Атырау облысы

«Асыл-Агро» шаруа  қожалығы өз жұмысын 2005 жылы бастады. Өндірісті дамыта келе, шұжықтар мен 
консервлердің өнім көлемі ұлғайды. Өндірілген өндіріс 2017 жыл мен 2018 жылдың бірінші жартысында  
75%-ға ұлғайды. Компанияның айналымы 2018 жылдың бірінші жартысында 89 447 330 тенгені құрады.
Өндірісті дамыту, компанияда жаңа жұмыс орындарын құруға, жергілікті тұрғындарды жұмыспен қамтуға 
мүмкіндік берді. Өнімнің айрықша ерекшелігі –дәмді күшейтетін заттардың болмауы. Өндірісте тағамның 
сақтау мерзімін ұзартатын жасанды қоспалар қолданылмаған. 100 грамм өнімнің тағамдық құндылығы: 
ақуыз-14,8; май-38,1. Өнімнің калориясы-420 ккал.

Жыл сайын өнімнің көлемі өсіп келеді. Консерві өнімдері Ресейдің Оренбург және Саратов қалаларына 
жеткізілуде. 2018 жылдың соңына қарай,18000 банка құрайтын өнімнің 50%-н ұлғайту көзделіп отыр. Сонда, 
экоспорт үлесі 21% -ды құрайды.Өндірістің сапасы тұрақты сұранысты қамтамасыз етті.

Қалада, сонымен қатар аудандарда өнім сұранысының артуына байланысты, басшылардың шешімімен, 
жартылай ысытылған колбаса өнімдерін шығаратын цех ұлғайтылады.

Жетекшісі Кулбасов Нуфтолла Габассович    
Атырау облысы, Атырау қаласы, Северная промзона көшесі 49 
тел.: +7 701 522 3875
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 «ПАСЕКА» ШҚ
Шығыс Қазақстан облысы

«Пасека» шаруа қожалығы 2003 жылы ұйымдастырылған, омарта шаруашылығы өнеркәсіптік 
негізге қойылған «бал өнімдерін өндіру-өңдеу-бөлшектеп өлшемдеу-сату» бойынша толық циклда жұмыс 
істейтін ең алғашқы және ірі бал ара шаруашылықтарының бірі болып табылады. Шаруа қожалығының 
басшысы Қасымбаев Валерий Мұхтарұлы болып табылады, ол өзінің кәсіби деңгейін жетілдіруде ұдайы 
жұмыс істеуде: 2013 жылдың желтоқсанында омарта шаруашылығы, омарташылық және ара тозаңдануы 
өнімдері саласындағы П.А. Костычев атындағы Рязан мемлекеттік агротехникалық университетін бітірді. 
Кәсіпорын жылына 300 тоннадан аса жоғары сапалы балара өнімдерін өндіреді. «Пасека» ШҚ балара 
өнімдері Қазақстанның, Ресейдің, Өзбекстанның, Қырғызстанның және алыс шетел мемлекеттері: Қытай, 
Моңғолияның, БАӘ,  АҚШ-тың нарығында сатылуда.

2016 жылдың 22 наурызында «Пасека» шаруа қожалығында «Алтай балы» АӨК құрылды, оған омарта 
шаруашылығы саласындағы Өскемен қаласының шаруа қожалықтары кірді. 2016 жылдың шілдесінде  
В.М. Қасымбаев Республикалық омарта шаруашылығы палатасының Төрағасы болып сайланды. 

В.М. Қасымбаев бірнеше рет әртүрлі деңгейдегі басшылардың атынан Құрмет грамоталарымен, 
Дипломдармен және Алғыс хаттармен марапатталды. 2013 жылдың 21 мамырында Ресей омарташылар 
ұлттық одағы Орталық Кеңесінің шешімімен «Балдың жоғары сапасы үшін» Алтын медалімен марапатталды. 

2016 жылдың 29 қарашасында Қазақстан  Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Жарлығымен 
«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» мерейтойлық медалімен марапатталды. 

2018 жылдың Шілде «Үздік азық-түлік тауарлары» номинациясы бойынша Өңірлік байқау-көрме 
жеңімпазы

Шаруа қожалығының басшысы Касымбаев Валерий Мухтарович 
Өскемен қаласы
тел.: +7 7232 525243
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«Grand Fish» ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы

«Grand Fish» ЖШС 2012 жылы негізделген. Бастапқыда ұйым балық аулау қызметімен айналысатын. 
Содан кейін кәсіпорын учаскені бекіту бойынша № 2 Өскемен су қоймасының су дамыту үшін балық өсіру 
және балық аулау тендер ұтып алды. 2017 жылдан бастап кәсіпорын акваөсірумен – шаруашылық Ертіс 
өзенінде Ермаковка ауылындағы Березовский шығанағында бақтақ өсірумен айналысады. Сонымен қатар, 
«Grand Fish» ЖШС-і «ТПО АС» ЖШС-нен бірнеше машиналар мен үй-жайларды жалға алып жұмыс істейді. 

«Grand Fish» ЖШС өнімді барабар баға сегментінде әзірлеу технологияларында мүмкіндік беруі 
компанияның негізгі бәсекелестік артықшылығы болып табылады. 

Қазіргі уақытта компания бақтақтың жетекші жеткізушілер дүкендерінде сатылуына келісім-шарттар 
жасалды. Сондай-ақ, компанияда алыс және жақын шетелдерден, көлемін ұлғайту, өндіріс және өнімді өткізу 
үшін сатып алушылармен келіссөздер жүргізілуде.

Барлық қажетті өндірістік учаскелері «Grand Fish» ЖШС кәсіпорының меншігінде болып табылады. 
Қазіргі уақытта, осы жобаны іске асырудағы қоршаған ортаға әсер етуі жайлы алдын ала сандық және 

сапалық бағалау орындалған. Бақтақ өндірісі толық экологиялық өндірісті ұсынады.

Директор Соболевский Александр Николаевич
Шығыс-Қазақстан облысы, Ермаковка қаласы, Достық көшесі 62 
e-mai: mail@grandfish.kz
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«Əулие - Ата Феникс» ЖШС
Жамбыл облысы

«Әулие-Ата Феникс» ЖШС құс фабрикасы 2016 жылдың соңынан бері жұмыс істейді. Кәсіпорын 
инкубаторда жұмыртқаны салудан, балапандарды отырғызудан және оларды құс қораларында өсіруден 
бастап, сою цехында тауықтарды сою және дайын өнімді шығару процесімен аяқтай отырып, тұтас өндірістік 
кешен болып табылады. 

«Әулие-Ата Феникс» ЖШС бройлер құс етін «Ғәкку Әулие-Ата құс» сауда маркасымен және  
«салқындатылған ет» эксклюзивті өнімін шығарады. 2016 жылдың соңында жоба 3500 тонна өндірістік 
қуатпен басталды. 2017 жылдың екінші жартысынан бастап құс фабрикасының өнімі Қазақстанның басқа 
өңірлеріне сатыла бастады. 

2017 жылдың ақпан айында «Haanstra B.V.» Нидерланд компаниясымен және сәуір айында «Emrepilic Ltd. 
Sti.» түрік компаниясымен ROSS 308 тұқымды инкубациялық жұмыртқаны жеткізуге келісімшарт жасалды. 
Осы жұмыртқаларды әкелу мақсаты оларды инкубациялау болып табылады. 

Құс фабрикасын іске қосумен 130 жаңа жұмыс орны ашылды, қазіргі уақытта қызметкерлердің саны 240 
адамды құрайды, салық төлемдері түрінде мемлекеттік бюджетке толықтыру жүргізілуде.

2017 жылы Ресей Федерациясы, Қырғызстан Республикасы және Өзбекстан Республикасы сияқты 
елдермен тауық етін ассортиментте жеткізу бойынша өнім экспортына келісімшарт жасалды. 

2018 жылы Жылдың екінші жартысында құс фабрикасын кеңейту жоспарланып отыр. Тағы 100 жаңа 
жұмыс орны ашылады.

Өндірісті жақсарту мақсатында 2017 жылы «құс шаруашылығы қалдықтарын ет-сүйек 
ұнына қайта өңдеу бойынша жаңа автоматтандырылған технологиялық желіні енгізу» жобасы 
әзірленді.                                                                   

Жобаның құны 126,2 млн.теңге. Жобалық қуаты жылына 800 тонна. Осы жоба бойынша 5 жаңа жұмыс 
орны ашылады.

«Әулие-Ата Феникс» ЖШС өңірдегі жалғыз құс фабрикасы болып табылады.

Жетекшісі Джунусова Фарида Амансариевна.
Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Мырзатай ауылы, учетный орамы 075, 80 ғимараты
тел.: +7 72637 5-16-46, +7 777 102 77 77 
email: aylieatafeniks@mail.ru
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Козин А.А. ЖК
Жамбыл облысы

Кәсіпорын тарихы. Біз туралы.
Жеке кәсіпкер А. А. Козин өзісін 2012 жылдың ақпан айында ашты.
Осы жылдар ішінде «Халық Нан» шағын наубайханасы мен кішкентай ұжым төрт өндірістік алаңнан және 

фирмалық сауда желісінен тұратын «Нан сыйы» өндірістік кешеніне айналды.
Кәсіпорыннан пісірудің үздік дәстүрі мен рецептеріне адалдықты сақтайды.
Біздің алға жылжуымызға түрткі болатын қаруымыз бен амбицияларымыз Жамбыл облысы бойынша 

ірі наубайханалардың біріне айналуына алып келеді.
Біз дәстүрлі қара бидай, бидай сорттарын, кондитерлік өнімдерді шығарамыз. Өнімнің сапасына ерекше 

көңіл бөлінеді. Шығарылатын өнімнің ассортименті үнемі кеңейтіліп, 50-ден астам атауларды құрайды.
Өнім отандық өндірушілерді қолдау мақсатында қазақстандық өндірушілердің табиғи шикізатынан 

дайындалады.
Біз бір орында тұрмаймыз. Өнімнің жаңа түрлерін іздеуде, сондай-ақ өндірістің өзін жақсартуда Қазақстан 

аумағында, сондай-ақ шетелде өткізілетін түрлі семинарларға барамыз. 
Біздің қызметімізде қайырымдылыққа үлкен орын беріледі. Сондай-ақ, демеушілер ретінде жиі 

қатысамыз. Әкімдік пен қоғамдық ұйымдар ұйымдастырған әртүрлі конкурстарға, көрмелерге, іс-шараларға 
қатысамыз.

Жетекшісі Козин Александр Александрович
Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Паровозная көшесі, 5 үй
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Адезбаев Б.Ж. ЖК
Жамбыл облысы

Бөдене жұмыртқалары бірегей, толыққанды ақуыз өнімі және ондағы ақуыз тауық жұмыртқасына 
қарағанда әлдеқайда көп. Бөдене жұмыртқаларындағы ақуыздан басқа майлар мен көмірсулар, сондай-ақ 
адам ағзасы үшін ең құнды В1, В2, В5, В6, В12 витаминдері, Е, А, D витаминдері, никотин қышқылы бар.

Тауықтың жұмыртқаларымен салыстырғанда темір, фосфор, калий құрамы бірнеше есе асады, оларда 
кальций, магний, мырыш, кобальт, марганец, мыс, сондай-ақ алмастырылмайтын амин қышқылдары 
метионин, лизин, глицин, тирозин, триптофан және басқалары бар, бұл ағзадан радионуклидтердің 
шығарылуына, қуықасты безінің (импотенцияны емдейді), жүректің, бауырдың, бүйректің, асқазанның, ұйқы 
безінің және басқа да өмірлік маңызы бар аурулардың пайда болуына ықпал етеді. Егде жастағы адамдар 
үшін қолдануға қарсы көрсетімдер жоқ, себебі тауық жұмыртқасына қарағанда оларда холестерин жоқ. 
Аллергиялық аурулардың алдын алу және жасөспірімдердің зияткерлік дамуын жеделдету үшін ұсынылады.

Қазір бөдене жұмыртқалары балалар тағамында тиімді қолданылады. Дене қызуының жоғары болуына 
байланысты (Цельсий бойынша 42 градус) жұқпалы ауруларға тұрақты, атап айтқанда, олар ешқашан 
сальмонеллезбен ауырмайды. Сондықтан, тауық жұмыртқасына қарағанда, оларды шикі жеуге және жылу 
өңдеуде айтарлықтай бұзылатын қоректік заттардың барлық кешенін алуға болады. 

Кәсіпорын тарихы 2014 жылдан басталды, ол кезде отбасына емдеу үшін бөдене жұмыртқалары 
қажет болды. Олар қаншалықты пайдалы екенін түсінгеннен кейін, біз олардың жұмыртқаларын күнделікті 
пайдалану үшін аз мөлшерде (30 дана) сатып алуды шештік. Уақыт өте келе сұраныс өсе бастады және 
2017 жылдың мамыр айынан бастап біз мал басын 50 бөденеден өсіре бастадық. Алдымен бір «Несушка» 
инкубаторы сатып алынды. Оның сипаттамасы бойынша инкубациялық жұмыртқаның шығарылуы 70% - ды 
құрайды, осыған байланысты қосымша тағы бір инкубатор сатып алынды.  Бүгінгі күні ферманың қуаты 1100 
бас бөдене.

Ай сайын жеке кәсіпкер 27 000 жұмыртқа және 20 кг бөдене етін алады. Бөдене жұмыртқалары мен етіне 
сұраныстың ұлғаюына байланысты 10 000 басқа бөдене фермасының құрылысы басталды.

Жобаның құны 20 млн. теңгені құрайды. 2018 жылдың 4 тоқсанында ферманы пайдалануға беру 
жоспарлануда. Ферма жоспары бойынша жартылай автоматтандырылады, бұл бізге 10 адамға дейін қосымша 
жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді.

Жеткізудің негізгі үлесі (80%) - Жамбыл облысы, сондай-ақ өндірілетін өнім көлемінің 20% үлесі 
Қазақстаннан тыс экспортқа жеткізіледі. 2018 жылдың маусымынан бастап біздің өнімдеріміз жақын жатқан 
елдерге, атап айтқанда Қырғызстан Республикасына экспортқа шыға бастады. Жеткізу көлемі айына 5000 
жұмыртқаны құрайды.

Бүгінгі күні бөдене жұмыртқасы мен ұшаны жеткізуге 30-дан астам сауда нүктелерімен келісімшарт 
жасалды.

Жетекшісі Адизбаев Бахадыр Жорабаевич
Жамбыл облысы, Мерке елді мекен, Мусабеков көшесі № 88
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«БАЛЗИЯ» ЖШС
Батыс Қазақстан облысы

«Балзия» ЖШС – Б. Ж. Евенеева басшылығымен «Евенеева Б. Ж.» ЖК негізінде 2001 жылы Орал 
қаласында құрылған, ауыл шаруашылығы өнімін өңдеуші, кондитерлік және аспаздық өнімдерді дайындаушы 
қазақстандық компания.

2003 жылы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті жанындағы асхананы жалға алу тендерін 
ұтып алынып, кондитерлер және наубайшылар штаты кеңейтіліп, өндіріс көлемі үлкейтілуі мүмкін болды.
Шығарылатын өнімдер сұрыпталымы ұлғайтылып және оларға жаңа сапа беріліп, кондитерлік өнімдерді 
шығару және сату бойынша қаладағы жетекші орындардың бірі алынды.

2006 жылы кондитерлік өнімдерді сату бойынша арнайы дүкен құрастырылды және қала дүкендері 
арқылы өнімдер сатылуы басталды.

2011 жылы «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы бойынша кондитерлік цех және ресторанға 
арналған жеке ғимарат сатып алынды: кондитерлік цехте жұмыс орны 50-ге дейін арттырылды және 130 
орынға арналған Пугачева көшесі 22 мекен-жайы бойынша ресторан ашылды.

2012 жылы өндірісті ұлғайту мақсатында өз есебінен бас ғимаратқа жапсырма салып құрылысы 
өткізілді, Молдағұлова көшесі 17 Н3 мекен-жайы бойынша «Ақжайық» ресторанын сатып алу өткізілді.

2016 жылы - «Ақжайық» ресторанының ғимаратын қайта құру.
2017 жылы – ЕҚДБ және «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 

бағдарламалары бойыншаДостық-Дружба даңғылы 119 мекен-жайы бойынша тұрғын ғимарат сатып 
алынып, коммерциялық жылжымайтын мүлікке қайта жабдықталып (кондитерлік цехтің ауданы үлкейтілді), 
жылжымайтын мүлікте жөндеу жұмыстары өткізілді және цехке құрал-жабдықтар сатып алынды.

Б. Ж. Евенеева жергілікті нарықта өзін тамақ өнімдерін сапалы өндірушісі және сенімді бизнес серіктесі 
ретінде танытты. 

Директор Евенеева Балзия Жубанасовна
Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы, Пугачев көшесі 22
тел.: +7 7112 50 72 50, +7 701 407 35 23
e-mail: too.balziya@mail.ru
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«Фирма Родник» ЖШС
Батыс Қазақстан облысы

«Фирма Родник»ЖШС мақсаты, қазақстандықтарға салауатты өмір салтын қалыптастыру және үнемі 
қолдауға көмектесу болып табылады. Мінсіз қызмет көрсету арқылы әрбір үйге өздерінің келуі. Осылайша 
әрбір адамның күші мен уақытын үнемдей отырып, адамдарға өз мүмкіндіктерін жұмыста да, үйде де барынша 
толық іске асыруға мүмкіндік жасау.   

Бүгінгі күні «Фирма Родник» ЖШС  - бұл:
• БҚО-нда ауыз су өндірісі бойынша жалғыз заманауи өндірістік-логистикалық кешен.  
• тұрақты дамушы өндіріс. Газдалған және газдалмаған суды құю бойынша жаңа автоматтандырылған 

желілер қондырғысы. Ұсақ ыдысты желінің қуаттылығы 840 бөт/сағ. дейін. 19 лит су құю бойынша желінің 
қуаттылығы  – 450 бөт/сағ. дейін.

• табиғи су көзі. «Uralsk Spring» Кристальная» № 1458 ұңғымадан өндіріледі.
• судың 17 жыл бойына өзгермейтін сапасы. 
• жеке меншікті аттестатталған химиялық-бактериологиялық зертханасымен   кепілдендірілген, судың 

сапасын үздіксіз бақылау.   
• 19 лит.  айналмалы ыдыстың үздіксіз мониторингі.  Желіде 19 лит. бөтелкелерді жоғары температура-

лық режімде арнайы жуғыш құралдармен тазартуға арналған арнаулы жуғыш машина орнатылған.    
• қала бойынша және жақын орналасқан аудандарға аптасына 7 күн, демалыс және мереке күндері 

жедел және ыңғайлы жеткізілім.  
• Өтінім беруге қолайлы сервис. Компания өз клиенттерін бағалайды, оларға қолайлы және жайлы 

болу үшін барлығын жасайды. Клиенттер өтінімді өздеріне ыңғайлы тәсілмен тәуліктің кез келген уақытында 
рәсімдей алады:  

• компанияның www.oralsu.kz ресми сайтында, 
• телефон бойынша
• автоматты түрде жауап қайтарғышқа хабарлама қалдыруға,   
• Whats App және Viber арқылы
• мобильдік қосымша арқылы 
• танымал әлеуметтік желілер Instagram, Facebook арқылы,
• жеңілдіктердің  икемді жүйелері мен клиенттерге арналған үздіксіз акциялар.
• ашық өндіріс. Кез келген ниет білдіруші өндірістік кешеге тегін келіп, «Uralsk Spring» Кристальная» 

суының бүкіл өндірістік үдерісін өз көзімен көре алады.  

Директор Хайруллина Лилия Маратовна
тел.: +7 7112 933 800 
whatsApp: +7 701 028 06 07 
e-mail: office_rodnik@mail.ru
сайт: sales@oralsu.kz
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«Каверина С.В.» ЖК
Батыс Қазақстан облысы

ИП «Каверина С.В.» «Мак Тамак» компаниясы 2010 жылы құрылды. Сол сәттегі қызметтің негізгі түрі 
- қоғамдық тамақтандыруға арналған азық-түліктерді өндіру және сату. Дамудың табысты динамикасы 
қызмет түрлерінің кеңеюіне, соның ішінде сары май мен чечел ірімшігін өндіруге септігі тиді. «Мак Тамак» 
компаниясы Батыс Қазақстан облысында аталған өнімнің бірыңғай өндірушісі болып табылады. Біздің өнімде 
тек қана табиғи компоненттер. Біз «Агроөнеркәсіптік кешен мен ауылдық аумақты дамытуды мемлекеттік 
реттеу туралы» бағдарламасының қатысушылары болып табыламыз. 

«Мак Тамак» компаниясы Батыс Қазақстан аумағында ірімшіктерді өндіру бойынша көшбасшы болып 
табылады. 

«Мак Тамактың» еуразиялық экономикалық одақтың  сапа xалықаралық сертификаты бар. 2017 жылы 
ірімшіктің шығарылатын өнімінің көлемі айына - 30-40 т., май жылына - 130 000 кг құрады. Біздің компания 
өз өнімдерін Орал, Атырау, Ақтөбе, Шымкент, Алматы, Астана, Павлодар, Қостанай қалаларына сатылымға 
шығарады.

 
Директор Каверин Сергей Михайлович 
Батыс-Қазақстан облысы, Дарьинское елді мекен, Зеленовский ауданы, 
Дарьинское ауылы, Б. Момышұлы көшесі, 7/3 
тел.: +7 747 540 1960
e-mail: kaverin3711@mail.ru
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«REN-MILK» ЖШС
Қарағанды облысы

«REN-Milk» жауапкершілігі шектеулі  серіктестігі  Теміртау сүт зауытының  негізінде құрылған. Теміртау 
сүт зауыты 1964 жылдан  бастап іске қосылса, 1998 жылдың 13 шілдесінен бастап жеке кәсіпорын болып 
жұмысын жалғастырды.

Қарағанды  облысынын сүт өндіру кәсіпорындары арасында, өндіріс көлемі бойынша көшбасшылардың   
бірі  болып танылады.

2017 жылы кәсіпорында 16235 тонна,  жалпы сомасы 3777 миллион теңгеге сүт өнімдері шығарылып  
сатылған.

 2008 жылы  Қараша  айында «REN-Milk» жауапкершілігі шектеулі  серіктестігі    СТ РК ИСО 9001-2001  
мемлекеттік  стандартқа  сәйкестігі  өткен,  ал 2015 жылы қолданыстағы сапа менеджмент жүйесіне қоса  
НАССР СТ РК 1179-2003 – стандартына  сай принциптер  еңгізілген, сол себептен зауыт  жұмысы  жаңа  
деңгейге  шығарылды. Қазіргі  уақытта кәсіпорын белсенді жұмыс атқарып, дамып, біртіндеп жаңартылып, 
өндірістік қуаттылығын күшейтуде.

«REN-Milk» жауапкершілігі шектеулі  серіктестігінің алты Алтын ережелері:
- Табиғи шикізат
- Жоғары  технология
- Әр  тұтынушыға мұқият назар аудару
- Сауда  белгісінің тартылымдығы
- Сенімділігі мен тұрақтылығы
- Үнемі  дамуы.

Директор Рычков Василий Эдуардович
Қарағанды облысы, Теміртау  қаласы, 124-орамы
тел.: +7 7213 959154
факс: +7 7213 959156
е-mail: renmilktd@mail.ru
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«Жагипарова МК» ЖК
Қарағанды облысы

«Ханум» макарон өнімдерін шығаратын өндіріс кәсіпорны біздің өңірдегі макарон және ұн тарту өндірісінің 
жас әрі перспективалық өндірісі болып табылады. Кәсіпорын қысқа пісірілген макарон өнімдерін өндіруге 
арналған екі жоғары технологиялық желіні қамтиды.

«ТЕКО Зауыты» ЖШС (Ресей) өндіретін жоғары технологиялық жабдық, гидротермиялық кептіру 
технологиясы, тамаша қазақстандық ұн және білікті мамандардың тәжірибесі «Ханум» өнімдерінің жоғары 
сапасын қамтамасыз етеді.

«Ханум» макароны қазақстандық бидай ұнынан жасалған, жоғары сапалы, сұранымы мол және кең 
сұрыптамасы бар, қолжетімді бағадағы өнім ретінде сипатталады.

«Ханум» макароны– Қазақстан өндірушілерінің ішіндегі ең үздік макарон-ұн өнімдерімен бәсекеге түсуге 
қабілеті бар отандық өнім болып табылады. 

Фирмалық логотип өңделіп жасалды.
Өндірілетін өнім тізімі: 
- сұрыптамадағы жіңішке жұмыр кеспе (вермишель), қырланған бақалшық, сұрыптамадағы рожки, 

диаметрі 2.7-ден 8.0-ге дейін, тегіс қауырсын, спираль.
Макарондық өнімдер 400 гр, 900 гр, 2 кг и 5 кг-нан өлшеніп салынады.
Аз уақыттың ішінде компания бірталай жетістіктерге қол жеткізді. Өнім Жезқазған аймағынан басқа 

өңірлерде де сатылымға ие болды. «Торгсервис КЗ-1» ЖШС - «Светофор» сауда желісі (Қарағанды, Астана 
және т.б.), «BCK FOOD» ЖШС –тау-кен объектілерін жабдықтау компаниясы «Корпорации «Казахмыс» ЖШС 
сиякты кәсіпорындармен тығыз байланыста. 

Компания отандық өндірушілердің конкурстарына және көрмелеріне белсене қатысады. 2018 жылы 
ол «Қазақстанның үздік тауары» аймақтық байқауында өз дебютін табысты орындап, «Үздік азық-түлік 
өнімдері» номинациясы бойынша марапатталды.

Кәсіпорын байқаулардың және отандық өнім өндірушілер көрмелерінің белсенді қатысушысы. 2018 
жылы «Қазақстанның үздік тауары» атты аймақтық байқауда алғаш рет сәтті бастама жасады және «Үздік 
азық-түлік тауары»  номинациясымен марапатталды. 

25.04.2018 ж. Премьер министр Бақытжан Сагинтаев Қарғанды облысына сапар шегу барысында 
кәсіпорынға барып, макарон өнім өндірісінің циклымен танысты.  

Кәсіпорын басшысы қайырымдылық акцияларына белсене қатысады, балалар үйлеріне және қарттар 
үйіне барып, өнімдерді тегін жеткізеді

Жетекшісі Жагипарова Меруерт Курмангазиевна
Қарағанды облысы, Сатпаев қаласы, Жеңіс  көшесі 11
тел.: +7 777 486 1941
e-mail: pp_hanym@inbox.ru
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«Қарағанды Құс» ЖШС
Қарағанды облысы

Жобаның мақсаты: жұмыртқа бағытындағы құс фабрикасы
Іске асыру мерзімі: 2013 жылдан бастап
Жобаның жалпы құны: $ 10 млн
Өнім түрі: тауық жұмыртқасы
Жобалық қуаты: жылына150 млн дана. жұмыртқа
Жұмыс орын саны: 140
Жобаны қаржыландыру: меншікті және несиелік қаражат
Сату нарығы: Қарағанды, Ақмола, Алматы, Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл 

облыстары; Қырғыз Республикасы, Тәжікстан Республикасы, Ауғанстан Ислам Республикасы, Біріккен Араб 
Әмірліктері.

Ағымдағы күй:
өндіріс көлемі:
• 2017 жылға - 47,5 млн. дана жұмыртқа жылдың аяғына дейін;
• 2018 жылға жоспар - 150 млн. жұмыртқа;
• 2019 жылға жоспар - 170 млн. жұмыртқа.

Жетекшісі Мартынюк Вадим Александрович
Заречное ауылы
тел: +7 7212 50 50 52 кеңсе
        +7 7212 50 60 20 есепші
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«Фирма ПИК» ЖШС
Қостанай облысы

1999 жылдан бастап «Крестьянский двор» сауда маркасымен шұжық цехы жұмыс істейді. 2016 жылы 
ол «ПИК Фирмасы» ЖШС-ің құрамына кірді, Шұжық цехы Қостанай облысы, Меңдіқара ауданы, Боровской 
ауылында орналасқан.

Шұжық цехы пісірілген, жартылай ысталған, пісірілген-ысталған, ысталған ет өнімдері мен жартылай 
фабрикатты жылдам пісірілген тағамды өндіруге маманданған. 40 өнім шығарылды.

Өндіріс ет өңдеу өнеркәсібі үшін барлық қажетті жабдықпен жабдықталған. Бүгінгі таңда шұжық цехының 
қызметкерлердің саны 14 адам.

Өнімдерді өндіру үшін жергілікті өндірістің экологиялық таза шикізаты пайдаланылады, ол міндетті 
зертханалық тестілеуден өтеді. Арнайы қызметтердің көмегімен өнімдерді үнемі микробиологиялық 
бақылаудан өтеді. 

2013 жылы өндірістік қызмет барысында кәсіпорын «Өнеркәсіптік көшбасшы» құрметті атағына ие болды 
(Кәсіпорын Қазақстан Республикасының ішінде ЭҚЖЖ бойынша шағын кәсіпорындарының арасына «ТОП-
100» кірді) және 2014 жылы (кәсіпорын ранжировка нәтижелері бойынша ҚР Алтын рейтингін алды), ұлттық 
сертификаттармен марапатталды.  2013, 2014 жылдары «САЛА Көшбасшысы» медалімен марапатталды.  

«ПИК Фирмасы» ЖШС «Крестьянский двор» сауда маркасымен ең тиімді техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерді қамтамасыз етуге тырысады:

- дайын өнімнің жоғары сапасы,
- өнімдерге қол жетімді бағалар,
- еңбек өнімділігі.

Директор Федоренко Оксана Владимировна
Қостанай облысы, Меңдықара ауданы, Никитинка ауылы
тел.: +7 71443 3-20-27
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Карагулина ЖК
Қостанай облысы

Жеке кәсіпкер Карагулина Любовь Александровна 18 жылдан астам уақыт бойы нан-тоқаш және 
кондитерлік өнімдер нарығында жұмыс істейді және сатып алушылар сенімділігін жеңіп алды. Қызметін нан 
өндіруден  бастады. 36 м2  алаңда орналастырылған алғашқы наубайханада,тәулігіне бірінші сұрыпты бидай 
ұнынан жасалған 200 бөлке нан дайындалды.Қызметтердің көп бөлігі қолмен орындалды. Наубайхананың 
алдында тұрған негізгі міндеті – нарықта өз өнім ассортименттерін кеңейтуге және өнім сапасын жақсартуға 
алған позицияларын нығайтуды кеңейту болды.

Өтінімдердің ұлғаюы және өнімге сұраныстың артуына байланысты жаңа міндеттер қойылды: өндірістік 
алаңдарды кеңейту, қолмен жұмыс күшін механикаландыру. Компания жоғары сапалы жабдықтарды 
орнатты: Revent (Швеция), RONDO желісінен (Швейцария) нан өнімдері мен ұннан жасалған кондитерлік 
өнімдерді өндіруге арналған нан пісіруге арналған пештер, бұл өнімнің түрлерін кеңейтуге және сапасын 
жақсартуға мүмкіндік берді.

Қазіргі уақытта компания 1200 шаршы метр аумақты алып жатыр. Кәсіпорында жұмыс тәжірибесі мол 
және тиісті біліктілігі бар 80 адам жұмыс істейді. Нан өнімдері мен ұннан жасалған кондитерлік өнімдердің 
үлкен ассортименті әзірленуде. Нанның 28 атауы, тоқаш өнімдерінің 22 атауы және ұннан жасалған кондитерлік 
өнімдердің 170-тен астам түрлері бар. Қазіргі уақытта өндірістің қуаттылығы тәулігіне 20 мың бірлікті құрайды.

2017 жылғы наурызда тамақ өнімдері қауіпсіздігінің  менеджмент жүйелері ҚР СТ ИСО 22000-2006 (ISO 
22000: 2005) сәйкестігіне сертификатталды, Сәйкестік сертификатын алды, ол шығарылатын өнімдердің 
қауіпсіздігін растайды.

Директор Карагулина Любовь Александровна
Қостанай облысы, Комсомольский даңғылы, 41
тел.: +7 7143 177451
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«Аква Арасан»
Қостанай облысы

Су және алкогольсіз сусындар құю зауытты
ЖШС Аква Арасан 2002 жылдың 2 сәуірде өз жұмысын атқаруға бастады. Кәсіпорын ашылған сәттен 

ақ жер асты минералды шипалы асты суларды шығарды. Ал 2012жылдан бастап ЖШС Аква Арасан квас 
жасайды.Қазіргі уақытта квастың 3 түрі бар: Хлебный, Славянский, Староградский. Рудный каласында 50 
жыл Октября 142 орналасқан кәсіпорны 2014 жылдан бастап алкогольсіз газдалған сусындарды шығарады. 
Қазір мұнда бірнеше газдалған алкогольсіз сусындар бар Грушевый, Буратино, Лимонад, Махито, Карамелька, 
Тархун, Байкал және т.б. Тұтынушылардың тез өзгеретін көңіл-күйіне толығымен сәйкес келу бәсекелестігіне 
қабілетті болып қалу, сондай-ақ ел ішінде және одан тыс жерлерде өнімді өткізу нарығын кеңейту үшін. 

ЖШС Аква Арасан 2015 жылдын тамызында жаңа алкогольсіз сусындар заводын ашты Қостанай 
қаласы, Абай 2 даңғылында орналасқан. 

«Аква-Арасан» зауыты Қостанай облысы үшін бірегей. Кәсіпорын техниканың соңғы үлгісі бойынша 
жабдықталған. Жоғарғы неміс технологиясың желінде адамның қатысуынсыз сусындарды дайындау 
іс жүзіндеге процесінде үлкен мүмкіндік, әрине өнімнің өзіндік құнына әсер етеді. Жаңа зауыттың негізгі 
тапсырмасы: арзан және сапалы тауарлар дайындау, тек жергілікті емес, сонымен бірге республикалық және 
ресейлик нарыққа шығу. Бұл завод «AISIA», атты сауда белгісінде жаңа алкогольсіз сусындарды шығарады 
олар: газдалған сусындар «Сочный лимон», «Спелая груша», «Южный тархун», «Медовое яблоко»; салқын 
шайлар: «Черный с лимоном», «Черный с персиком», «Зеленый с лимоном», «Зеленый с гуавой». Оған қоса 
заводта «AquaArasan», ауыз суы шығарылады. Сондай-ақ, жоспарда алкогольсіз сусындарының жаңа 
түрлерін шығарамыз.

Директор Ефремов Алексей Александрович
Қостанай облысы, Қаирбеков көшесі 238 
тел/факс: +7 7142 54-26-71
e-mail: arasan_kst@mail.ru
сайт: www.arsn.com.kz
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«Аралтуз» АҚ
Қызылорда облысы

«Аралтұз» АҚ 1994 жылы құрылған. Тұз кен орны шамамен 7,5 мың гектарды құрайды. Қорда  30 миллион 
тоннадан астам тұз бағаланады. 

2021 жылдан бастап тұз өндірісі жылына 1 млн. тоннаға дейін өседі (2017 жылы өндіріс жылына 450 мың 
тонна, 2012 жылы - 250 мың тонна). Зауыт аумағы 21,46 гектарды құрайды.

«Аралтұз» АҚ өндірістік учаскесі шикізаттың табиғи көзі - Жақсықылыш тұзды көлдеріне жақын жерде 
орналасқан. «Аралтұз» акционерлік қоғамы өндірістің толық циклін қамтамасыз ету үшін өздерінің негізгі 
өндірістік және көмекші шеберханаларына ие.

«Аралтұз» АҚ тұзын өңдеу өндірістік цехтарда жүргізіледі: 
№ 1 өндірістік бөлімінде украин технологиясына сәйкес тұзды өңдеу және қаптауға арналған өндірістік 

желі бар.
№ 2 тұз өндіру цехта  испан технологиясын пайдаланып, дайын өнімді шығаруға мүмкіндік бар.
№ 4 тұз өндірісі цехы заманауи жабдықтар мен технологияларды пайдалана отырып, испан технологиясын 

пайдалана отырып, тұзды өңдеуге мүмкіндік береді.
07.09.2018 жағдай бойынша қызметкерлер саны 1212 адам.
«Аралтұз» АҚ өз клиенттерінің мүдделеріне бағдарланған. Бастапқыда компания тек азық-түлікке 

пайдаланатын тұзды өңдеді. Келесі бағыт өнеркәсіптік мақсаттарда тұзды өңдеу болды, таблеткадан 
жасалған тұз, жемшөптен жасалған брикеттелген тұз өндірісі.

Президент Тауасаров  Айдынбек Адильбекович
Қызылорда облысы Арал ауданы, Жақсықылыш ауылы, Жақсықылыш көшесі
тел.: +7 7243328067, +7 7273410902
e-mail: araltuz.info@mail.ru
сайт: araltuz.kz
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«СПК ҚЫЗЫЛОРДА БАЛЫҚ» ЖШС
Қызылорда облысы

Серіктестіктің басшысы Ерхатов Аманбай Елеуович.
Серіктестік 2011 жылдың 5 тамызында Қызылорда облысында, Қазалы ауданында, Айтеке биінде 

құрылды.
Қызылорда облысының балық аулау өнімдерін өңдейтін ірі экспортері болып табылады.
Серіктестік Қазақстанның барлық өңірлерінде, ТМД елдерінде және ЕО-да айтарлықтай өсім көрсетіп, 

нарықтағы өз позициясын нығайта береді.

Жетекшісі Ерхатов Аманбай Елеуович
Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би ауылы
тел.: +7 724 38-21762, 79200, +7 701 321 24 67
e-mail: khbahyt@mail.ru
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«AB INVEST GROUP» ЖШС
Қызылорда облысы

Компанияның негізгі қызметі май өндіру болып табылады. 
7 адам жұмыс істейді.
2018 жылдың басынан бері 25 тоннадан астам мақсары майы  экспортталды.
Компания негізгі тазартылмаған  мақсары майды  өндіреді.
Май химиялық реагенттерді қоспай-ақ жасалады, салқын әдіспен сығылған, үздік сорттарынан алынған, 

Қызылорда облысының аумағында өскен.
Өнім 100% экологиялық таза. 
Сүзу арнайы сүзгі шүберекпен жүзеге асырылады,  ұнтақ сүзгілері пайдаланылмайды, басқа 

өндірушілердің басты айырмашылығы.
Астықты өсіретін дәндер пестицидтер мен химиялық заттарды қолданбастан жүзеге асырылады.

Басшысы Дүйсенбаев Ғалым Гаhарманұлы
Жамбыл облысы, Талас ауданы, Қаратау қаласы, Арбатас көшесі 27 
тел.: +7 702 111 0605
e-mail: galym_7@mail.ru
сайт: Safflower.kz
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ПК «Ауылшаруашылық кооперативі 
«Сегізбай Ата»
Манғыстау облысы

Қызметінің негізгі түрі: мал етін және балық консервілеу 
Саласы: өңдеу өнеркәсібі
Қызметтің басталуы: 2017 жыл.
Мадақтамалар мен жетістіктер: 
• 2017 жылы  мекеме басшысы «Бастау Бизнес» курсынан өтіп, «Атамекен» шағын қаржы ұйымынан 

10 млн. тенге несие арқасында «Сегізбай ата ауыл шаруашылық кооперативі» шағын бизнесінің бастады. 
Қосымша бұл жобаға өзі қаржы жұмсады.

• Жұмыс жасауға  қажетті  құралдармен толық  жабдықталған екі цех іске қосылды .
• Бұл өндіріс орны жоғарғы сұрыпты бұқтырылған жылқы, түйе еттерін және май қосылған табиғи 

каспий кефаль етін  консервілеп шығарады. 
• Мекеменің өндірістік қуаты бір тәуілікте ет консервілері - 800 дана, балық  консервілері – 1200 дана 

шығара алады.
• Өндіріс орны ашылғанынан  бері 5000 консерві ет өнімі өндірілген.
• Мекеме жөнінде ақпарат республикалық, облыстық деңгейдегі телеканалдар, газеттер бетінде 

кеңінен жарияланды. 

Директор Кармысов Мухтар Замазанович
Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы
тел.: +7 701 136 2465 
e-mail: karmysovm@mail.ru
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«Саукымбек» ЖШС
Маңғыстау облысы

Қызметінің негізгі түрі: ұн өндіру
Саласы: тамақ өндірісі
Қызметтің басталуы: 2018 ж. қаңтар
Мадақтамалар мен жетістіктер: 
• Мекеме   Форте Банктен Даму Өндірістік  бағдарламасы бойынша алған несие арқылы іске қосылды.
• «Аскар ұн жарма комбинаты»  2016 жылы   тіркелді. 
• Завод 2017 жылы 16 желтоксанда іске косылды. 
• Ұн жарма заводтын ашылуына алынған 350 млн тенге несие құрал жабдық пен  құрылысқа 

жұмсалды.
• Заводтың қуаттылығы  тәулігіне 150 тонна ұнды өңдейді.  
• Іске қосылғаннан бері завод 80-дей вагон бидай қабылды және 
 4 200 000 килограмм ұн, 1 344 000 киллограмм кебек, 56 000 килограмм жарма өндірді. 
• Жергілікті « Маңгыстау арнасы» мен «24kz» телеканалдарда завод туралы хабарлар көрермендерге 

ұсынылды. 

Директор Бердибекова Акжибек Сакеновна
Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы
тел.: +7 778 810 2323
e-mail: too.saukymbek@mail.ru
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«Берекет-Ф» ЖШС
Манғыстау облысы

Толық атауы: «Берекет-Ф» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
Қызметінің негізгі түрі: тағам өнеркәсібі 
Саласы: сүт және кондитер өнімдері
Қызметтің басталуы: 1997 ж
Мадақтамалар мен жетістіктер: 
• «Сауда Үздігі-2014» Қазақстан Республикасының сауда кәсіпкерлік конкурсында «Жылдың  жақсы 

басшысы номинациясында 3-орын ;
• «Табыс-2013» облыстық байқаулық-жәрмеңкеде «Отандық тауарлар өндірісі мен құрылысы» 

номинациясында «Өндіріс облысындағы ең жақсы кәсіпорын» номинациясы бойынша жеңімпаз дипломы;
• «Қазақстанның үздік тауары» республикалық  конкурс-көрмесіне қатысқаны үшін Алғыс хат, 2013 ж
• 2009 жылдың қазан айында Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын Сапа» премиясының 

республикалық байқауына  белсенді қатысқаны  үшін алғыс жарияланды;
• 2009 жылы «Отандық тауарлар өндірісі мен құрылысы» номинациясында «Әйелдермен басқарылатын 

ең жақсы кәсіпорын»  қалалық байқауында жеңімпаз дипломы берілді;
• «Жылдың ең жақсы кәсіпкері» номинация бойынша  диплом,  2013 жылы
• Маңғыстау облыстық  кәсіпкерлер палатасының Алғыс хаты, 2014 жыл
• «Қазақстан Республикасының іскер әйелдер ассоциациясының» алғыс хаты; 2015 жыл
• Маңғыстау облысы әкімінің Алғыс хаты , 2016 жыл
•  «Сапа көшбасшысы» номинациясы бойынша  диплом ,2016 жыл
• Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25 жылдығына «Қазақстанда жасалған» акциясының 

аясында жасалған көрмеге белсенді қатысқандығы үшін жергілікті отандық өнім өндірушілер жетістіктері 
үшін әкім орынбасары атынан алғыс хат.

Директор Фаталиева Зарета Ахмедуллаховна
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы
тел.: +7 701 373 11 48
e-mail: bereket_f@mail.ru 
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«Greenhouse KZ» ЖШС
Павлодар облысы

Бүгінгі күні  кәсіпорын толық әлеуметтік   пакет ұсына,175  қызметкерлерді тұрақты жұмыс орнымен 
қамтамасыз етеді. Павлодар облысының Екібастұз қаласындағы  жылыжай кешені импорт өнімін 
пайдаланбай, елімізді іркіліссіз томаттармен қамтамасыз етуге арналған, сонымен қатар жақын және алыс 
шетел елдеріне өнімін экспортқа бағыттаған. Біздің жылы кешеніміз  голландиялык технологияны жергілікті  
жағдайларға бейімделу арқылы  пайдалануда».

Жылыжай жобасын жасаған атақты Van der Hoeven  жылыжай кешендер құрылысшысы, голландиялык 
компанияның әлемдік жетекшісі. Жылыжай кешенінің  көлемі 10 га, тәулігіне 10 тоннадай томат өнімін жинауға 
мүмкіндік береді. Бүгінгі күні жылыжай кешені  “QazTomat”маркасымен шығарып, томаттың  6: Хайку, Бриозо, 
Киву, Шерами, Фортиция, Далтари  сорттарын өсіреді.

Жылыжай кешенінің барша өнімі қолданыстағы заңдылық  талаптарына сәйкес сертификатталған. 
Жиналған өнімдер томаты Қазақстан республикасы жэне Ресей федерациясы нарығында “QazTomat” 
маркасымен өнімделіп, сатылады. 

Өнімімізді тұрақты өткізу жолдарын қамтамасыз ету үшін Қазақстан республикасы және Ресей 
федерациясының (ТОО “МЕТРО Кэш энд Керри” ОО  “ЛЕНТА”) нарығынды  түрлі сатылым тараптарымен өзара 
түсінік және ынтымақтастық бойынша бірқатар құжаттар бекітілген.

2019 жылы кәсіпорын жоспарында, кезекті көлемі 12 га томаттарды өсіруге арналған кешен тапсыру, 
онда көкөністер  өсіру  жұмысымен 180 мамандар айналысады. Жаңа кешенді пайдалануға енгізу саласында 
нақты осынша мамандарды оқытып, жұмыспен қамтамасыз ету жоспарлануда.

Директор Матымов Ерлан Джарилкасымович 
Екібастұз қаласы, учетный орамы 172, 67 құрылысы
тел.: +7 775 000 9878
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«Айсберг ПВ» ЖШС
Павлодар облысы

«Айсберг ПВ» ЖШС бүгінгі күні, мұздатылған жартылай фабрикаттарды өндіретін,  тұрақты да 
динамикалық түрде даму үстіндегі кәсіпорын болып табылады.

Жұмыстың басты критерийлері жаңа теxнологияларды енгізу мен сапаның xалықаралық стандарты 
болып табылады. «Айсберг ПВ» ЖШС тұтынушылардың сүйіктісіне айналған, нағыз дәмді жартылай 
фабрикаттардың кең таңдауына ие.

Көптеген жылдар бойы «Айсберг ПВ» ЖШС директоры М.А. Желновтың және директордың орынбасары 
Ү.Ж. Жүсіпованың бастамасымен төмендегідей мекемелер мен ұйымдарға қайырымдылық көмегі көрсетілуде:

«Самал» балаларды оңалту орталығы; «Үміт» жарымжан-балалардың ата-аналар лигасы» ҚБ; «Павлодар 
облысы туберкулезге қарсы балалар санаториясы» ММ, «Мұрагер» Пансионаты қайырымдылық мекемесі, 
«Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы» ҚИДБРФ  М. Жүсіп атындағы орталық мешіт және «Әбу Бәкір 
Сыддық» мешіті (тұрғындардың әлеуметтік - тұрмысы төмен бөлігіне көмек көрсету), ҚР Қызыл ай Филиал 
Қоғамының Павлодар Облыстық Комитеті;

«Павлодар қаласының балаларға арналған баспанасы» ММ, «Кенжекөл ауылының отбасылық үлгідегі 
балалар ауылы» ММ және өзге де ұйымдар.

Қалалық және облыстық әкімдікпен, Білім беру Министрлігімен, балалардың құқықтарын қорғау 
Департаментімен бірге кәсіпорын жүйелі түрде жыл сайынғы қайырымдылық акциясы аясында персоналды 
көмек көрсетеді.  

Азық-түліктердің нарықтағы сыйымдылығы кең, атап айтқанда мұздатылған жартылай фабрикаттар 
негізгі жартылай фабрикаттарды сәтті іске асыру үшін алғышарт болып табылады. Негізгі тұтынушылардың 
қатарында: сауданың жүйелі кәсіпорындары (Астана қаласын қоса алғанда барлық аймақтардың ірі 
супермаркеттерінің шамамен 90% бізбен ынтымақтастықта жұмыс істейді), дүкендер және сауда үйлерінің 
азық-түлік бөлімдері, асxаналар, кафелер. Біздің филиалдар: Екібастұз, Семей, Астана, Өскемен.

ЖШС іскерлік серіктестіктері, Ресей Федерациясынан біздің өнімге қызығушылық танытты. Қазіргі 
уақытта біздің жартылай фабрикаттарымызды Томск, Омбы, Новосібір қалалары өз аймақтарында сәтті 
сатуда.

Ең үздік қазақстандық өндірушілерден сапалы шикізатты қолдану, заманауи теxнологияларды қолдану, 
жоғары көрсеткішті құрал-жабдықтарды, сонымен қатар сапа бақылау жүйесін жүзеге асыру «Айсберг ПВ» 
ЖШС нарықта позициялары озық мемлекеттерді жаулап алуға мүмкіндік берді. Жақында біз, мұздатуды 
қолдана отырып, өз өнімдеріміздің жарамдылық мерзіміне өзіміз жауап беретін ЕЭС стандартына сәйкес 
келетін сертификатқа ие болдық.  

Біздің компанияның өнімдері ТР ТС сәйкестігі туралы Декларациясының негізінде шығарылады, барлық 
өнім сертификатталған, сонымен қатар 9001-2016 сапа менеджментінің сәйкестік сертификатына ие.

Директор Желнов Михаил Анатольевич
Павлодар облысы, Торговая 11/1
тел.: +7 7182 68 67 78    
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«Павлодармолоко» ЖШС
Павлодар облысы

«Павлодармолоко» ЖШС тұрақты дамып келе жатқан кәсіпорын, оның қызметінің негізгі бағыты болып 
құрамында консерванттар, алмастырғыштар және жасанды қоспалар жоқ сапалы бәсекелестікке қабілетті 
сүт өнімінің кең ассортиментін (сүт, ашымал сүт өнімі, қатты ірімшіктер, сары май, тұздық ірімшіктер) өндіру 
саналады.

Бүкіл өнім классикалық технологиялар бойынша дайындалған, сертификатталған, Кеден одағының «Сүт 
пен сүт өнімінің қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің (КО ТР 033/2013), ұлттық және мемлекетаралық 
стандарттардың: ҚР СТ 1324-2015, ҚР СТ 2799-2015, МЕМСТ 37-91, ҚР СТ 94-95, ҚР СТ 1067-2015, ҚР СТ 418-
2013, ҚР СТ 2069-2015 талаптарына сәйкес.

Павлодар облысы бойынша 2018 жылдың қаңтар-маусым айлары жағдайына Статистикалық 
бюллетеннің деректеріне сәйкес «Павлодармолоко» ЖШС өнімінің үлесі келесіні құрайды:

-  өңделген сұйық сүт және кілегей– 25 %;
- басқа ірімшіктер мен сүзбе – 11 %
- қатты ірімшіктер – 40 % . 
Танымал және талап етілетін өнімдердің бірі болып 0,5 және 1 кг «Фин-Пак» қаптамасында, сонымен 

қатар 0,5 кг «Пюр-Пак» қаптамасында «Галицкий» сауда белгісімен өткізілетін, майдың салмақтық үлесі 2,5% 
майлылығы төмен айран саналады.

Айран ҚР СТ 2069-2015 сәйкес өндіріледі және нарықта ұсынылатын көптеген ашымал сүт өнімдерімен 
салыстырғанда айран саңырауқұлақтарындағы табиғи сүт ашытқысымен ашыту жолымен өндіріледі. Айран 
саңырауқұлақтары жеке өндіріс өнімі болып табылады, он бес жылдан артық «Павлодармолоко» ЖШС 
өндірістік зертханаларында өсіріледі. Шикізатты (шикі сүт) жеткізушілер болып мал шаруашылығы бойынша 
асыл тұқымды шаруашылық мәртебесіне ие болатын Павлодар облысының үздік шаруашылықтары 
саналады: «Галицкое» ЖШС – 65%, «Луганск» ӨК – 31%.

Айран, ашымал өнім ретінде жоғары биологиялық құндылыққа, сонымен қатар маңызды диеталық 
қасиеттерге ие, белсенді өмір мерзімін ұзартуға мүмкіндік беретін бірегей емдік қасиеттеріне ие. 

Айранның консистенциясы біркелкі, бұзылған немесе бұзылмаған ұйындысымен. Айранның дәмі мен 
иісі таза, ашымал сүт, сергітетін, аздап ащы, бөгде дәм мен иіссіз. Айранның түсі сүттей ақ немесе аздап крем 
түсті, майлылығы 2,5% кем емес, тұтынушы қаптамасындағы жарамдылық мерзімі 3 тәулік. 

 «Галицкий» айранының қазақстандық құрамы 100%. 
Айран өндірісінің көлемі жылына 686 тоннаны құрайды және оның тұрақты өсуі байқалады, осылайша 

2016 жылы айран өндірісінің көлемі 2015 жылмен салыстырғанда 21 %-ға  өсті, ал 2017 жылы 2016 жылмен 
салыстырғанда тағы 5,5%-ға  өсті. Сонымен бірге сүт өнімі өндірісінің жалпы көлемі 2016 жылы 2015 жылмен 
салыстырғанда  17%-ға , ал 2017 жылы 2016 жылмен салыстырғанда 9%-ға өсті, және жылына 5180 тонна 
өндіруге қол жеткізуге мүмкіндік берді. 

 
Директор Демешко Лариса  Евгеньевна                          
Промышленная зона Центральная, 752
тел.: +7 7182 686743   
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«VIZAVI COMPANY» ЖШС
Солтүстік Қазақстан облысы

«ViZaVi Company» ЖШС – нан кондитерлік бұйымдар жасайтын сауда-өндірістік компания. 
Бас директоры – Сайдашева Ляйла Равильевна.
«ViZaVi Company» ЖШС өз қызметін 2004 жылы ЖК «Сайдашева Л.Р.» ретінде бастады. 2004 жылы өнімді 

3 қызметкер шығарып дайындады. Бүгін  «ViZaVi Company» ЖШС қызметкерлердің саны 170 адам құрайды. 
Бастапқыда өндіріс алаңы 20 шаршы метр жерде орналасқан, бүгін өнім жалпы ауданы 1200 метр шаршы 
құрайтын 2 цехте шығарылады. 

2009 жылы ЖК «Сайдашева Л.Р.» нан кондитерлік бұйымдар жасайтын сауда-өндірістік компания «ViZaVi 
Company» ЖШС болып қайта құрылды 

Барлық өнім жоғары сапалы табиғи шикізаттан, консервантсыз жасалған. Барлық бұйымдар 
сертификатталған  және Сапа паспортына ие. 

Сұрыпталымы алуан түрлі салынды мен толтырғышы бар (өрік, мейіз, қара өрік, грек жаңғағы, жержаңғақ, 
бал, шоколад, кокос, джем, тосап) қосылған түрлі қамырдан (үгілген, қабатты, бисквитті, қайнатылған) 
жасалған  80-нен астам атаудан тұрады. 

Сонымен қатар  кәсіпорын өндірісінің 80%-ы отандық өндіріс шикізатынан тұрады.  
«ViZaVi Company» ЖШС Петропавл қаласында, Қазақстанның басқа қалаларында, сондай-ақ Ресей 

Федерациясында көтерме, көтерме-бөлшектеп сату, бөлшектеп сату саласында қызмет етеді.  
ДСҰ-на кіру қарсаңында «ViZaVi Company» кәсіпорны шығарылатын өнімнің қауіпсіздігін жетілдіру 

бойынша  ISO 22000 (HASSP) стандартизацияның жаңа деңгейіне көшеді.  Осыған байланысты кәсіпорында 
шикізат пен материалдарды қабылдаудан бастап  дайын өнім шығаруына дейін қатаң бақылау жүргізіледі. 

«Тәтті тағам өнімі – сүйікті жандар көңілі» - Ляйла Равильевна бір кездері айтқан сөздері «ViZaVi Company» 
ЖШС-нің ұранына айналды.  

«ViZaVi Company» ЖШС облыстық, аймақтық және халықаралық байқаулар мен көрмелердің қатысушы 
мен жеңімпазы болып табылады. 

Директор Агринов Ермек Есболович
СҚО, Петропавл қаласы, Жамбыл көшесі, 235
тел.: +7 7152 42-51-52
е-mail: vizavi_company@mail.ru
сайт: www.sladosti-vizavi.ru
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«Радуга» ЖШС
Солтүстік Қазақстан облысы

«Радуга» ЖШС-ң негізі 1993 жылы Петропавл қаласында  қаланған. Бүгінгі таңда «Радуга» ЖШС-і 
– бұл Қазақстан нарығында жетекші орынға ие, өзіндік инфрақұрылымы, ірі филиалдық желілері бар 
тұрақты дамушы, көпбейінді Компания.  Компания 2013 жылы Қазақстан Республикасындағы ірі ҮЗДІК-20 
кәсіпорындарының қатарына еніп, «Қазақстан 2013 көшбасшысы» атағымен марапатталған. 

Құрылымдық жағынан алғанда кәсіпорын меншіктің ұйымдасқан құқықтық формасына бірлескен 
және қаржылық және ассортиментті басқару қызметі орталықтандырылған, Қазақстанның ірі қалаларында 
орналасқан он бизнес-бірлік желісінен тұрады. Сондықтан, компания дилерлер (делдалдар) қызметін 
пайдаланбайды, бұл өз кезегінде соңғы сауда нүктесіндегі төменгі нарық бағасын қамтамасыз етеді. 
Кәсіпорынның тұтынушылары болып Қазақстандағы 20 000-нан астам нүкте саналады. Қазақстанның 
батысындағы Орал, Ақтөбе, Ақтау, Атырау,  сондай-ақ, Ресей Федерациясының аумағында дистрибьютерлер 
арқылы белсенді сатылым жүргізілуде. 

Кәсіпорынның негізгі әрекет түрлері: 
- тамақтану өнімдерін өндіру: құрғақ таңғы астар,  жүгері таяқшалары, поп корн, жармалар, ұн, 

күнбағыстың қуырылған дәндері, жылдам дайындалатын тамақ өнімдері (вермишель, сорпа, картоп ботқасы); 
- сұйық сабын және жуғыш құралдар өндіру; 
- қоқысқа арналған полиэтилен қаптар мен майки-қаптар өндіру;
- асүйге, баққа, бақшаға арналған пластикалық бұйымдар өндіру; 
- металл бұйымдар өндіру (кептіргіштер, сатылар, орындықтар).
Кәсіпорын 2015 жылдан бастап «ХИТ» сауда маркасымен құрғақ таңғы астарды өндіру және сатумен 

айналысады. Аталмыш өнім жүгері жармасынан, қанттан, табиғи бал және какаодан жасалған. Құрғақ 
таңғы астар құрамына ағзаны маңызды қоректік заттармен байытатын, күрделі көмірсулар, ақуыздар 
мен минералдармен қамтамасыз етуге көмектесетін толық дәндер кіреді. Өндірісте барлық өнімдер 
сапа бақылауынан  өтеді. Заманауи жабдықтар мен технологиялар өнімнің жарамдылық мерзімі бойына 
қайталанбас дәм сыйлайды және оны қамтамасыз етеді. Шығарылатын өнімнің жылдық көлемі 400 000 кг-
нан астам. 

«Радуга» ЖШС-ң миссиясы: Тұтынушылардың жоғары сапаға, серіктестердің қол жетімді бағаға, 
қызметкерлердің сенімді болашаққа және мемлекеттің бірлескен перспективалы дамуға деген мүдделерін 
ескере отырып үздік тауар шығару. 

Бас директор Шарапаев Дмитрий Анатольевич
СҚО, Петропавл қаласы, Қожаберген Жырау көшесі 2
тел.: +7 7152 63 00 01
сайт: www.kdr.rz
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Еншілес кәсіпорын
Петропавл нан комбинаты» ЖШС
Солтүстік Қазақстан облысы

«Петропавл нан комбинаты» еншілес кәсіпорны» ЖШС («ПНК» ЕК» ЖШС) Солтүстік Қазақстан облысында 
нан-тоқаш өнімдерінің ең үлкен өндірушісі болып табылады және «Петропавл нан-тоқаш комбинаты» ЖШС 
(«ПНТК» ЖШС) компанияларының тобына кіреді, оның тарихы ондаған жылдардың өнімді жұмысымен 
есептеледі (1993 жылдан бастап).

Нан-тоқаш өнімдерін (НТӨ) өндіру және іске асыру «ПНК» ЕК» ЖШС қызметінің басты бағыты болып 
табылады. Күн сайын Петропавл қаласының және СҚО тұрғындарының мұқтаждықтарын қамтамасыз ете 
отыра, кәсіпорында шамамен 20 тонна НТӨ пісіріліп шығарылады.

Заманауи қарқынды дамып келе жатқан әлем инновацияларды талап етеді, сондықтан 2017 жылы 
«ПНК» ЕК» ЖШС (Петропавл қаласында) және «Алматынан нан комбинаты» ЖШС (Алматы қ. «ПНТК» ЖШС 
еншілес компаниясы) бірегей өнім – Vitalnan бүтін бидай нанының өндірісін бастады. Бүтін бидай нандарының 
тобына 4 нан түрі кіреді: Пайдалы бидай (ашытылмаған), Пайдалы қара бидай, Мейізбен қара нан және 
Скандинавиялық.

Компания тобының технологтары сынаулар және қателер әдісімен көптеген жылдардың тәжірибесі, көп 
еңбектің, жаңа білімдердің және ақпарат көздерінің ізденісі негізінде шын мәнінде бірегей өнімді ала алды. 
Функционалдық (пайдалы) нандарды өндіруді бастау идеясы пайда болған кезден оны жүзеге асырғанға 
дейін 1,5 жылдан аса уақыт өтті. Күрделі үлкен жұмыстың нәтижесінде бүгін өндіруші тұтынушыларға 100% 
табиғи өнімнен жасалған жарамдылық мерзімі 10 күн  пайдалы нанды ұсына алады.

Осы уақытта Қазақстанда және көрші мемлекеттерде бидай ұны негізінде жасалған, дәстүрлі нан-тоқаш 
өнімдерін қолдану әлі де жоғары, өйткені функционалды өнімдер тек қымбат саралымда ұсынылған. «ПНТҚ» 
ЖШС компанияларының тобы, соның ішінде «ПНК» ЕК» ЖШС СҚО нарығында пайдалы өнімдерді барынша 
қолжетімді етуге және оларды тұтынуды арттыруға тырысуда.

Фактілер инновацияның жоғары бағаланғанын көрсетеді: Vitalnan нанын іске асырудың көлемі бір жылда 
38,6 есе өсті, оның ішінде Петропавлда 11,5 есе, Алматыда 35 есе.

Директор Агринов Ермек Есболович
СҚО, Петропавл қаласы, С. Мұқанов көшесі 50
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«Madlen» ЖШС 
Түркістан облысы

«Мадлен» кондитерлік кофеханалар жүйесі – қазіргі таңда бүкіл Қазақстан бойынша қоғамдық 
тамақтандыру және кондитерлік өнімдер саласындағы ең ірі және қарқынды дамып келе жатқан 
компаниялардың бірі. Ең алғашқы «Мадлен» кофеханасы 1997 жылы ашылған, бүгінде ол он тоғыз жылдан 
бері қонақтарына ең таңдаулы тәттілері мен сусындарын ұсынып келе жатқан, ресми тіркелген сауда маркасы 
болып табылады. 

Компанияның негізгі жұмыс бағыты – кондитерлік өнімдерді, балмұздақ, шоколад өнімдерін өндіру, 
сондай-ақ кофе және кофе сусындарын дайындау. Мұнда аспаздардың өз ісіне деген шексіз махаббаты мен 
тек қана табиғи шикізаттардан аса жоғары сападағы өнімдерді дайындау дәстүрі қалыптасқан. «Мадлен» 
кофеханалық картасынан бүгінде ыстық және салқын кофенің, сондай-ақ кофеинсіз кофенің 37 түрін табуға 
болады. Қазіргі уақытта 17 «Мадлен» кондитерлік кофеханалары жұмыс істейді. Біз Шымкент, Алматы, Астана 
қалаларынан келген қонақтарымызды құшақ жая қарсы алуға дайынбыз. 

Елена Георгиевна Харитиди – «Мадлен-kz» ЖШС-нің бас директоры. Өз қызметін шағын кондитерлік-
дүкен ашудан бастаған, онда өнімдерді дайындаумен өзі де айналысқан. Ол нағыз мамандарды өз ісіне 
еліктіріп, айналасына топтастыра алды. 

НЕГЕ «Мадлен»?
- Нақты табысты 19 жылдық еңбек тәжірибесі. Мол тәжірибе, білім мен машықтарға бай кәсіби 

қызметкерлер командасы шағын бастапқы капиталмен де өз ісіңізді бастауға көмектеседі.  
- Жеке желіде сынақтан өткен тиімді жұмыс стандарттары. (Контрагенттермен: жалға берушілермен, 

жеткізушілермен, тексеруші салық органдарымен жұмыс істеудің айқын жүйесі. Қызметкерлерді оқытудың 
бірыңғай жүйесі)

- Ірі кофеханалар желісі. (Кофеханалар арасындағы ең үздік кофе. Әр стақандағы дәм кепілдігі. Тек табиғи 
өнімдерді пайдаланамыз).

Бас директор Харитиди Елена Георгиевна
Шымкент қаласы, Төле би көшесі 41
тел.: +7 701 992 44 22
e-mail: madlen-kz@mail.ru
Instagram: @madlen_shymkent
сайт: www.madlen.kz
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«Arsenal Sad» ЖШС
Түркістан облысы

Ауданда Арсенал Садтың қарқынды бақшалары таң қалдырады. Бұл жерде алмұрт, қараөрік, алма, үстел 
жүзім, премиум сорттарын өрік өсіріледі. Олар ең жаңа агротехнологияларды пайдаланады, АҚШ, Испания 
және Франциядан мамандарды тартады. Сұлулық кейінірек, барлық ағаштар жеміс-жидекте болған кезде 
басталады. Олардың кірістілігі дәстүрлі бақтарға қарағанда әлдеқайда жоғары.

Шаруашылықта 650 гектар жер өңделеді, оның ішінде 320 гектар - бақша. Қалған аумақтар да басқа да 
қылдарды, соның ішінде бақшада қылдарын өсіреді. Еуропада сатылатын бақша туралы естіген болсаңыз, 
бұл экономиканың бұл екенін біліңіз. Мұнда 3 литрлік пакеттерде де шырын жасалады. Олар аймақтың бренді 
болсын!

Директор Актуреева Каршыға Айтуреевна 
Мақтарал ауданы, Атамекен а/о
тел.: +7 701 555 55 05
e-mail: arsenal-sad@mail.ru
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«Barys 2007» ЖШС 
Түркістан облысы

«Барыс 2007» ЖШС-нің негізгі қызмет - макарон және ұннан жасалған кондитерлік өнімдер мен нан 
өнімдерін өндіру.«Барыс 2007» ЖШС-нің негізгі міндеті азық-түлік нарығын жоғары сапалы, қауіпсіз және 
әлеуметтік қол жетімді өнімдермен қанықтыру болып табылады.

ЖШС «Барыс 2007» алдына қойған негізгі мақсаты - үнемі жетілдіріліп және тұтынушыларды әлемдік 
стандарттарға сай келетін әлеуметтік-қолжетімді бағада, жоғары сапалы макарон және кондитерлік 
бұйымдармен қамтамасыз ету.

«БАРЫС 2007» ЖШС кәсіпорны 2007 жылы Қазақстан Республикасының Оңтүстік Қазақстан облысында 
құрылған. 2007 жылдан бастап 2009 жылға дейін өндірістік үй-жайларды дайындау, кәсіпорынды барлық 
қажетті энергетикалық ресурстармен қамтамасыз ету және әкімшілік-тұрмыстық жағдайларды қамтамасыз 
ету үшін құрылыс-монтаждау жұмыстары жүргізілді.2009 жылғы 22 қыркүйекте Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың қатысуымен итальялық PAVAN Mapimpiati SPA компаниясының қысқа макарон 
өнімдерін шығаруға арналған бірінші технологиялық желісі (жабдық) іске қосылды, бірінші желінің өндірістік 
қуаты 3200 кг / сағатына немесе 25 000 тонна қысқа макарон өнімдерін шығарады. Инвестицияның жалпы 
құны 10 миллион доллар болды. 150 жұмыс орны құрылды.2011 жылы екінші макарон линиясы іске қосылды, 
оның өнімділігі жылына 1500 кг / сағ немесе 11000 тонна ұзақ макарон. Жабдықтарды жеткізуші итальялық 
компания «PAVAN Mapimpiati S.P.A.». Бұл жобаның инвестициялық құны 4 млн. Екінші желіні іске қосқаннан 
кейін ұзақ макарон өнімдері шығарылатын өнімдердің ассортименті кеңеюде. Бұдан басқа, 40 жұмыс орны 
ашылды.

2013 жылдың 4 қазанында «Барыс 2007» ЖШС-де кондитерлік цехтың ашылуы және итальялық 
IMAFORNI компаниясының автоматтандырылған өндіріс желісін қант және печенье өндірісі бойынша 
іске қосу рәсімі өтті. IMAFORNI бұл бренд бүкіл әлемге сенімділік және керемет конструкциялар, жоғары 
гигиеналық жабдықтар, сондай-ақ технологиялық жетілдірілген шешімдер тұрғысынан белгілі. «Барыс 2007» 
ЖШС - «MADINA» брендімен макарон өнімдері мен ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді өндіру бойынша 
Қазақстан Республикасының ірі өндірушілерінің бірі.«MADINA» макароны экологиялық таза өнім болып 
табылады. Макарон өнімдерін шығаратын шикізат - Қазақстан Республикасының солтүстік аймақтарынан 
жоғары сапалы ұннан жасалған ұн.

Директор Каражанов Азат Адильбекович
Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, 226 ауд. 186
тел.: +7 7252 556255
e-mail: baris-in-pr@mail.ru
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«Шымкент құс» ЖШС
Шымкент қаласы

Кәсіпорынның атауы  «Шымкент құс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
Жұмыскерлер саны 250 адам. Кәсіпорын 2006 жылы құрылды. 
Конкурсқа ұсынылған өнімнің атауы тауық жұмыртқасы
«Шымкент құс» ЖШС Қазақстандағы тауық жұмыртқасын ең ірі өндірушілердің бірі болып табылады, 

жылына шамамен 155 млн. жұмыртқа өндіреді. «Шымкент құс» ЖШС өндіретін тауық жұмыртқасы барлық 
техникалық, санитариялық нормаларға және ветеринариялық талаптарға, сондай-ақ қолданыстағы МЕМСТ 
сипаттамаларына сәйкес келеді. 

Кәсіпорында СМЖ ҚР СТ ISO 9001-2016, ҚР СТ ISO 14001-2016, ҚР СТ 22000-2006 қолданылады.
Бұл емдәмдік өнім Шымкент қаласы мен Түркістан облысы халқының үлкен сұранысына ие, мұнда 

нарықтың 80-85% көлемін алады.
Тұтынушылардың үлкен сұранысын қанағаттандыру мақсатында жылдан жылға кәсіпорын өндіріс 

көлемін - экологиялық таза, сапалы және қауіпсіз өнім болып табылатын тауық жұмыртқасын өндіруді 
ұлғайтып келеді.

№ Көрсеткіштері Өлш.бірл. 2016 жыл 2017 жыл Өсу қарқыны, % Бизнес-жоспар
1 Өндірілген өнім көлемі млн. дана 130 155 өсім - 19,2% өсім - 9,7%

Аталған мақсатты іске асыру үшін «Шымкент құс» ЖШС жыл сайын ескірген технологиялық 
жабдықтарды жаңа тиімділігі жоғары автоматтандырылған желілерге ауыстыра отырып, құс қораларын 
реконструкциялауды жүргізіп келеді.

Күшті жақтары: Кәсіпорын инкубатор, жем-шөп зауыты, құс өсіру бойынша өндірістерді, өндірістік 
цехтарды және құс қиын өңдеу цехын қамтитын тік интеграцияланған холдингті білдіреді. 

«Хайсекс Браун» кросын пайдалану өнімділікті 90% деңгейінде ұстап тұруға мүмкіндік береді, бұл тіпті 
еуропалық және ресейлік серіктестерді таң қалдырады. 

Құс қорадан шыққан барлық жұмыртқа Staalkat Alpha 125 жұмыртқа сұрыптайтын машинаға 
(Нидерланды) түседі, оның өнімділігі сағатына 45000 жұмыртқа. Бұл машина әрбір жұмыртқаны автоматты 
режімде тартып, МЕМСТ-қа сәйкес санаттары бойынша сұрыптайды. 

«Шымкент құс» ЖШС - өндірісте әр жұмыртқаға шығарылған күнін таңбалайтын Қазақстандағы жалғыз 
құс фабрикасы. Сатып алушы әрқашан сатып алынатын жұмыртқаның балғындығын және сапасын тексере 
алады. 

Әлсіз жақтары:_______________________________________________________

Бас директор Досболов Айдар Абилкасимович
Шымкент қаласы, Абай ауданы, Қызылжар тұрғын кешені, Жеңіс көшесі, 209 үй.
тел.: +7 7252 547075
e-mail: shymkentkus@mail.ru
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«Алтын Дән» ЖШС
Шымкент қаласы

«Алтын Дән» ЖШС Қазақстан Республикасындағы жоғары өнімділік пен технологиялылықты өзінде 
сәтті үйлестіре отырып, бидайды ұнға айналдырып, қайта өңдеумен айналысатын аса ірі кәсіпорын болып 
табылады. «Алтын Дән» ЖШС-нің басты артықшылықтарының бірі – оның өнімдерінің тек экологиялық 
тұрғыдан таза және жоғары сапалы шикізаттан дайындалатындығында. 

Бүгінгі таңда «Алтын Дән» ЖШС макарон өнімдері мен сүтөнімдерінің алуан түрлерін, сондай-ақ әртүрлі 
сұрыптағы бидай ұны мен томат пастасын шығара отырып, отандық нарықтағы шебін берік ұстанып отыр. 

«Алтын Дән» ЖШС-нің мықты тұстарына мыналарды жатқызуға болады:
1.  Ешқандай қосымша қоспалар қосылмайтын, толықтай табиғи болып табылатын барлық өнімдерінің 

сапасы жоғары. Соның арқасында «Алтын Дән» маркалы барлық өнімдер елдің құрметін жаулап алып, 
көпшілік білетін, танымал өнімдерге айналып келеді. «Алтын Дән» ЖШС-нің өзінің дайын өнімдерін өткізетін 
филиалдық жүйесі – 6 филиалы мен 11 қоймасы бар, тауарлар осы жерден өткізіледі.  

2.   Барлық қызметкерлерге (барлық деңгейдегі мамандар мен менеджерлерге) арналған әртүрлі 
тренингтердің есебінен қызметкерлерінің біліктілігі үнемі жетілдіріліп отырады.

3.  Өндіріс технологиясы барлық заманауи нормаларға жауап береді.
Нарықта жоғары беделге қол жеткізген. Қазіргі таңда «Алтын Дән» ЖШС-нің өнімдері үлкен сұранысқа 

ие, басты артықшылығы – өнімдерінің жоғары сапасы және қолжетімді бағасы болып табылады.

Директор Абдукаримов Бахарам Сейдраманович 
Шымкент қаласы, Цююруп өтуі, 2
тел.: +7 7252 44-30-66
e-mail: bestflour@mail.ru
сайт: www.altyn-dan.kz
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«FreeMark» ЖШС
Шымкент қаласы

«FreeMark» ЖШС премиум класты макарон өнімдерін өндіретін зауыт. 2015 жылы Sabroso «Первая 
мельница» маркасымен өз өнімдерін қазақстандық нарықта өз орнын алған.

Міндеті: Сапа – бұл бүгінгі және ертеңгі табыстың кілті.
Максаты: ТМД елдеріндегі импорты алмастыру және отандық өндірушілердің бағасымен ГМО-сыз 

тұтынушыға табиғи негізде өнімнің жоғарғы сапасымен қамтамасыз ету болып табылады.
ЖШС «Free Марк» - тұтынушылар үшін жоғары сапалы өнімдер шығаратын кеспе өндіруші, заманауи 

кәсіпорын. 
ЖШС «Free Марк»  Қазақстан, Ресей және басқа да жетекші компаниялармен тығыз жұмыс жасауда. 

Өнім ассортименті 10-нан астам түрлерін қамтиды. Жылдық тәжірибесі бар жетекші технологтардың 
жетекшілігімен кеспе өнімдері ауқымды түрде өнімдер өндіреді. Компанияның инженерлік және технолог 
кадрлары үнемі жаңа макарон түрлерін және тұтынушылық сипаттамаларын жақсарту мақсатында жұмыс 
жасап келеді.

Біздің өніміміздің сапасы өте жоғары:
- Технологиялық ноу-хау. Кәсіби қызметкерлердің көп жылдық тәжірибесі сүйене отырып, қазіргі 

заманауи технологияларды қолданумен дәстүрлі рецепт негізінде жасалынады;
- тағамдық құндылық сақталады;
- өнім өз құрамын жоғалпайды және өзіндік ерекше дәмі бар;
- артезиан суы мен бидайдың жоғары сапалы ұнынан жасалынады;
- Байытылған қоспа ретінде жұмыртқаны қолдану арқылы, өнімнің дұрыс сақталуына көмек береді;
- Кәсіби мамандар өнімнің түрлі нысандарын алу мақсатында  жабдықтан алуға келмейтін формаларды 

қолмен жасайды;
Барлық өнім түрлі қоспасыз, тек қана табиғи таза өнімдер болып табылады.Қаптамасы өте тартымды, 

және сапалы. Көп жылдық тәжірибе негізінде, өндірісте ыңғайлы болу үшін және де нарықта өз орын табу 
мақсатында әр өнімге жеке сериялық нөмір тағайындалды. Әр тағам түріне арналған бірнеше кеспе түрлері 
қарастырылған (сорпа, бесбармақ, лагман және т.б.). Бұл іс-шаралардың барлығы «Free Mark» ЖШС алға 
қойған мақсаттарға жетуге және жоғарғы сапалы өнім шығаруға жол береді.

Директор Асанбеков Айбек Болотбекович
160000, Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Автодорожник көшесі 1,  18
тел.: +7 705 8399419 (whatsapp), +7 700 444 87 78, +7 7252 431 347
e-mail: freemarkkz@mail.ru
сайт: www.freemark.kz
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Наименование предприятия: ТОО "Завод инженерного оборудования"
Предприятие основано в 2014 году.
ГК «ЭКОЛОС КАЗАХСТАН» –  крупнейшее международное научно-производственное предприятие по 

разработке, внедрению и производству оборудования для очистки и перекачки сточных вод.
ГК «ЭКОЛОС КАЗАХСТАН» включает в себя:
1. ТОО «Торговый дом Эколос», ТОО «ТД Эколос ЮГ» - компании по реализации производимого 

оборудования;
2. ТОО «Завод инженерного оборудования» – компания-производитель;
3. ТОО «Эколос Сервис» – компания, оказывающая сервисные услуги;
4. ТОО «IVK (Industrial Valves Kazakhstan)» – компания по поставке запорной арматуры (задвижки).  
История компании «Эколос» начинается из города Самары, РФ. В 2015 году произошло значимое 

событие: состоялось открытие первого завода полного цикла по производству очистных сооружений  
в Казахстане. 

На данный момент производственные мощности завода составляют 2 000 м2, что в денежном выражении 
соответствует более 1,5 млрд тенге ежегодной отгрузки готовой продукции. 

Наличие собственной производственной площадки позволило получить сертификаты о казахстанском 
содержании от 76%, снизить транспортные и налоговые расходы, что существенно отразилось на снижении 
стоимости продукции, сократить сроки производства, а самое главное, создать комфортные условия для 
казахстанских заказчиков. 

Еще одним из главных преимуществ перед отечественными аналогами является то, что на сегодняшний 
день ГК «ЭКОЛОС КАЗАХСТАН» имеет новый статус – статус участника Специальной экономической зоны 
«Астана – новый город» с проектом «Строительство завода полного цикла по производству оборудования по 
очистке и перекачке сточных вод».  

Компания является не только отечественным товаропроизводителем, но и экспортером оборудования в 
страны ближнего зарубежья. 

Так, в  2018 года ГК «ЭКОЛОС КАЗАХСТАН» заключила два крупных контракта на поставку очистных 
сооружений в Республику Узбекистан, что составило 1% от общего объема реализуемого оборудования. На 
сегодняшний день заканчивается процедура оформления сертификатов СТ-1.

За 2017 год компания произвело и осуществило реализацию 123 канализационных насосных станций 
по всей территории РК.

Генеральный директор Клюшин Всеволод Вячеславович
г. Астана, ул. Тауелсыздык 41 БЦ "Силк уэй"
тел.: +7 7172 911 284, +7 700 000 09 34
e-mail: hr@ecolos.kz

ТОО «Завод инженерного оборудования»
город Астана
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Наименование предприятия: ТОО "Selena Insulations-Селена Инсулейшнс"
Предприятие основано в 2013 году. ТОО "Selena Insulations-Селена Инсулейшнс" запустила завод по 

производству строительных материалов. Официальное открытие прошло 6 декабря 2016 года, когда в режиме 
телемоста Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал старт 23 новым индустриальным проектам.

ТОО "Selena Insulations-Селена Инсулейшнс" входит в состав транснациональной группы компаний Selena 
Group.

Польская транснациональная компания Selena Group является третьим в мире производителем 
монтажной пены, имеет 15 заводов стройматериалов в Европе, Южной Америке и Азии. 

7 сентября 2017 года предприятие посетили президент Республики Польша Анджей Дуда и аким города 
Астаны Асет Исекешев. В этот же день на заводе был организован пресс-тур для журналистов, посвященный 
25-летию компании «Selena Group» и 15-летию работы компании в Казахстане.

Сегодня компания имеет офисы в 8 городах Казахстана. Ее общий торговый оборот за 15 лет работы на 
рынке нашей страны вырос более чем в 20 раз. 

В процессе становления бизнеса «Selena» в Казахстане было создано более 3 тыс. рабочих мест 
в клиентских компаниях и более 700 рабочих мест в компаниях-поставщиках сырья, 90% персонала – 
казахстанцы.

Качество сырья и готовой продукции, производимой в Казахстане постоянно контролируется 
лабораториями в Польше, Италии и Германии.

Контроль качества Selena Insulation проходит в 3 этапа:
1. Контроль качества входящего сырья.
2. Контроль качества при подготовительных работах.
3. Контроль качества выпускаемой продукции.
Еженедельно сотрудники лаборатории проводят полный (детальный) тест выпущенной продукции.
Лаборатории Selena Insulation оснащены самым передовым оборудованием.

Генеральный директор Байсарина Гульнара Заиповна
г. Астана, ул. 101, д. 26
тел.: +7 7172 954 731
         +7 7172 954 732

ТОО «Selena Insulations-Селена Инсулейшнс»
город Астана
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Наименование предприятия: Филиал ТОО «KazFriaPlast» «КазФриаПласт» г. Астаны 
Предприятие основано в 2010 году.
ТОО «KazFriaPlast» «КазФриаПласт» начало осуществление своей деятельности на рынке Казахстана в 

2010 году как поставщик соединительных деталей из пластика области газоснабжения и добычи урана.
В процессе развития компании были открыты два филиала в регионах и производство в г. Астане, 

приобретено европейское оборудование, для повышения качества работы в области обработки пластика 
местные специалисты прошли обучение в Германии, было начато изготовление несложных деталей из 
пластика по немецким стандартам качества.

С годами работы ассортимент продукции сильно расширился: емкости, резервуары, вентиляторы и 
вентиляция для промышленности, нестандартное оборудование по чертежам заказчиков. В некоторых 
направлениях компания единственная в Казахстане, кто производит пластику, включая лопасти с 
количеством оборотов 1 460 в минуту, емкости для различных кислот, с процентным содержанием близким 
к 100%, и многие другие нестандартные изделия. 

Компания уделяет большое внимание сертификатам. В процессе работы получили сертификаты СТ-KZ, 
обычно процент местного содержания составляет от 80 до 90%, такой высокий процент обусловлен трудоемкой 
работой по изготовлению оборудования и изделий, сертификаты таможенного союза, сертификаты на 
сотрудников компании о прохождении обучения в Европе, лицензию на СМР, так же у нас есть разрешение с 
ЧС на использование продукции компании в промышленности.

Генеральный директор Узунов Артур Рамазанович
г. Астана, ул. Аксай-1
тел.: +7 7242 29 00 63
         +7 701 544 30 00

Филиал ТОО «KazFriaPlast» «КазФриаПласт»
город Астана
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ТОО «Алматинский электромеханический завод»
город Алматы

 ТОО «Алматинский электромеханический завод» (ТОО «АЭМЗ») образован в 1959 году как предприятие 
общесоюзного назначения. Его продукция была ориентирована главным образом на потребности железных 
дорог МПС СССР. В начале 90-х годов, как и многие другие предприятия СНГ, завод стал приходить в упадок.

В 1999 году в ходе реализации секторной программы приватизации и реструктуризации государственной 
собственности в транспортно-коммуникационном комплексе Республики Казахстан предприятие было 
реорганизовано в ТОО «Алматинский электромеханический завод» (ТОО «АЭМЗ») и вошло в состав 
холдинговой компании «Alageum Electric».  В настоящее время ТОО «АЭМЗ» – один из ведущих в Республике 
Казахстан производителей электротехнического оборудования классом напряжения 0,4-35кВ, в том 
числе комплектных  распределительных устройств (КРУ) внутренней и наружной установки, комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), а также стандартных и нестандартных распределительных силовых 
ячеек (камер серии КСО), шкафных конструкций. Завод руководствуется философией и практикой 
непрерывного совершенствования процессов «Кайдзен». Выпускаемая заводом продукция сертифицирована 
Госстандартом Республики Казахстан, соответствует Техническому регламенту Таможенного союза, а 
также имеет сертификаты происхождения товара формы СТ-KZ.  Внедрена Система управления качеством 
ISO 9001:2015 и сертифицирована международным органом по сертификации TCL (Австралия). Завод 
имеет лицензию первой категории на проектную деятельность и включен в Реестр отечественных 
товаропроизводителей Республики Казахстан. 

Оборудование, изготовленное на ТОО «АЭМЗ», успешно эксплуатируется в энергосистеме Республики 
Казахстан.

Основные потребители нашей продукции – сельскохозяйственные и промышленные предприятия, 
электросетевые компании, нефтегазовые сектора экономики и жилищно-коммунальные хозяйства.

Устройства комплектные распределительные изготавливают по 10 (6) кВ серии КСО 2-10  
индивидуальным заказам, в которых оговариваются количество и взаимное расположение шкафов, схемы 
главных и вспомогательных цепей каждого шкафа и другие технические характеристики.

Распределительные устройства производятся в условиях, контролируемых системой менеджмента 
качества, функционирующей в соответствии с требованиями ISO 9001:2016. 

Производство оснащено современным оборудованием, позволяющим обеспечить высокое качество 
изделий при минимальных сроках изготовления.

Продукция завода востребована в ближнем зарубежье (Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, 
Афганистан) и зарекомендовала себя как надежная и долговечная. В этом году завод начал освоение ОРУ-
35,110кВ.

Генеральный директор Галымжан Оразович Жексембиев
г. Алматы, ул. Земнухова 9А
тел.: +7 727 290 71 29, +7 727 341 00 80
е-mail: aemz@alageum.com
сайт: aemz.kz
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ТОО «Алматинский завод автоприцепов»
город Алматы

ТОО «Алматинский завод автоприцепов» основан в 2016 году, мы – первое и единственное в Казахстане 
предприятие по производству прицепов, выпускаемых под собственным  брендом «SPUTNIK Тrailers», 
предназначенных для ведения бизнеса, оказания услуг и комфортного проживания на туристских и 
охотничьих маршрутах.

За продуманным функционалом и прекрасным внешним видом скрывается кропотливый и усердный 
труд нашей команды – уникальных специалистов, дизайнеров и инженеров.  

Каждый трейлер мы собираем индивидуально, учитывая пожелания клиента и условия его бизнеса. Это 
может быть мобильная закусочная (фудтрак), который мы оснастим кухонным оборудованием и отдельным 
генератором, что предпринимателю позволит не зависеть от местности, где он хочет вести бизнес.  

Если клиент хочет открыть салон красоты, химчистку, бар, шиномонтаж, хлебопекарню или другое, 
вплоть до туалета с душевой, мы все воплотим в реальность, причем с детальной проработкой, казалось бы, 
на первый взгляд незаметных мелочей.  

Торговое оборудование также изготавливается и устанавливается на заводе. 
Мы производим столешницы, холодильные витрины, шкафы, двери и многое другое.
Трейлеры полностью изготавливаются и комплектуются нами «под ключ»! 
Используя только передовые материалы и конструкторские решения, мы гарантируем качество, 

долговечность, комфорт и надежность при эксплуатации в любых погодных условиях. 
 Мы создали удобную сервисную программу, благодаря которой клиент может обращаться в любое 

время по вопросам комплектации, оборудования и обслуживания. 
Так же создана программа сервисной модификации, позволяющая клиенту в короткие сроки 

переоборудовать трейлер под нужды бизнеса.
Например: летом продавать мороженое и прохладительные напитки, а зимой мы оснастим под продажу 

кофе, пиццы и т.д.
Также клиент может благодаря этой программе поменять сферу бизнеса.
Например: из фудрака в мобильный медицинский кабинет (стоматология, флюорография и т.д.).
Все технические решения реализуются нашими специалистами.

Директор Шенцов Андрей Владимирович 
г. Алматы, пр. Суюнбая 573/1
тел.: +7 727 393 26 24
         +7 701 059 45 70
e-mail: sales@sputnik-trailers.com
www.sputnik-trailers.com
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ТОО «АЗМК»
город Алматы

Алматинский завод мостовых конструкций был основан 26 марта 1963 года (ТОО «АЗМК» с  
2013 г.), как производитель качественных сборных железобетонных конструкций для строительства мостов, 
путепроводов, дорожных покрытий и систем водопропускных труб. Производительная мощность завода 
составляет более 150 000 м3 сборного бетона и железобетона в год.  

Предприятие было удостоено многих почетных республиканских наград того периода времени. Сегодня 
мы сохранили эту добрую традицию. ТОО «АЗМК» получило две награды: Международной организации Global 
Quality Management Livited (GQM) на конкурсе в Женеве (Швейцария) и на XVIII Международном конкурсе в г. 
Франкфурте (Германия) за высокое качество выпускаемой продукции. 25 декабря 2014 года завод получил 
премию Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Алтын Сапа» за качество производимой 
продукции в номинации «Лучшее предприятие производственного назначения» по категории «Субъект 
крупного предпринимательства».

В связи с возросшими требованиями заказчиков к качеству продукции ТОО «АЗМК» разработало и 
внедрило Интегрированную Систему Менеджмента по Международным стандартам ISO 9001-2015, СТ РК ISO 
9001-2016, ISO 14001-2015, OHSAS 18001-2007.

Мы активно проводим работы по освоению и внедрению на рынок новых конструкций  для строительства  
мостов и путепроводов на автомобильных дорогах, которые бы способствовали повышению надежности 
и устойчивости конструкций, продлению сроков эксплуатации сооружений, сокращению выделяемого 
бюджета при строительстве.

В настоящее время на заводе внедрены новые инновационные производства:
• линия по производству водопропускных труб (пр-во Дания);
• автоматические линии по изготовлению арматурных плоских и пространственных каркасов (пр-во 

Германия);
• автоматическая линия по производству мелкоштучных изделий (пр-во Турция);
• технологическая линия по производству мостовых балок нового типа ТБН, соответствующих 

европейским стандартам и позволяющим снизить стоимость строительных мостов до 30%.

Директор Шардинов Шухрад Ахметжанович
Индекс A35E1G2, г. Алматы, ул. Бемаханова, 96-а 
тел.: +7 727 338 61 62
факс: +7 727 338 61 65
e-mail: azmk@azmk.kz 
сайт: www.azmk.kz
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АО «Тыныс»
Акмолинская область

АO «Тыныс» является единственным предприятием по выпуску авиационных изделий, ранее 
разработанных рядом конструкторских бюро России.  По итогам 2005 года предприятие удостоено премии 
Правительства Республики Казахстан «За достижения в области качества». Политика реализации продукции 
предприятия ориентирована как на внутренние, так и на внешние рынки сбыта. Имеются все необходимые 
лицензии и сертификаты для организации производства. Внедрена и функционирует система менеджмента 
качества ISO 9001:2008.

Основные виды продукции:
- аппаратура жизнеобеспечения для авиационной техники (обогреватели, вентиляторы, огнетушители) 

и средства авиационной автоматики (реле, датчики, клапаны);
- авиационные изделия для гражданских и военных самолетов и вертолетов марок АН, ИЛ, ТУ, ЯК, СУ, 

МИГ, МИ, Ансат;
- бронежилеты различных классов защиты;
- щит противоударный, дубинки; 
- спец техника и автокраны;
- полиэтиленовые трубы;
- средства пожаротушения, медицинское оборудование;
- газозапорная арматура, электромонтажные изделия.

Генеральный директор Калманбаев Кайрат Жаныбаевич  
Индекс 020004, г. Кокшетау, ул. Мира, 13
тел./факс: +7 7162 76 30 04, 25 47 19 
e-mail: info@tynys.kz
сайт: www.tynys.kz 
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ТОО «SKY EXPRESS ELEVATORS.KZ»
Акмолинская область

Основные виды продукции, представленные на конкурс: лифты, эскалаторы и траволаторы марки AUXE.
Завод работает на новейшем технологическом оборудовании, для обучения работников привлекались 

иностранные специалисты. 
На заводе внедрен технологический процесс, основанный на технологии производства оборудования 

марки OTIS и китайской компании GOSHIN, которая производит до 8 000 штук подъемно-транспортного 
оборудования. 

Потенциальные мощности завода при наличии спроса составляют по производству лифтов 2 000 единиц 
и эскалаторов и траволаторов 300 единиц оборудования в год. 

Имеется лицензия на проведение монтажных и пуско-наладочных работ 3-я категория. 
Продукция завода сертифицирована по техническому регламенту  Таможенного союза «Сертификат 

соответствия Таможенного союза ЕАС».
На заводе внедрены интегрированные системы менеджмента качества СТ РК ИСО 9001-2009 (ISO 

9001:2008), системы экологического менеджмента СТ РК ИСО 14001-2006 (ISO 14001:2004), системы 
менеджмента профессиональной безопасности и здоровья СТ РК OHSAS 18001:2008 (OHSAS 18001:2007). 
Доля местного содержания – 68%. 

Основными клиентами завода являются компании, строящие жилые и общественные здания, объекты 
здравоохранения, торговые центры, частные лица.

За три года своей деятельности завод представлен на отечественном рынке в городах Алматы, Астане, 
Семее, Кокчетаве, Экибастузе, Жезказгане, Костанае и др. 

Компания ТОО «SKY EXPRESS ELEVATORS.KZ» имеет стратегию развития производства и реализации 
продукции.

Директор Хабиб Н.А.
Акмолинская обл., Целиноградский р/н, пос. Косшы, ул. Республики, 7 
тел.: +7 7172 78 75 52
e-mail: skyliftkz@mail.ru
саййт: www.skyliftkz.com
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АО «САПА СУ»
Акмолинская область

В 2015 году начал свою работу первый завод в Казахстане по производству железобетонных безнапорных 
раструбных труб ТОО «Сапа Су», открытый в рамках Государственной программы форсированного 
индустриально-инновационного развития РК.

«Сапа Су» производит все виды железобетонных изделий на высокотехнологичном немецком 
оборудовании, предназначенные для гражданского строительства, строительства дорог, канализации, 
водоотведения, энергоснабжения, телекоммуникаций, очистки стоков и утилизации дождевой воды. 

Железобетонные изделия изготавливаются из жесткой бетонной смеси с использованием технологии 
вибропрессования, которое позволяет продукции иметь высокие технические характеристики, а именно в 
повышенном сроке эксплуатации. Средний срок службы железобетонных изделий в роли безнапорных 
трубопроводов составляет порядка 100 лет. 

Продукция ТОО САПА СУ изготавливается в соответствии с ГОСТом 6482-2011 и выдерживает все 
требования по их изготовлению. 

К основным преимуществам ж/б конструкций следует отнести такие факты, как:
•  слабая подверженность коррозийным процессам;
•  прочность на сжатие В 30 (М400);
•  водонепроницаемость (W6);
•  прочность на растяжение;
•  стойкость к пониженным температурам (морозостойкость) (F 300);
•  устойчивость к химическим и биологическим средам;
•  высокая прочность и долговечность изделия;
•  трещиностойкость;
•  доступная стоимость.
В компании имеется собственная производственная испытательная лаборатория, где технические 

специалисты проводят отбор проб инертного материала, исследуют качество готовой продукции на 
соответствие стандартам, контролируют показатели физико-механических и физико-химических свойств. 

Наши раструбные трубы использованы в стратегически важных объектах:
•  Инженерные сети Выставочного Центра «Expo 2017»
•  Инженерные сети по проспекту Кабанбай батыра г. Астана
•  Сооружения по регулированию уровня оз. малый Талдыколь. Развитие системы ливневой канализации 

в г. Астане.
•  Перенос ливневой канализации по проекту строительства легко-рельсового транспорта и другие 

проекты.

Директор Мамбетжанов Бауыржан Асылханович
Акмолинская обл., Целиноградский р/н, п. Косшы, Квартал 016, дом/строение 4340
тел.: +7 7172 25 18 11
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ТОО «Актюбинский завод 
противопожарного оборудования»
Актюбинская область

Актюбинский  Завод  Противопожарного  Оборудования основан на базе оптовой компании, 
специализирующейся на продаже средств первичного пожаротушения. Благополучно миновав период 
становления, уже в 2012 году было оборудовано производство, основана собственная линия по выпуску 
высококачественных порошковых огнетушителей и комплектующих к ним. На продукцию имеется заключение 
МЧС РК, выданное на основании испытаний Научно-исследовательского института МЧС РК, и отвечает всем 
требованиям ГОСТ, что позволяет обеспечивать безопасность в таких структурах, как: детские сады, школы, 
больницы, частные учреждения и прочих организациях, вплоть до компаний нефтегазовой отрасли. 

В 2017 году приобрели  оборудование (линию по производству корпусов огнетушителей) и в 2018 году 
запустили в серийное производство колбы (корпуса) огнетушителей, что позволяет нам увеличить объем 
выпускаемой продукции.

Реализация продукции осуществляется со склада в г. Актобе, находящейся на производственной базе, 
также с торговой точки, расположенной по адресу:  ул. Ряхова, 11. 

Также имеем собственные представительства, с заполненными нашей продукцией складами, в городах 
Астане, Алматы, Атырау, Шымкенте. 

Мы осуществляем доставку нашей продукции по всему Казахстану. На нашем сайте www.azpo.kz 
размещается и в случае необходимости своевременно обновляется прайс- лист, что говорит о прозрачности 
и открытости к нашему покупателю. Также мы c вами на связи в социальных сетях: Instagram  @azpo.kz, 
страница в facebook, телеграмм, WhatsApp.

Завод предоставляет один год гарантии на огнетушители порошкового и углекислотного ряда, а 
также обеспечивает в дальнейшем сервисное обслуживание с последующей перезарядкой на весь срок 
эксплуатации в десять лет.

Огнетушитель, произведенный нашим заводом, отвечает всем требованиям стандартов в Республике 
Казахстан. 

Имея отечественный казахстанский сертификат качества, отдел технического контроля завода строго 
следит за итогом выпущенной продукции. 

При производстве завод  использует современное огнетушащее вещество высокого ранга тушения, 
очагов возгорания класса АВСЕ. 

Огнетушители нашего завода с достоинством несут службу по обеспечению пожарной безопасности 
в республиканских государственных, частных учреждениях, детских садах, школах, больницах и различных 
других организаций в плоть до компаний нефтегазовой отрасли

Руководитель Рабаев Тимур Муратович
Актюбинская обл., Индекс 030000, г. Актобе, квартал Промзона, участок 261 
тел.: +7 7132 947575
e-mail: els@fire-101.kz
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ТОО «ПО Глобал-Спецодежда»
Актюбинская область

Производственное объединение «Глобал – Спецодежда» – одна из крупных фабрик по Актюбинской 
области, которая разрабатывает и производит специализированные модели в таких отраслях, как 
нефтехимическая, металлургическая, горнодобывающая, электроэнергетика, строительство, охранная 
структура и др., также медицинской одежды и одежды для сферы обслуживания персонала клининговых 
компаний,  одежды для сфер салонов красоты, одежды для сфер ресторанного комплекса, офисной одежды 
на современном оборудовании по новым технологиям. 

На сегодняшний день на предприятии трудятся 200 человек, 30% из них  люди с ограниченными 
возможностями, женщины из социально уязвимых слоев населения. Функционируют несколько цехов, таких 
как: раскроечно-модульный цех – 2, раскроечный цех – 1, логотипный цех – 1, экспериментальный цех – 1, 
швейные цеха – 4, упаковочный цех – 1, склады – 2. Производство «Глобал» имеет современное оборудование 
ведущих мировых производителей Японии, Китая, Германии и т.д., благодаря которому производит 
качественную спецодежду, дает возможность увеличивать выпуск продукции до 200 тыс. изделий в год.

Компания «Глобал» является лидером Консорциума Легкой промышленности в Республике, возглавляет  
филиал Ассоциации по Актюбинской области, аккредитованной в Национальной Палате Предпринимателей, 
Ассоциации Товарного знака "Сделано в Казахстане", входит в реестры поставщиков «Фонда национального 
благосостояния «Самрук Казына», АО «Национальное агентство по развитию местного содержания (NadLoc)», 
Государственные закупки Республики Казахстан, портала Закупок Евразийской Группы.

Предприятие активно развивается в социальном направлении, проводит благотворительные 
мероприятия и акции для детей-сирот, одиноких престарелых, ветеранов войны и труда.  На базе предприятия 
ТОО «ПО «Глобал-Спецодежда» открыт Учебно-производственный комплекс «Умит», который создан при 
содействии Региональной Палаты Предпринимателей по программе развития продуктивной занятости. 
Краткосрочные курсы в первую очередь рассчитаны для безработных граждан, людей с ограниченными 
возможностями и для женщин из уязвимых слоев населения, которые направляются Центром занятости  
г. Актобе для обучения и последующего трудоустройства. Учебный центр «Умит» включен в Реестр учебных 
центров НПП РК «Атамекен».

На сегодняшний день ведутся работы по строительству швейно-производственного комплекса с 
учебным центром площадью 6 000 кв. м., который позволит создать дополнительно более  500 рабочих мест, 
расширить ассортимент и увеличить объем выпускаемой продукции.

Руководитель Шабаева Надежда Александровна 
Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Г. Жубанова, 3Ж н.п. 24 
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ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод»
Актюбинская область

Год основания компании 14 февраля 2013 года.
ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» производит дифференцированно-термоупрочненные рельсы 

высокого качества и среднего фасонного проката в Казахстане, является единственным на территории 
Евразийского экономического союза производителем сертифицированных длинномерных (120 метров) 
железнодорожных термоупрочненных рельс.

Проектная мощность завода составляет – 430 тысяч тонн готовой продукции, в том числе 200 тысяч 
тонн рельсовой продукции и 230 тысяч тонн фасонного проката. Прокатный стан с мировым именем «Primet
alsTechnologiesItalyS.r.l. (Siemens-VAI)» и контроль технологии проката со стороны специалистов итальянской 
компании гарантируют высокое качество, конкурентно способность выпускаемой продукции, которая 
соответствует требованиям международных стандартов.

Вся выпускаемая продукция соответствует всем международным стандартам качества. В настоящее 
время основным ассортиментом выпускаемой продукции являются дифференцированные термоупрочнен-
ные рельсы Р65 категории ДТ 350 и ДТ350 СС, соответствующие стандартам качества СТ РК 2432-2013 
«Рельсы железнодорожные дифференцированно упрочненные и нетермоупрочненные» и ГОСТ Р 51685-2013 
«Рельсы железнодорожные. Общие технические условия».

Ассортимент предприятия включает не только рельсовую продукцию, но и виды фасонного проката. 
С 2017 года компания производит новый вид продукции, и впервые в Казахстане освоен уголок стальной 
горячекатаный равнополочный профилеразмером 100 и 125 мм. Новый вид отечественной продукции, 
соответствующий ГОСТу, уже отгружен на местные рынки, а также экспортирован в Россию.

До конца 2018 года ТОО «АРБЗ» планирует освоить новый тип рельс в соответствии с европейским 
стандартом 60Е1 и 60Е2, а также двутавровую балку и швеллер № 30. Общий ассортимент ТОО «АРБЗ» 
включает 27 видов профиля и почти столько же видов фасонной продукции.

На сегодняшний день ТОО «АРБЗ» уже осуществил поставки рельсовой продукции в такие страны, как 
Россия, Украина, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Грузия, Беларусь. Осуществляется поставка рельсов 
также в крупные горно-металлургические предприятия Российской Федерации и  Республики Узбекистан.

Генеральный директор Обилец Валерий Валентинович 
030000, Актюбинская обл., г. Актобе, Курайлинский с/о, с. Курайлы, жилой массив "Курайли", дом 397 «Б»
тел.: +7 7132 74-48-03 (многоканальный)
факс: +7 7132 74-48-31.
е-mail: office@arbz.kz
сайт: www.arbz.kz
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ТОО «Алюгал»
Алматинская область

ТОО «ALUGAL» – один из первых заводов в Казахстане по производству алюминиевых профилей 
строительного назначения, на рынке Казахстана с 2002 года. До 2017 года входило в состав компании 
«GalaxyGroup» с  2017 года  входит состав компании «NegalBVNetherlandGalaxy».

Выпускаемая родукция: система верхнего остекленения «Skylight», оконно-дверные системы 
2030-45С-холодная серия, Ruit-55i-теплая серия, Ruit-63i, Ruit-73i, системы офисных перегородок Officium, 
системы модульных перегородок Ruit, система остекленения без лесов Ruit, подъемно-раздвижная система 
Hebe-schebe, система террасного остекленения, стандартные профиля, вентилируемые фасадные системы и 
под конструкции Ceramo, система алюминиевых панелей Alucotte.

 Продукция, предстваленная на конкурс-выстаку, – светопрозрачная навесная фасадная система 
«ALF-50», предназначена для изготовления вертикальных и наклонных светопрозрачных конструкций. Она 
сочетает в себе такие характеристики, как: простота и легкость, универсальность, эстетика.

Преимущества системы:
- быстрый монтаж без предварительного ремонта старой стены;
- отсутствие «мокрых» процессов, что дает возможность проводить мантажные работы в любое время 

года;
- возможность произвести локальный ремонт быстро, с минимальными затратами устранять 

последствия вандализма, аварий и т.п.;
- классификация по огнестойкости согласно РК стандартам позволяет использовать навесную фасадную 

систему, соблюдая все нормы пожарной безопасности, в том числе на химических заводах, автозаправочных 
станциях, аэропортах, железнодорожных вокзалах и других городских объектах;

- отсутствие резонанса и способность ослаблять вибрацию позволяет не применять дополнительной 
шумоизоляции;

- возможность привести здание в соответсвие новым строительным нормам по энергосбережению 
(СНиП). 

При технически грамотном исполнении монтажа системы «ALF-50» имеет высокие показатели 
надежности, при этом расчетный срок службы конструкций составляет от 30 до 50 и более лет. Такое решение 
фасадов эффективно как при новом строительстве, так и при капительном ремонте зданий.

Безопасность продукции подверждена сертификатами соответствия, протоколами испытаний. 
Происхождение товара подтверждена сертификатом о происхождении товара формы СТ-KZ.

Руководитель Кокенова Анар Булатбековна
Фактический адрес: г. Алматы, Медеуский р-н, мкр "Атырау", д. 10
Юридический адрес: Алматинская обл., Талгарский р/н, Талгарская Г.А., г. Талгар, пр., Д. Қонаев, 129 
тел.: +7 727 295 51 00
e-mail: alugal@alugal.kz
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ТОО «КазТекИнвест»
Алматинская область

Завод «КазТекИнвест» специализируется на производстве светильников, офисных светильников, 
уличных светильников и опор, бытовых светильников, промышленных светильников, светодиодных 
светильников, кабеленесущих систем, изделий из пластмассы, изделий из металла, пресс-форм, штампов и 
матриц.

Предприятие расположено в Жамбылском районе Алматинской области в селе Касымбек.
Завод состоит из следующих производственных цехов: инструментальный цех, сборочный цех, цех 

термопластавтоматов, экструдерная линия, цех по изготовлению металлических изделий, сварочный цех, 
склад готовой продукции. На предприятии трудятся более 250 человек.

Оснащен современным высокотехнологичным оборудованием из Голландии, Японии, Германии, Турции, 
Тайваня.

Осуществляет весь процесс производства: от научной разработки до выпуска готовой продукции.
 Производимая продукция проходит многоступенчатый контроль качества.
Текущие производственные мощности позволяют выпускать более 300 видов,  продукции общим 

объемом 150 000  единиц в месяц.
Дополнительно добавляются поточные линии , чтобы увеличить производство.
Сертификат отечественного производителя «Сертификат CT-KZ» и международные сертификаты.

Генеральный директор Курмашев Диас Мэлсович 
Жамбылский р/н, п. Касымбек, ул. Байтерек, № 1 
тел.: +7 727 705 05 94, 95
e-mail: info.tki@teksan.biz
сайт: www.teksan.biz
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ТОО «DOLCE»
Алматинская область

Основные виды продукции, представленные на конкурс: комплект «Dolce-Pharm» хирургический 
из нетканного материала – одноразовый, стерильный КХ-1, комплект изделий «Dolce-Pharm» для 
гинекологического осмотра – одноразовый стерильный НГ-3, уголь активированный 0,25 №10 «Ультра-
Адсорб».

Компания производит в 6 цехах 200 видов изделий медицинского назначения, которые изготавливаются 
из качественных современных материалов, что позволяет обеспечить отличное отведение биологических 
жидкостей и растворов – от операционного поля или раны. 

Безопасность продукции подтверждена заключением о безопасности и качестве, выданное РГП на ПХВ 
«Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской 
техники» Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Показателями высокого качества производимой продукции являются сертификаты качества ISO 
9001:2008, EN ISO 13485:2012. Соблюдение законодательных требований компании подтверждается 
государственной лицензией на фармацевтическую деятельность ФД 6600113BDB от 08.10.2014 г.

ТОО «Dolce» планирует увеличить количество производственных цехов. Сейчас их шесть. И каждый 
цех со временем перерастет в отдельный завод. Есть идеи по расширению товарного ассортимента, 
совершенствованию производства с помощью внедрения новейших технологий.

Компания является одним из лидеров среди производителей медицинских изделий одноразового 
применения в Казахстане. Порядка 5 лет компания экспортирует продукцию в страны Центральной Азии и 
СНГ. 

Работники компании – жители окрестных поселков. В компании действует социально-ориентированная 
политика, эффективная маркетинговая стратегия, ведется интенсивная работа по модернизации 
производственных линий, разработке и усовершенствованию производимой продукции, на регулярной 
основе проводится обучение работников медицинских учреждений по правильному использованию 
медицинских изделий.

Директор Макишева Сауле Маратовна 
Алма-Атинская обл., г. Алматы, п. Ынтымак, ул. Центральная, 1
e-mail: dolcepharm@mail.ru
тел.: +7 727 2719808
www.dolcepharm.kz
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ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Атырауская область

Завод введен в эксплуатацию 8 сентября 1945 года. Мощность – 5,5  млн тонн переработки нефти в год.
По итогам производственной деятельности ТОО «Атырауский НПЗ» за 2017 год при плане 4 650,000 тыс. 

тонн, фактически переработано 4 723,647 тыс. тонн сырья, выполнение  плана на 102%. 
По автобензинам:
- увеличено производство высокооктановых автобензинов с 93,7% до 96,5% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года.
По дизельным топливам:
- достигнуто производство 100% экологически чистого дизельного топлива, соответствующего 

экологическим классам К2 и К3 по ТР ТС; 
- начато производство дизельного топлива соответствущего экологическим классам К4 и К5.
За последние 7–8 лет Атырауский НПЗ проделал масштабную работу по модернизации существующего 

производства и строительству новых комплексов. Первый этап реконструкции реализован в 2003–2006 гг.
Проект «Реконструкция Атырауского НПЗ» реализован группой японских компаний «Marubeni 

Корпорэйшн» и «JGC Корпорэйшн» на условиях «строительство  под ключ». В результате первого этапа 
реконструкции увеличены объемы производства социально значимых нефтепродуктов: высокооктановых 
автобензинов; экологически чистого дизельного топлива марок ДЛэч, ДЗэч с температурой застывания - 350 
С; авиационного топлива за счет получения дополнительных объемов смесевого авиакеросина.

 Второй этап ознаменовался строительством комплекса по производству ароматических углеводородов 
(КПА). Строительство «под ключ» КПА осуществила китайская компания «Sinopec Engineering (Group), Co. 
Ltd»».

В 2015 году получены первые опытно-промышленные партии бензола и параксилола. В 2016 году начато 
производство бензола в промышленных партиях.

Инновационные технологии производства позволили довести качество выпускаемого на АНПЗ 
автомобильного бензина до стандартов К2 с содержанием бензола менее 1%.

Третий этап – строительство Комплекса глубокой переработки нефти. Строительство осуществлял 
Консорциум, в который вошли «Sinopec Engineering (Group), Co. Ltd»» (КНР), «Marubeni Corporation» (Япония) 
и АО НГСК «КазСтройСервис» (РК). В рамках проекта построено 12 технологических установок и более 
40 объектов общезаводского хозяйства. Строительно-монтажные работы были  завершены в 2017 году,  
с декабря 2017 года ведутся пусконаладочные работы.

После ввода в эксплуатацию Комплекса глубокой переработки нефти мощность завода возрастет с 5 до 
5,5 миллиона тонн сырой нефти в год.

Руководитель Амантурлин Галимжан Жиршибекович
Атырауская обл., г. Атырау, ул. Кабдолова 1 
тел.: +7 7122 259675
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ТОО «КасХим»основано в 2006 году. Сегодня это ведущий казахстанский производитель мягкой упаковки 
из полимеров, выпускающий свою продукцию под торговой маркой "Пэра Пластик™".

Сегодня ТОО «КасХим»  – лидер отечественного производства полипропиленовых мешков и контейнеров 
типа Big-Bag. Это команда преданных своему делу единомышленников, уважающих интересы партнеров и 
клиентов, это производитель, предлагающий только качественную продукцию и хорошую логистику.

За годы работы ТОО «КасХим» заслужило высокий авторитет среди клиентов и конкурентов. Самым 
высоким доказательством вышесказанного является постоянно увеличивающиеся количество заказов от 
наших постоянных партнеров и приобретение новых клиентов, среди которых почти все крупные компании 
Казахстана и транснациональные корпорации, сфера деятельности которых распространяется не только 
на аграрный сектор, горнодобывающие и перерабатывающие отрасли, но также на химическую и пищевую 
промышленность, как внутри Казахстана, так и в странах ближнего зарубежья.

В планах дальнейшего развития нашего предприятия – строительство новых производственных 
корпусов, приобретение новейшего технологического оборудования для расширения ассортимента 
выпускаемой продукции и создание дополнительных рабочих мест.

Производственная фабрика ТОО «КасХим» находится в городе Атырау, Атырауской области, Республика 
Казахстан. На сегодняшний день она оснащена современным оборудованием (Starlinger, Австрия), а по 
технологии производства фабрика отвечает требованиям последних мировых стандартов.

Наше производство разместилось в здании бывшего химического завода, производственные площади 
которого составляют 13 500 м2. На данный момент задействовано 207 специалистов, и это количество 
работающих увеличится до 500 человек в рамках выполнения нами инвестиционной программы.

Наша компания выпускает широкий ассортимент продукции, рассчитанной  как на конечного потребителя 
(полипропиленовые открытые и клапанные мешки, мягкие контейнеры), так и на потребителя, имеющего 
собственное производство, способное производить из наших изделий (полипропиленовая ткань, стропы, 
нити и т.д.) конечный продукт.

Руководитель Маммадов Этибар Али Оглу 
Атырауская обл., г. Атырау, 060005, ул. Зейноллы Кабдолова (Говорова), 8
тел/факс:  +7 7122 76 31 03, 76 31 04
е-mail: KaskHimLtd@yandex.kz

ТОО «КасХим»
Атырауская  область
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ТОО «ТЕРРА ВИТА» специализируется на выпуске медицинского оборудования и медицинской мебели. 
Эта отрасль находится в зародышевом состоянии в Республике Казахстан. 

Начиная с 2010 года и по сей день перечень выпускаемой продукции составляет 300 (триста) единиц. На 
основную линейку продукции получен Сертификат CT KZ, средний процент казахстанского содержания 60%. 

На предприятии внедрена система менеджмента качества ИСО 9001. Имеется сертификат соответствия 
ТР ТС. Имеется регистрационное удостоверение на значимое медицинское оборудование. 

Практически все медицинское оборудование и мебель  подвергаются  ежедневно обработке  
дезинфицирующими средствами, поэтому вся металлическая поверхность покрывается антибактериальной 
полимерно-порошковой краской, которая запекается в камере при  температуре 200 градусов   по   Цельсию. 
Антибактериальные порошковые краски не только препятствуют процессу размножения бактерий, плесени 
и грибков на покрытой краской поверхности, но также за короткое время их полностью уничтожают. 
Обеспечивают гигиену. Протестированы и утверждены согласно JIS Z 2801. Антибактериальные порошковые 
краски могут быть на эпоксидной, эпоксидно-полиэфирной и полиэфирной основах.

Целью нашего предприятия является создание лучших условия для работников, получение ими 
полного социального пакета. Осознавая социальную ответственность бизнеса, приняли на работу инвалида 
(глухонемую девушку), создав для нее все условия.

Помимо всего этого наше предприятие неоднократно оказывает безвозмездную благотворительную 
помощь организациям города, таким как Дом ребенка, Дом престарелых, Красный Крест, хоспис, Риддерский 
психоневрологический диспансер и пострадавшим от наводнения в 2018 году жителям нашего города.    

Директор Исабаева Насихат Кабдыгалиевна
Восточно-Казахстанская обл., г. Семей, ул. Шугаева 153-а

ТОО «Терра Вита»
Восточно-Казахстанская область
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АО «Усть-Каменогорский завод 
промышленной арматуры»

Восточно-Казахстанская область

АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры» – одно из крупнейших,  молодых и активно 
развивающихся машиностроительных предприятий Казахстана по производству трубопроводной арматуры 
и нефтепромыслового оборудования. В январе 2013 года был запуск производственных мощностей АО «Усть-
Каменогорский завод промышленной арматуры».

Основными направлениями деятельности завода  является производство следующей продукции: 
Задвижки клиновые, Задвижки шиберные, Клапаны обратные, Затворы дисковые, Краны шаровые, Арматура 
фонтанная, Арматура нагнетательная, Арматура штангонасосная, Шаровые краны Broen Ballomax.

Областью применения продукции АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры» является  
нефтегазодобывающая промышленность, энергетический комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство.

АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры» зарегистрировано как отечественный 
товаропроизводитель на сайте АО «Фонд национального благосостояния «Самрук Казына». Качество 
выпускаемой продукции подтверждается сертификатом происхождения товара СТ-KZ с долей Казахстанского 
содержания 85%, сертификатами  качества  и соответствия ТС, а также  разрешениями  на применение 
оборудования на опасных производствах.

  
Генеральный директор Ашимов Ержан Жанабаевич 
Восточно-Казахстанская обл., 070001, г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49
тел.: +7 (7232) 70-57-45
факс: +7 (727) 313-12-33
e-mail: info@uzpa.kz, info@broen.kz
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ТОО «Силикат»
Восточно-Казахстанская область

ТОО «Силикат» работает на протяжении 60 лет. Предназначение все это время не изменялось – 
производство кирпича силикатного неокрашенного и окрашенного  и извести строительной. Здания, 
построенные из не-окрашенного или объемно-окрашенного силикатного кирпича не нуждаются в 
штукатурке и побелке и выглядят очень эффектно. Технический уровень производства силикатного 
кирпича на предприятии соответствует уровню аналогичных производств Российской Федерации, Беларуси. 
Предприятием выпускается цветной кирпич разнообразных оттенков : от светло-желтого до темно-
коричневого, красного. Для качественного обслуживания потребителей применяется пакетная отгрузка 
кирпича, железно-дорожным и автомобильным транспортом на поддонах, с упаковкой полиэтиленовой 
пленкой и стрейч-пленкой, с обвязкой металлической лентой. Применение пакетной отгрузки позволяет 
значительно сократить  механическое повреждение кирпича при его транспортировке.

Стабильность показателей качества продукции предприятия подтверждается ежегодно обновляемым 
сертификатом качества, который выдается по результатам испытаний, проводимых Испытательным центром. 
Предприятие сертифицировано на соответствие международным стандартам систем менеджмента СТ РК 
OHSAS 18001-2008,  ИСO14001-2006, ИСO 9001-2009. Имеется сертификат о происхождении товара формы СТ-
KZ, процент казахстанского содержания составляет в неокрашенном кирпиче – 100%, окрашенный – 65,4%, 
извести – 100%.

Большая часть промышленных, гражданских и социально-культурных объектов Восточно-Казахстанской 
области построена из силикатного кирпича, произведенного на предприятии.  За эти годы заводом выпущено 
свыше 7 миллиардов условных штук кирпича и около 6 миллионов тонн извести.

ТОО «Силикат» является одним из крупнейших производителей силикатного кирпича на внутреннем 
рынке страны. Предприятие имеет  имидж надежного  поставщика.  Соответствие выпускаемой продукции 
всем установленным стандартам качества.

Генеральный директор Адианов Борис Тимофеевич
Восточно-Казахстанская обл., г. Семей, ул. Кабылбаева, 40
тел.: +7 7222 533536
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Производство цианида натрия брикетированного – NaCN. Производство сульфата аммония – (NH4)2SO4. 
Дата регистрации – 08 июня 2008 г. Свидетельство о регистрации юридического лица – 10509-1919-ТОО

Для реализации проекта «Строительство завода по производству цианида натрия мощностью 15 тысяч 
тонн в год», расположенного в г. Каратау, было привлечено более 24,2 млрд тенге. В том числе 16,2 млрд 
тенге (48 млн долларов США) заем АО «Банк Развития Казахстана» и 6,6 млрд тенге – финансовые средства 
учредителей компании. Также были привлечены средства из бюджета для подведения инфраструктуры 
завода в рамках Государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020»  в сумме 1,47 млрд тенге.

Затраты на проведение предпроектных и проектно-изыскательских работ составили 143,5 млн тенге.
Затраты на строительно-монтажные работы составили 6348,5 млн тенге.
В течение 2011–2013 годов в части реализации проекта  производилась поставка оборудования 

компанией Sichuan Chenguang Engineering Design Institute.

Контракт Сумма контракта  (долл США)
Контракта подряда № CG2011049 от 26 августа 2011 года 38 000 000
Контракт поставки системы упаковки цианида натрия в биг беги 
№ CG2011049-01 от 15 января 2014 года

153 000

В июне 2014 года по окончании всех строительно-монтажных работ завод был введен в эксплуатацию.  
В течение 2015  и начало 2016 года проводились пуско-наладочные работы и выпуск пробной партии цианида 
натрия с соответствующими качественными параметрами. 

В апреле месяце 2017 года начато промышленное производство цианида натрия. 
На сегодняшний день компания ежемесячно может доводить объемы выработки по производству 

цианида натрия до 800–1 000 тонн. Со складов производится отгрузка готового продукта отечественным 
золотодобывающим компаниям и дополнительно экспортируется в Россию и Таджикистан, а минеральное 
удобрение пользуется спросом у казахстанских кожевенных заводов и сельхозпроизводителей.

Фактически в 2016 году было произведено 2 205 тонн цианида натрия и 709 тонн сульфата аммония на 
сумму 1,25 млрд тенге. За 2017 год произведено  3 200 тонн цианида натрия и 1 342 тонна сульфата аммония, 
на сумму 2,25 млрд тенге.  Реализовано за данный период 3 897 тонн цианида натрия и 410 тонн сульфата 
аммония на сумму 3,28 млрд тенге, в том числе экспортировано 905 тонн цианида натрия.  

Начиная с 2015 года, компанией перечислено в бюджет государства более 674 млн тенге в виде  
налоговых отчислений, в том числе в 2015 году – 109 млн тенге, в 2016 году – 295 млн тенге, в 2017 году –  
270 млн тенге.

Генеральный директор Нурханов Ерлан Орынбасарович 
Жамбылская обл., г. Каратау, ул. Арбатас, 27

ТОО «TalasInvestmentCompany»
Жамбылская область
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Компания  «RODEN PRINT HOUSE» основана  24 января  2012 года  в  соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. Наш офис находится в городе Таразе. 

Компания начала развитие сразу в трех  крупных  направлениях: рекламная деятельность, сувенирная  
продукция, и в 2016 году  мы открыли новое направление – это производство и  изготовление декор-изделий 
из пенополистирола (пенопласт).

В настоящее время наша компания является единственным производителем фасадной продукции из 
пенополистирола по Жамбылской области.   

  Основной вид деятельности:
- производство  строительных  материалов (фасадные декоративные  термопанели  из пенополистирола  

с защитным покрытием, муляжи, реклама из пенопласта); 
- прочий вид печатного производства (полиграфия: сувениры, открытки и т.п.).
Изделия  из пенополистирола  имеют целый ряд преимуществ, а именно:
1) малый вес, отсутствие дополнительных нагрузок;
2) практичность и легкость монтажа;
3) сокращение сроков и стоимости фасадных работ;
4) стандартные (2000 х 500 х 50) и нестандартные размеры;
5) различные конфигурации.

Руководитель Тулин Денис  Владимирович
г. Тараз, ул. Абая, 121
тел.: +7 777 092 22 42
         +7 777 54 777 56
инстаграм: rodenprinthouse
                      rodenplast.kz
е-mail: roden-ph@mail.ru

ТОО «RODEN PRINT HOUSE»
Жамбылская область
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ТОО «Novаcom Technology» существует на рынке города Тараза с 22 декабря 2015 года. Несмотря на 
«молодой возраст», компания показала себя как динамично развивающаяся и пытается занять свою нишу 
на рынке услуг в своем направлении. 

ТОО «Novacom Technology» – обладатель сертификата СТ-KZ, зарегистрирован в едином реестре 
Палаты предпринимателей Жамбылской области как отечественный производитель платежных 
терминалов,  информационных киосков и системы контроля и управления доступом (турникет). Как всем 
известно, все государственные и крупные организации в целях упрощения работы с клиентами все чаще 
внедряют систему электронной очереди, а вместо справочной службы уже работают информационные 
киоски самообслуживания. Благодаря сжатым срокам изготовления, современному оборудованию, 
высокому качеству работ за счет квалифицированных сотрудников изготовленные компанией терминалы 
конкурентоспособны с терминалами известных заводов, специализирующихся на их производстве. 

Плодотворное сотрудничество с местными поставщиками и клиентами региона уже приносит компании 
репутацию надежного и опытного партнера. Цель стратегического плана компании «Novacom Technology»  – 
стать одним из лидеров по производству платежных терминалов и информационных киосков.

В соответствии с указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 
«О стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» утверждена прилагаемая 
Государственная программа «Информационный Казахстан-2020». 

Компания является национальным производителем и готова принять участие в реализации данного 
проекта.   

Исполнительный директор Абдраманов Марсель Рахимбердиевич
Жамбылская обл. г. Тараз,  ул. Сенкибая, 3
тел.: +7 701 668 7765

ТОО «Novacom Technology»
Жамбылская область
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ТОО «Уральская торгово-
промышленная компания»
Западно-Казахстанская область

ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» образовалась в августе 2003 года. Производственный 
комплекс состоит из 12 цехов и полной инфраструктуры, свойственной промышленным предприятиям. 
Общая площадь предприятия составляет 7 га.

На сегодняшний день компания производит полиэтиленовые трубы для холодного и горячего  
водоснабжения, газоснабжения и отопления  диаметром от 20 до 1 600 мм, а также металлочерепицу, 
профилированный лист, доборные элементы, знаки дорожные и знаки по техники безопасности, а также 
товары народного потребления из пластмассы. Производственная мощность предприятия – переработка 30 
000 тонн полиэтилена в год. 

С 12 апреля 2010 г. действует Система менеджмента качества. Она соответствует требованиям СТ РК 
ISO 9001-2009 «Системы менеджмента качества. Требования». Система экологического менеджмента. Она 
соответствует требованиям СТ РК ISO 14001-2006.  Система менеджмента профессиональной безопасности 
и здоровья соответствует требованиям СТ РК OHSAS 18001-2008. 

В 2013 году компания подтвердила соответствие своей системы менеджмента качества требованиям 
международных стандартов API  Spec Q1 и ISO/TS 9001:2008.  В  2017 г. компания подтвердила, что система 
менеджмента качества соответствует API Spec Q1 и ISO 9001:2015.

С 24 марта 2017 г. действуют Система менеджмента качества  СТ РК ISO 9001-2009 и Система 
экологического менеджмента СТ РК ИСО 14001-2006 применительно к строительно-монтажным работам 
согласно лицензий ГСЛ №000924, №16015164. Компания  начала строительно-монтажные работы  по  обьекту 
«Строительство Жангалинского группового водопровода в Жангалинском районе ЗКО».

В  2017 году запустили новое производство –  это выпуск  полиэтиленовых  труб  из  марки полиэтилена 
PE-RT для горячего водоснабжения и отопления.  Наша компания все время расширяет свой ассортимент. 

В январе 2018 г. был закуплен Экструдер KME 45-30 B PERFORMANCE с покрывной головкой KM-RKU 
400 PERFORMANCE. Экструдер предназначен для покрытия полиэтиленовых труб защитной оболочкой из 
полипропилена. 

Полиэтиленовые трубы с защитной оболочкой изготавливаются для подачи газообразного топлива по  
СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, а также для транспортировки воды по ГОСТ 18599-2001. 

Это специальные двухслойные напорные полиэтиленовые трубы, с защитной оболочкой. Трубы 
производятся из полиэтилена низкого давления (ПНД),  которые во время производства покрываются 
защитной полипропиленовой оболочкой методом соэкструзии. Полиэтиленовые трубы с защитной оболочкой 
предназначены для бестраншейной прокладки трубопровода или для укладки труб ПНД в траншеи без 
проведения специальной их подготовки (засыпка грунтом, песком, гравием и т.п.).

Директор Крылов Валерий Юрьевич
тел. +7 7112 53-11-11, 53-78-88 
е-mail: utpk05@mail.ru 
сайт: www.utpk.kz 
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АО «Западно Казахстанская 
машиностроительная компания»

Западно-Казахстанская область

Западно-Казахстанская машиностроительная компания представляет собой высокотехнологичный 
современный производственный комплекс, включающий в себя заготовительное, штамповочное, 
механообрабатывающее, сварочно-сборочное, инструментальное производства, испытательный центр для 
контроля качества готовой продукции и используемых материалов. 

 Производство обеспечивает полный цикл выполнения заказа, включая конструкторские разработки 
оборудования, непосредственно его изготовление, поставку, монтаж, осуществление пуско-наладочных 
работ по запуску оборудования в производство.

Завод является одним из ведущих предприятий в Казахстане по разработке и производству 
высокотехнологичного оборудования

Система менеджмента качества (СМК) предприятия сертифицирована на соответствие требованиям 
международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 (компания Lloyd's Register).

Предприятие имеет государственные лицензии: 
- на проектирование, изготовление, монтаж и ремонт аппаратуры и систем контроля, противоаварийной 

защиты и сигнализации, а также сосудов и трубопроводов, работающих под давлением; 
- на проектирование, изготовление, монтаж и ремонт бурового нефтегазопромыслового, энергетического 

оборудования; 
- на занятие архитектурной, градостроительной и строительной деятельностями.
Испытательный центр компании аккредитован на соответствие требованиям СТ РК ИСО/МЭК 17025-

8007 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
На сегодня это ведущая в республике компания, производящая печи подогрева нефти для 

высокопарафинистых водонефтяных эмульсий. 
Впервые в Казахстане освоена технология по проектированию, строительству и реконструкции 

автоматизированных комплексов для сбора и подготовки нефти.
Налажено проектирование, производство, автоматизация, монтаж и пуско-наладка оборудования 

для газокомпрессорных станций: воздухоподогреватели трубчатые, комплексные воздухоочистительные 
устройства, аппараты воздушного охлаждения масла и газа, системы выхлопа.

Организован сервисный центр по ремонту газотурбинных установок, произведенных компанией General 
Electric.

Производство  компании  оснащено высокотехнологичным  парком оборудования,  включающим в себя 
сварочное, металлогибочное, металлорежущее, металлообрабатывающее, литейное, кузнечнопрессовое, 
термическое и гальваническое оборудование, позволяющее производить широкую номенклатуру 
машиностроительной продукции.

Генеральный директор Сисенов Даурен Гумарович
Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, ул. Урдинская, 1/0                                
тел.: +7 7112 98 90 45, 98 90 24, 98 90 39 
e-mail: info@zkmk.kz
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ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары»
Западно-Казахстанская область

ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары» – отечественный товаропроизводитель нефтегазового оборудования, 
предприятие основано в 2006 году в г. Уральске Западно-Казахстанской области.

ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары» включено в реестр отечественных товаропроизводителей группы 
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук Казына» и в ходе проводимого внутреннего аудита 
Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» одно из первых подтвердило 
законность основания выпускаемого газового оборудования. 

Производственная площадка ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары» имеет площадь более 2 000 кв. м 
и оснащена грузоподъемными механизмами для производства технологического оборудования любой 
сложности.

Рабочий штат ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары» составляет 73 человека, на сезон увеличения объема 
производства дополнительно привлекаются до 40 специалистов, проходящих обучение в нашем аттестованом 
учебном классе, после чего с ними заключаются временные договора. 

Изначально наше предприятие занималось разработкой систем автоматизированного управления 
технологическим процессом газораспределительных станций.

Далее мы освоили изготовление узлов автоматической одоризации газа, основными элементами 
которых являются эжектор и клапан сброса, выпускаемых  АО  «Уральский завод «Зенит», с которым у нашей 
компании заключен меморандум о сотрудничестве. 

В 2014 г. ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары» получил от Комитета по государственному контролю за 
ЧС и промышленной безопасностью Министерства РК разрешение на применение АГРС «Голубое пламя» и  
емкостного оборудования работающего как сосуды высокого давления.

В настоящее время производство ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары» находится на стадии развития.  
В производственных планах на 2017–18 гг. у компании стоит освоение выпуска новых видов изделий, таких 
как регуляторы давления газа.

При производстве оборудования наше предприятие придерживается принципа закупки у отечественных 
товаропроизводителей комплектующих изделий, используемых в процессе изготовления нашей продукции, 
несмотря на то что рынок завален аналогичной, более дешевой продукцией зарубежных производителей. 

Компания имеет автомобильный парк и развитый логистический отдел, работа которого направлена на  
скорейшую доставку готовой продукции на объект заказчика в различные регионы Республики Казахстан.

Директор Сулейменов Берик Кенжебекович
Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, пр. Достык-Дружба, 194/1 офис 303                      
тел.: +7 7112 51 36 88, 50 79 09
е-mail: agrskaz@gmail.com
сайт: agrs.kz
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Основной вид деятельности ТОО «Maker (Мэйкер)» – изготовление и ремонтгорно-шахтного оборудования.  
На данный момент ТОО «Maker (Мэйкер)» полностью завершило программу модернизации своего 
производства, тем самым заняв ключевую позицию по уровню оснащения и оказания соответствующих услуг 
не только по региону, но и по всему Казахстану. По программе модернизации было запущено в эксплуатацию 
53 единицы основного оборудования, дополнительно поставлены станки с программным управлением (ПУ), 
230 единиц вспомогательного оборудования и измерительных приборов.

Председатель Правления Алдыбергенов Талгат Сагиевич
г. Караганда, ул. Орлова, 103/2
тел.: +7 7212 952 509
Коммерческая служба:
тел.: +7 (7212) 952 989
тел.: +7 (702) 400 26 08
e-mail: KazakhmysMaker@kazakhmys.kz
сайт: www.maker.k

ТОО «Maker (Мэйкер)»
Карагандинская область
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ТОО «RecyclingCompany»
Карагандинская область

ТОО «RecyclingCompany» – производство, основным направлением которого является  утилизация  
транспортных средств с переработкой полученного материала, переплавка металла и получение вторичного 
алюминия и черного металла, а также переработка отработанного масла в печное топливо. 

Производственный цикл завода включает в себя три стадии: 
1. Измельчение прессованного металла и сортировка по видам сырья осуществляется на шредерной 

установке Bonfiglioli. Согласно Государственной программе «Цифровой Казахстан», за работой всего 
комплекса следит компьютерная программа, которая при помощи интернета соединяется с диспетчерской 
службой компании Ing.Bonfiglioli в случае неполадок или сбоев (Цифровизация 4.0). 

За февраль – август 2018 г. объем реализованного лома черных металлов составил – 28,209 т. Поставка 
осуществлялась в адрес компаний, занимающихся заготовкой, переработкой и производством продукции из 
черных и цветных металлов, а именно: 

- АО "Арселор Миттал Темиртау" – 8,784 т, 
- ТОО "Кастинг" – 10,336 т, 
- ТОО "Forever Flourishing (Middle Asia) Pty Ltd" – 786,8 т, 
- ТОО "Лидер ДСК" – 2962,83 т, 
- ТОО "Химпроминвест 2017" – 676,2 т.
2. Подготовка материалов по фракциям для переработки, плавка измельченного металла в индукционной 

печи. С помощью атомно-эмиссионного спектрометра ДФС-500, предназначенного для определения 
концентраций различных элементов в составе металлов, лаборатория ТОО «RecyclingCompany» выдает 
результаты анализов различных марок алюминия, меди, стали и чугуна. 

На данный момент завод является производителем алюминиевых чушек (Сертификат соответствия 
– СТ ТОО 160640013321-002-2018) чушек вторичного и черного металла (Сертификат соответствия СТ ТОО 
100640013321-003-2018).

3. Производство углеводородов и их производных из отработанных масел. Цех по 
переработке отходов масел является инновационным высокоэффективным производственным 
комплексом, за которым следит система PLC контроллеров «VIPA» (Германия) и панель 
оператора «KINCO» (КНР) согласно программе «Цифровой Казахстан». В основу положен 
процесс пиролитической переработки утративших свое свойство отработанных масел.  
В качестве готовой продукции завод производит жидкое печное топливо, имеющее широкую сферу 
применения в энергетическом, промышленном и коммунально-бытовом секторах экономики. (Сертификат 
соответствия СТ ТОО 160640013321-001-2018.)

Генеральный директор Рябинин  Александр Геннадьевич
Карагандинская обл., г. Караганда, Бухар-Жырауский р/н, с. Доскей, учетный квартал 028, стр. 1724
тел.: +7 7212 40 59 78
e-mail: recyclingcompany@mail.ru
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ТОО "Инкар-1" машиностроительное и металлообрабатывающее предприятие, которое на протяжении 
20 лет является "визитной карточкой" малого бизнеса Темиртау.

От производства запасных частей и элементов предприятие шагнуло к выпуску сложных в изготовлении 
компонентов производственных комплексов. 

Сегодня компания поставляет АО "АрселорМиттал Темиртау" комплексы и узлы для аглодоменного, 
сталелитейного и прокатных цехов. ТОО "Инкар-1" является поставщиком нестандартного оборудования 
для горношахтного производства для крупнейших добывающих предприятий страны, в числе которых 
крупнейший экспортер меди – корпорация "Казахмыс" и компании, входящие в Евразийскую группу (ERG).  

В ТОО "Инкар-1" способны выполнить оборудование и запасные части по чертежам заказчика и даже при 
их отсутствии. Компания применяет методики реинжиниринга, восстанавливая и модернизируя оборудование  
(в том числе и зарубежного производства), техническая документация которого была утрачена. Примером 
таких решений служит модернизация оборудования на Балхашском медеплавильном заводе Корпорации 
"Казахмыс". Высококвалифицированный персонал, наличие широкой линейки станочного оборудования, 
включая современные токарные станки с ЧПУ российского и японского производства, использование 
современного инструмента позволяет предприятию выполнять заказы высокой сложности.

Персоналом постоянно ведутся поиски внутренних ресурсов для осуществления программы 
импортозамещения. При поддержке менеджмента АО АМТ со стороны ТОО "Инкар-1" были расширены 
поставки на комбинат продукции, которая ранее завозилась из-за рубежа. В связи с увеличением заказов 
с февраля 2017 года начали строительство нового (третьего) сборочного цеха площадью 1300 кв. м. с 
организованной инфраструктурой (столовая, новые душевые, складские помещения, помещения для 
рабочего персонала). В начале 2018 года новый цех ввели в эксплуатацию, что позволило принимать больше 
заказов и увеличить численность рабочих мест.

Компания уделяет большое внимание кадровому вопросу. По программе поддержки МСБ фонда "DAMU" 
сотрудники предприятия получили возможности стажировок за рубежом. В рамках программы дуального 
образования, совместно с Международной организацией сотрудничества GIZ, компания поддерживает 
партнерские отношения с Темиртауским высшим политехническим колледжем. В 2018 году по госпрограмме 
«Продуктивная занятость» в компании открыли учебный центр при предприятии, что позволило обучить и 
трудоустроить у себя квалифицированных работников. 

В 2016 году ТОО "Инкар-1" стало победителем республиканского конкурса премии Президента РК «Алтын 
Сапа-2016» в номинации «Лучшее предприятие производственного назначения». Главными элементами 
успеха компании является гибкое ценообразование, оперативный подход к запросам потребностей и 
инвестиции в развитие персонала. 

Учредитель Нурпеисов Куандык Балтабаевич
Карагандинская обл., 101408, г. Темиртау, ул. Мичурина, строение 32Е
тел.: +7 7213 90 21 51, 44 77 99
e-mail: inkar-1@yandex.kz 

ТОО «Инкар-1»
Карагандинская область
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ТОО «Гермес 4» занимается производством гранулированных комбикормов. Главная задача 
нашей компании – обеспечить животных всех видов и возрастных групп полноценным, качественным, 
полнорационным кормом.   

Наша компания производит 3 вида кормов – это комбикорм гранулированный, кормосмесь 
гранулированная, отруби гранулированные. Продукция универсальна и подходит для всех видов и возрастных  
групп сельскохозяйственных  животных, птиц и даже для рыбы. 

Современное оборудование способно производить смеси из различных компонентов, комбинируя 
их в самых разных сочетаниях и пропорциях. Мощность составляет 37 000 тонн готовой продукции в год. 
Предприятие состоит в государственном  реестре.  Создано 35 рабочих мест.

В состав нашей продукции входит только качественное сырье, прошедшее лабораторные исследования. 
Продукция соответствует требованиям ГОСТа .

Директор Султанова Александра Юрьевна
Костанайский р/н, п. Затобольск, ул. Семина, зд. 26

ТОО «Гермес 4»
Костанайская область
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ТОО «СарыаркаАвтоПром» – казахстанское автомобилестроительное  предприятие. Компания была 
основана в 2010 году и начинала свою деятельность с производства легкой коммерческой техники. 
В настоящее время линейка выпускаемой продукции расширена благодаря сотрудничеству с шестью 
крупнейшими мировыми  автомобильными брендами. На сегодня товарищество «СарыаркаАвтоПром» 
занимается производством легковых автомобилей Jac, Hyundai, Ravon, Peugeot, Niva Chevrolet, а также 
коммерческой техники IVECO, Jac, Ankai. 

Компания располагает  высокоэффективными  современными  производственными мощностями, 
позволяющими производить до 50 000 автомобилей в год. Выпускать качественную и конкурентоспособную 
продукцию предприятию позволяет современное роботизированное оборудование, не имеющее аналогов 
в Казахстане,  посредством которого осуществляются высокотехнологичные процессы сварки, окраски и 
сборки. 

За восемь лет существования компания успела стать современной производственной базой 
по производству автотранспорта, с развитой логистической инфраструктурой, обладающей 
высокотехнологичным оборудованием и штатом высококвалифицированных специалистов. В настоящий 
период  на предприятии осуществляют трудовую деятельность более 600 высококлассных специалистов в 
области машиностроения. 

Сегодня основной целью  ТОО «СарыаркаАвтоПром» является создание современного автопроизводства 
для развития отечественного машиностроения, удовлетворение потребностей рынка Республики Казахстан 
в современной конкурентоспособной автомобильной технике за счет создания сборочного автомобильного 
производства и локализации. 

Директор Семейбаев Сырым Сайранбекович
Костанайская обл., Промышленная, 41
тел.: +7 7142 39-10-01 (приемная)
e-mail: akhmetova.ds@sap.amh.kz

ТОО «СарыаркаАвтопром»
Костанайская область
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Компания «Научно-производственное объединение МедиДез», член ОЮЛ Химпром и Ассоциации 
товаропроизводителей и предпринимателей «Сделано в Казахстане» –  ведущий производитель и поставщик 
на рынке дезинфицирующих средств Казахстана.

Специализируясь в сфере больничной гигиены, компания ставит своей основной задачей защиту 
пациентов и персонала лечебных учреждений от инфекционных болезней. 

На сегодняшний день компания выполнила поставленные себе цели по замещению импортных 
дезинфицирующих средств качественными средствами собственного отечественного производства. 
Мы выпускаем полную линейку дезинфицирующих средств, способных покрыть потребность любого 
медицинского учреждения. Три дезинфицирующих препарата не имеют аналогов на территории стран СНГ, 
обладают уникальной рецептурой и находятся на стадии патентования. Нашей продукцией пользуются 
медицинские организации по всей Республике Казахстан, а также мы начали поставки своей продукции на 
рынок Киргизии и уже заключили дилерское соглашение с российской компанией по представлению нашей 
продукции на территории Российской Федерации.

Сегодня компания выходит со специализированными дезинфицирующими средствами на новый для 
себя   рынок пищевой промышленности.

Качество выпускаемой продукции подтверждено сертификатом ИСО 9001-2009 (ISO 9001:2008)  
«Системы менеджмента качества. Требования». Весь процесс изготовления дезинфицирующих средств 
строго контролируется на каждом этапе в собственной лаборатории, начиная с входящего сырья и заканчивая 
готовым продуктом.

Наряду с производством научно-производственное объединение "МедиДез" постоянно вкладывает 
ресурсы в повышение уровня  образования медицинского персонала, ответственного за эпидемиологическую 
безопасность в больницах страны посредством  организации  различных конференций и мастер-классов 
по всему Казахстану совместно с Комитетом по защите прав потребителей Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан, а также с приглашением зарубежных специалистов в области 
дезинфектологии, как, например, ведущих специалистов НИИ эпидемиологии им. Г.Н. Габричевского (г. Москва, 
Россия), госпитальных эпидемиологов из РФ, Швеции, которые делятся своим опытом с отечественными 
специалистами медицинских учреждений. 

Директор Кайракбаева Алия Мамутовна
111500, Костанайская обл., г. Рудный, ул. Топоркова, строение 39/1
тел.: +7 7143 13-81-36
e-mail: office@medidez.kz

ТОО «НПО МедиДез»
Костанайская область
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ТОО "Казахстанская Нефтехимическая Компания "Кемикал" основано 12 февраля 2009 года. 
10 июня 2011 года компания приобретает завод по производству труб и основывает кызылординский 

филиал.
ТОО «КНК Кемикал» – молодое предприятие со своей историей, сумевшее добиться высоких 

результатов. Одна из самых динамично развивающихся компаний, производящих широкий спектр труб из 
ПНД (полиэтилена низкого давления) и ПВХ (поливинилхлорид).

Завод по производству труб был основан 1 ноября 2003 года и численность работников составлял  
37 человек. В данный момент на производстве трудятся 105 человек. Производственный цех компании 
оснащен новейшим технологическим оборудованием известного производителя – «Краусс Маффай» и 
представляет собой три экструзионные линии по производству труб ПВХ и двух линии ПНД.

Предприятие специализируется на производстве труб различных диаметров из поливинилхлорида и 
полиэтилена низкого давления, а также каркасно-дисковых фильтров КДФ-118, переходников из ПВХ и ПНД 
(Фитинги).

Основным направлением деятельности компании является производство промышленных труб:
- Обсадные трубы из ПВХ диаметром 63 мм, 90 мм, 110 мм, 113 мм, 140 мм, 160 мм, 195 мм и 225 мм.
- Труб для обвязки ПНД диаметром от 20 мм до 630 мм.
Исключительное достоинство производства – это экологически чистое безотходное производство. 

Производимые компанией трубы прочные, качественные, а срок их службы намного повышает нормативы 
использования других категорий труб в промышленности Казахстана.

Директор Ракишев Асан Тунгышбаевич 
120700, Кызылординская обл., Шиелийский р/н, п. Шиели мкр. "Кокшокы Нус", ул. Есенова, д. 2 А
тел.: +7 72432 35 602 
факс: +7 72432 35153
e-mail: trubnyi_zavod@mail.ru

ТОО «Казахстанская Нефтехимическая  
Компания «Кемикал»

Атырауская область
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ТОО «Асем Тас» (Жанакорганский район). 
Основная деятельность: производство брусчатки, лего-кирпичей, бордюр.
Начал свою деятельность с 2015 года. Постепенно своими силами начал производство брусчатки.  

В коллективе работают 10 человек.
Предприятие наращивает свои темпы: объем производства в 2016 году 3 000 кв. м, в 2017 году  

4 500 кв. м.
На данном этапе компания производит свыше 100 разновидностей  брусчаток различных видов, 

объемов, размеров и окрасок. При их сборке можно нарисовать целый рисунок. 
В своей деятельности предприятие придеживается принципа «Желание клиента – закон». Мастера 

своего дела выполняют желания и создают шедевры.
Благодаря высокому качеству и доступныем ценам (стоимость за 1кв.м – 1 800 тенге) продукция компании 

пользуется большим спросом у населения и предприятий области и других регионов. Имеется множество 
отзывов от потребителей, дипломы и благодарственные письма, награды  являются подтверждением о 
качестве продукции.   

Предприятие своим работникам предоставляет все условия для труда, оказывает семьям поддержку и 
всяческую помощь.

Кроме того, предприятие участвует во всех акциях по поддержке малоимущих семей, инвалидов, акция 
«Дорога в школу», участвует в благоустройстве района.

Руководитель Шауенова Әсем Абибуллаевна
Кызылординская обл., п. Жанакорган, ул. Сапарбекова, 79
тел.: +7 701 716 08 75 
e-mail: zhomart1978@mail.ru

ТОО «Асем Тас»
Кызылординская область
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ТОО «Жанзере»  начал свою деятельность с  31 декабря 2010 года. 
Основным видом деятельности предприятия является пошив спецодежды. 
Общая численность работников составляет – 25 человек.
На предприятии работают специалисты в области швейной промышленности и квалифицированный 

управленческий персонал во главе с директором Бекетовым  Болатом  Жамбуловичем.
Объем выпускаемой продукции с каждым годом наращивает свои темпы. 
ТОО «Жанзере» ежегодно разрабатывает, сертифицирует и осуществляет пошив эксклюзивной 

форменной одежды. В настоящее время мы имеем 7 видов сертифицированной модели. 
Если в 2015 году наше предприятие предлагало заказчикам около 23 наименований изделий, то на 

сегодняшний день выпуск продукции составляет более 50 наименований. Наша компания использует только 
качественные материалы отечественных казахстанских и российских производителей. 

Используемые ткани и материалы ТОО «Моготекс Азия» и ТОО «Саяхат Юг» имеют сертификаты 
соответствия СТ KZ. 

Компания  сотрудничает с ТОО «Буркит Сейфти», ТОО «Снаб Спец Обувь», ТОО «Техноавия» и т.д. 
В 2018 году ТОО «Жанзере» внедрил систему менеджмента качества ИСО-9001-2016 и систему 

экологического менеджмента ИСО-14001-2016 и зарегистрирован в Госреестре Государственной системы 
сертификации РК. 

Продукция предприятия пользуется повышенным спросом по отношению цена – качество. Нашими 
постоянными заказчиками являются   крупные нефтяные и строительные компании региона. 

Изделия, изготовленные в ТОО «Жанзере», не только защищают от неблагоприятных факторов 
производства, но и подчеркивают корпоративный стиль, определяющий узнаваемость и статус  компании.

ТОО «Жанзере» участвует в конкурсе-выставка "Лучший товар Казахстана" по номинации «Лучшие 
товары производственного назначения».  

Директор Бекетов Болат Жамбулович 
ул. Женис, 110 Б, швейный цех 
тел.: +7 72342 23 58 08, +7 775 405 90 08, +7 701 697 9428 
e-mail: zhanzere2010@mail.ru
cайт: www.zhanzere.wixsite.com

ТОО «Жанзере»
Кызылординская область
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Вид основной деятельности: производство  дорожного битума 
Сфера: промышленность 
Начало деятельности: 2009 г. 
Достижения: 
Октябрь 2009 года – учреждения совместно Казахстано-Китайского предприятия ТОО «СП «CASPI 

BITUM»:
Учредители АО «Kazakhstan Petrochemical Industries» (50%) иТОО «CITIC Kazakhstan» (50%))
Июнь 2010 года — подписание EPC – контракта на строительство «под ключ» битумного завода в г. Актау.
2010–2013 годы — строительство завода консорциумом подрядчиков.
12 декабря 2013 года — подписан акт Государственной приемочной комиссии о вводе битумного завода 

в эксплуатацию.
20 декабря 2013 года — проведена официальная церемония пуска битумного завода с участием Главы 

Государства в рамках телемоста «Карта индустриализации Казахстана».
Целевой продукт — дорожный битум (окисленный и модифицированный). 
Мощность завода:
— по переработке нефти – 1 млн тонн/год
— по производству окисленного битума – 400 тыс. тонн/год
— по производству модифицированного битума – 120 тыс. тонн/год.

Генеральный директор Кожабаев Ерболат Омирсерикович 
Мангистауская обл., г. Актау 
тел.: +7 7292 424 102
e-mail: info@caspibitum.kz

ТОО «Каспий Битум»
Мангистауская область
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Вид основной деятельности: производство  нефтегазового оборудования 
Сфера: промышленность
Начало деятельности: 1990 г. 
Достижения: 
АО «Каскор-Машзавод» является одним из ведущих машиностроительных предприятий в РК. Завод 

оснащен современным оборудованием, осуществляющим различные технические сложные виды работ. 
Будучи в центре нефтегазового региона, АО «ККМЗ» вошел в систему жизнеобеспечения нефтегазовых 
предприятий области.

Продукция предприятия по достоинству оценена на многих престижных конкурсах и выставках 
областного, республиканского и международного масштаба.

Предприятие является одним из ведущих предприятий региона, выпускающих нефтепромысловое 
и химическое оборудование для нужд нефтяников. Руководство и коллектив предприятия выражают 
уверенность в том, что и в будущем деловые и дружеские связи со многими компаниями будут успешно 
развиваться и тем самым послужат развитию взаимовыгодного партнерства и укреплению национальной 
экономики.

Директор Мухатов Рашит Едилович
Мангистауская обл., г. Актау 
тел.: +7 7292 544074
e-mail: info@kkmz.kz

АО «Каскор-Машзавод»
Мангистауская область
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Полное наименование:  ТОО «РД НПФ Пакер Казахстан».
Вид основной деятельности: производство пакерно-якорного оборудования. 
Сфера: промышленность. 
Начало деятельности: 2015 г.
Достижения: 
В 2016 году сотрудники компании прошли обучение по повышению квалификации, открыт сервисный 

центр, который оказывает услуги по ремонту (ревизии) производимого пакерного оборудования, услуги шеф-
монтажа, установки оборудования по спуску в скважину.

В 2017 году получили Сертификат происхождения на серийное производство товара формы СТ-KZ  
№ 7 113 00550 с долей местного (казахстанского) содержания от 51–66 процентов. На рынке по производству 
пакерно-якорного оборудования занимает лидирующую позицию.

Ежегодно Компания проводит обучение по повышению квалификации, с участием Директора Компании, 
который участвует во всех выставках KIOGE, которые проводятся на территория Республики Казахстан.

Компания  каждый год проводит презентации в нефтегазовых компаниях, проводит ОПИ (Опытно-
промышленное иследование), саморазвивается и планирует увеличение линейки производства.

Производственный цех находится в Мангистауской области, г. Актау, Мунайлинский район, поселок  
Ынтымак (Инв. номер 00200045-База СПО). Так как пакерно-якорное оборудование – это оборудование,  
используемое в нефтедобывающей промышленности и недропользовании, месторасположение производства  
является наилучшим. 

Директор Аскар Дастан
Мангистауская обл., Мунайлинский р/н, 22-й микрорайон, 30 дом, кв 13
тел.: +7 702 603 33 33 
e-mail: rd-npf-paker-kz@mail.ru

ТОО « Пакер-Казахстан»
Мангистауская область
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Производственная мощность в 250 тысяч тонн в год, АО «КЭЗ» является единственным производителем 
первичного алюминия на территории Республики Казахстан. Доля местного содержания, произведенного 
товара составляет 97,7%. Основная масса продукции поставляется на экспорт, на внутренний рынок сбыта 
приходится порядка 10%. 

Объем производства: 

Наименование 
показателей

Ед. измер. За предыдущие 2 года Өсу қарқыны, % 2018 жылға жоспар

за 2016 год за 2017 год

Объем произведенной 
продукции

млн. тг. 78 552,84 85 392,35 109% 95 697,25

Объем произведенной 
продукции

тонн 240 168 256 836 107% 257 366

Объем реализованной 
продукции

тонн 225 206 249 186 111% 263 656

Темп роста экспорта % 84,3 87,5 104% 88,4
Рентабельность % 59,0 67,0 114% 61,0

Алюминий имеет стабильно высокое качество, внедрена интегрированная система менеджмента 
ISО 9001, ISО 14001, OHSAS 180014, ISO 500001. Высокое качество продукции подтверждено официальной 
регистрацией первичного алюминия АО «Казахстанского электролизного завода» на Лондонской бирже 
металлов. На предприятии разрабатываются и внедряются инновации.

Президент Батраченко Андрей Алексеевич 
г. Павлодар

АО «Казахстанский электролизный завод»
Павлодарская область
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Специальный автомобиль агрегат ремонта магистральных трубопроводов (далее – АРМТ) производится 
предприятием с 2011 года  по настоящее время. За это время стабильно шло увеличение числа выпускаемых 
автомобилей АРМТ, постоянно велась работа по улучшению качества. В настоящее время  поставки данной 
продукции предприятия занимают  около 40 процентов на  рынке Казахстана.

Автомобиль АРМТ предназначен для проведения сварочных, газорезательных и слесарно-ремонтных 
работ в полевых условиях на межпромысловых и магистральных трубопроводах, с одновременным 
использованием от 2  до 4  рабочих постов. Кузов также предназначен для перевозки дежурной бригады 
в количестве до 6 человек . Кузов цельнометаллический, сварной каркасной конструкции. Для внешней 
обшивки используется крашеный листовой металл с полимерным покрытием.

Вся продукция поставляется на рынок Казахстана. Основным потребителем спецавтомобилей 
АРМТ является АО «КазТрансОйл». Все поставки осуществляются на основе выигранных тендеров и по 
долгосрочным договорам поставок данной продукции. 

До 2016 года автомобиль АРМТ выпускался предприятием только на базе шасси КамАЗа, с 2017 года 
было освоено производство АРМТ на базе шасси автомобиля МАЗ-МАН.

За 2016 и 2017 годы было произведено четыре и девять машин АРМТ, соответственно. В денежном 
выражении это составило 208 млн тг за 2016 год, и  585 млн тг за 2017 г. Степень  казахстанского содержания 
составляет 33%. На предприятии внедрены системы менеджмента качества: Система менеджмента качества 
(СТ РК ИСО 9001-2009); Система экологического менеджмента (СТ РК ИСО 14001-2006); Система менеджмента 
профессиональной безопасности (СТ РК OHSAS 18001-2008)

Вся выпускаемая  предприятием  продукция  изготавливается  в  соответствии  с  действующими  
государственными и внутренними нормативными документами, устанавливающими технические, 
качественные, экологические  и прочие требования к данному виду продукции.  На предприятии постоянно 
проводятся мероприятия по реконструкции и обновлению станочного парка, улучшению технологического 
процесса.

Директор Колбик Михаил Леонидович
г. Павлодар, Промышленная зона Центральная, дом 573

ТОО «Павлодарский завод «Темірмаш»
Павлодарская область
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ТОО «Evooil Kazakhstan» создано в 2014 г., 
расположено в Республике Казахстан, «СЭЗ Павлодар». 
Первая очередь завода по производству смазочных 
материалов «Evooil Kazakhstan» введена в эксплуатацию  
28 апреля 2017 года. Сегодня завод может выпускать  
10 000 тонн продукции в год.

Ассортимент выпускаемой продукции: 
энергетические масла (трансформаторные и 
турбинные), моторные масла, трансмиссионные масла, 
гидравлические масла, индустриальные масла.

Нам доверяют: KAZ Minerals PLC, ТОО 
«Богатырь Комир», ТОО «Каражыра ЛТД»,  
Министерство обороны РК,  ТОО «Казфосфат»,  ТОО «Иволга-Холдинг»,  АО «Алатау Жарык Компаниясы»,  
Экибастузская ГРЭС-1,  Экибастузская ГРЭС-2.

Совокупность инновационных технологий и высокой квалификации сотрудников способствовала 
разработке собственных рецептур производства масел.

Сейчас ведутся работы по проектированию второй очереди завода по производству смазочных 
материалов (технические масла и пластичные смазки) мощностью 28 000 тонн в год.

Согласно сертификату о происхождении товара формы СТ-KZ № KZ 7 114 00447 от 29.12.2017 г., выданное 
Палатой предпринимателей Павлодарской области, доля местного содержания всей номенклатуры продукции 
компании «Evooil Kazakhstan» варьируется от 56 до 74%. Доля местного содержания представленной на 
конкурс продукции (гидравлические масла) – 61,3%.

В настоящий момент ТОО «Evooil Kazakhstan» целиком и полностью ориентирован на удовлетворение 
потребностей внутреннего рынка. Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев при определении 
основных  задач  Плана нации «100 конкретных шагов»  одним  из  пунктов  отметил  развитие  наиболее  
перспективных компаний производящего сектора, нацеленные на импортозамещение. Мы себя 
позиционируем именно такой компанией и стараемся идти в унисон с экономической политикой Лидера 
нации. 

          
И.О. генерального директора Костовский  Игорь  Алексеевич
Промышленная зона Северная, строение 113

ТОО «Evooil Kazakhstan»
Павлодарская область
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ТОО «Кокше Техстрой» современное предприятие по выпуску:
- полиэтиленовых труб для систем водоснабжения (ГОСТ18599-2001), газоснабжения (СТ РК ГОСТ Р 

50838-2011) и технологических трубопроводов. 
- стальных труб и фасонных изделий, предварительно изолированных пенополиуретаном в 

полиэтиленовой оболочке (ГОСТ30732-2006) предназначенных для прокладки тепловых сетей (трубы ППУ); 
- блоков оконных и дверных из ПВХ профиля.
В своей работе предприятие опирается на современные технологии, высокое качество используемого 

сырья и активное развитие производства. Применяемые на предприятии технологии и используемые 
материалы позволяют изготавливать полиэтиленовые трубы диаметром от 25 до 630 мм всех видов 
SDR. Продукция выпускается на технологических линиях южно-корейского и российского производства. 
Производственные мощности предприятия позволяют обеспечить производство полиэтиленовых труб до 500 
тонн в месяц, труб ППУ более 50 км в месяц. Цех по производству пластиковых окон оснащен современным 
турецким оборудованием и позволяет выпускать более 500 метров квадратных готовой продукции в месяц.

С момента открытия предприятия и по настоящее время на предприятии выпущено свыше 5 000 
километров полиэтиленовых труб различного диаметра, переработано свыше 7 000 тонн сырья, создано 
более 50 новых рабочих мест.

Производимая нами продукция успешно используется во многих регионах Казахстана. Многолетний 
опыт, профессионализм и качество лежат в основе деятельности компании. Продукция предприятия 
поставляется на внутренний рынок Казахстана, клиентская база насчитывает более 200 организаций.

Система контроля качества выпускаемой продукции включает в себя контроль по всем этапам 
производства – от входного контроля поступающего сырья и материалов до испытаний готовой продукции. 
Готовая продукция после приемки отделом технического контроля по внешнему виду и размерам  
подвергается контролю лабораторных испытаний. На всю продукцию ТОО «Кокше Техстрой» имеются 
сертификаты соответствия Республики Казахстан. Полиэтиленовые трубы соответствуют стандартам ГОСТ 
18599-2001 и СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.

В 2013 году на предприятии была внедрена система менеджмента качества на соответствие стандарту 
ИСО 9001:2009 и экологического менеджмента ИСО 14001:2006. В марте 2016 года компания успешно 
прошла ресертификационный внешний аудит на соответствие системы менеджмента качества требованиям 
международного стандарта ISO 9001.

Директор Сабырбаев Адил Рахманович 
Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р/н, г. Тайынша, ул. Западная, 174
тел.: +7 7162 77-52-66, 77-52-61
e-mail: 87015015750@mail.ru, 
сайт: www.ktstroi.kz

ТОО «Кокше Техстрой»
Северо-Казахстанская область
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АО «Завод им. С.И. Кирова»
Северо-Казахстанская область

АО «Завод им. С.М. Кирова», г. Петропавловск, основан в Москве в 1928 году. АО «Завод им. С.М. Кирова» 
входит в состав АО «Национальная компания «Казахстан Инжиниринг». 

В настоящее время Акционерное Общество «Завод им. С.М. Кирова» выпускает: приборы автоматики, 
телемеханики и систем обеспечения безопасности для железнодорожного транспорта, включая блоки СЦБ и 
связи, комплексные локомотивные устройства безопасности КЛУБ, локомотивные радиостанции РВС и др. 
Обеспечивается сервисное обслуживание поставленных в 43 филиалах, расположенных в разных регионах 
РК; специальные средства связи для нужд Министерства Обороны Республики Казахстан; оборудование для 
цифрового телевидения: абонентские приставки стандарта DVB-S2 SD, DVB-S2 HD и DVB-T2 HD;  односторонние  
и  двусторонние  печатные  платы до 5-го класса точности; 4-секционные металлические шкафы для 
учащихся школ и дошкольных образовательных  учреждений; 3D-принтеры; оборудование  для  предприятий  
нефтегазового комплекса, в том числе  блоки управления нефтекачалками БУШК, устройства защиты 
двигателей УЗД, устройства самозапуска, станции катодной защиты и т.д.; оборудование для энергетического 
комплекса, в том числе маслоочистительные машины.

На предприятии  внедрена и функционирует система  менеджмента качества ИСО 9001:2008, СТ РК ИСО 
9001-2009, система  энергетического  менеджмента  ISO 50001:2011,  система  менеджмента охраны здоровья 
и безопасности труда OHSAS 18001:2007.

На АО «Завод им. С.М. Кирова» выполняются все виды машиностроительного передела, гальваническое 
и термодиффузионное покрытие, порошковая окраска, лазерная резка,  гравировка, фрезерная и токарная 
обработка на трех- и пятикоординатных обрабатывающих центрах с ЧПУ,  высокоточное  литье  из алюминия,  
пайка поверхностно-монтируемых элементов на печатные платы на линии поверхностного монтажа, 
сборка, регулировка, испытания радиотехнического и энергетического оборудования. Кроме того, имеется 
возможность изготавливать детали из пластмассы, резинотехнические детали, электронное оборудование по 
заказу, нестандартное оборудование, инструменты, производится перемотка электродвигателей переменного 
тока мощностью 0,5–100 кВт.

Технический департамент осуществляет разработку конструкторско-технической документации, 
проектирование изделий, разработку технологии изготовления, проектирование, испытание и сопровождение 
производства на предприятии. В Техническом департаменте работают более 100 сотрудников: инженеры-
конструкторы, инженеры-технологи, метрологи и др.

Производственные  мощности  предприятия и наличие квалифицированного персонала позволяют в 
кратчайшие сроки освоить выпуск продукции необходимой Заказчику. По требованию Заказчика возможно 
совместное производство  с рекомендованными Заказчиком зарубежными фирмами или по предоставленной 
документации.  

Генеральный директор Аргимбаев Амангельды Советбекович
Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул. Партизанская, 48
тел.: +7 7152 630265



ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ

             201www.atameken.kz

ТОО «Изолит» основано 09 января 1992 года.
Основным видом экономической деятельности предприятия является выпуск электроизоляционных 

материалов на основе слюды и слюдяной бумаги,  тканей на основе масляных, кремнийорганических лаков:
- микалента марок ЛФЧ-ББ, ЛМЧ-ББ, ЛФК-ТТ;
- миканит гибкий марок ГФС,  ГМС;
- стекломиканит гибкий  марок ГФК-ТТ, ГФС-ТТ;
- миканит формовочный марок ФФГ, ФМГ, ФФГА, ФМГА, ФФПА, ФМПА, ФФКА;
- миканит прокладочный марок ПМГ, ПФГ, ПСГ;
- миканит коллекторный марок КИФЭ, КИФЭ-А;
- слюдопласт композиционный марки ГИП-2Пл;
- стеклопленкослюдопласт влагостойкий марки ГИП-ЛСП-Пл (в);
- слюдинит гибкий высоконагревостойкий марки ГСКВ;
- пленкослюдинит марок ГСП-Н-Пл, ГСП-Н-2Пл
- лента стеклослюдяная марок ЛСЭП-934-ТПл, ЛСК-110-ТПл, ЛСК-СС, ЛСУ;
- лента слюдяная пропитанная высоконагревостойкая марки ЛСКВ;
- лента слюдяная марок ЛСП-F/H-ТПл;
- лакоткань марок ЛКМ, ЛКМС, ЛШМ, ЛШМС;
- стеклолакоткань марок ЛСМ, ЛСММ, ЛСК, ЛСКЛ;
- трубки и втулки миканитовые;
- шайбы и прокладки миканитовые.
На предприятии  разработаны  и  внедрены: система экологического менеджмента, соответствующая 

требованиям стандарта CT PK ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015), система менеджмента профессиональной 
безопасности и здоровья, соответствующая требованиям стандарта CT PK OHSAS 18001-2008 (OHSAS 
18001:2007). Продукция сертифицирована международным стандартом ISO 9001.

ТОО «Изолит» осуществляет реализацию готовой продукции на территории Республики Казахстан, а 
также экспортирует в регионы Российской Федерации, Беларусь, Украина, Армения.

Производственные мощности и наличие квалифицированного персонала позволяют увеличивать 
ассортимент выпускаемой продукции, которая соответствовала бы требованиям и ожиданиям потребителя. 

Генеральный директор Бебешко Александр Владимирович
Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул. Крепостная, 2
тел.: +7 702 491 9745

ТОО «Изолит»
Северо-Казахстанская область



ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ

202 www.atameken.kz

ТОО «Mega SMART» начало свою деятельность в 2011 году c торговли, которая, в свою очередь, за 
время своего существования хорошо зарекомендовала себя на рынке предоставляемых товаров и услуг и 
завоевала доверие среди клиентов и партнеров.

В 2016 Совместно с южно-корейскими партнерами открылся завод и была запущена линия по 
производству рельефной глянцевой плиты МДФ с применением уникальной запатентованной технологии, не 
имеющей аналогов в странах СНГ, что позволяет нам предлагать на рынке Казахстана продукцию высокого 
качества по ценам ниже импорта.

Производственная мощность завода составляет 120 000 тыс. листов/год.
45 декоров на каждый вид покрытия.
Качество нашей продукции подтверждается:
• 100% положительных отзывов потребителей о наших товарах.
• Официальными документами и сертификатами.
8 июля 2016 года получен сертификат соответствия СТ РК ИСО 14001-2006 «Системы экологического 

менеджмента. Требования и руководство по применению»; сертификат СТ РК ИСО 9001-2009 «Системы 
менеджмента качества требования.»

Маркетинговая политика компании:
• Отсрочка платежа;  
• Скидки
• Сезонные акции;
• Посещение выставок, заводов мировых производителей;
• Персональная работа с каждым партнером; 
• Совместные выставки
• Способствует продвижению компании с помощью онлайн-инструментов

Генеральный директор Хегай Сергей Валерьевич.
г. Шымкент, жилой массив «Тассай», индустриальная зона «Тассай» здание 697А. 
тел.: +7 7252 27 18 53, +7 777 105 00 33
е-mail: info@megasmart.kz
сайт: www.ideasmart.ru

ТОО «Mega Smart»
Туркестанская область
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ТОО  «ЭкоФарм Интернейшнл» прошел государственную  регистрацию в  качестве юридического лица  
9 февраля 2011 года.

Имеет  бессрочную   государственную   лицензию   на  занятие фармацевтической деятельностью   
№ ФД65900100ҒХ, действующую  на  всей   территории  РК. 

Завод по выпуску изделий медицинского назначения «Вакуумные пробирки «AVATUBE» ТОО 
«ЭкоФарм Интернейшнл»  был  построен  в период с 01.01.11  по 01.06.2012 год. Компания располагает 
автоматизированным  оборудованием, спроектированным и оснащенным на перспективу в соответствии с 
международными стандартами.

Производственные цеха завода ТОО «ЭкоФармИнтернейшнл» оборудованы современными 
технологическими линиями производства Южной Кореи и Австрии.  Производства состоит из 11  
производственных процессов.

В   2014  году в целях увеличения объема выпускаемой продукции  приобретено три инжекционных 
оборудования из Австрии. С 2014 года введена в эксплуатацию линия сборки двусторонних игл.

Основной видом деятельности ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл» является производство изделий 
медицинского назначения – одноразовых стерильных вакуумных пробирок для забора и хранения венозной 
крови, плазмы крови, сыворотки  крови – 65 наименований, а также одноразовые стерильные двусторонние 
иглы –8 видов и 2 вида иглодержатели.  А с 2014 года расширили ассортимент – дополнительно начали 
выпускать: 8 видов одноразовых стерильных вакуумных пробирок, 2 вида одноразовых стерильных 
двусторонних иглы  и 1 вид иглодержателя. 

Продукция  выпускается уже готовой к использованию. Нет необходимости предварительно готовить 
пробирки и дозировать реагенты. Кроме того, данная система дает гарантированную точность результата, 
а значит, отпадет необходимость дополнительных назначений, в связи с чем снижается стоимость 
обследования и лечения.

«Особенность вакуумных пробирок,  в том, что при заборе крови у пациентов полностью исключен 
контакт с медицинским работником. Это дает стопроцентную гарантию безопасности как пациенту, так и 
медицинскому работнику.   

ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл» в 2012 году  аккредитован по ИСО-13485:2003  и получил сертификат 
системы управления качеством ИСО-13485:2003. В 2014 году успешно прошли инспекционный аудит,  а  2015 
году переаккредитацию по новой редакции  ИСО-13485:2012. 

В данное время в производстве трудится 181 человек, из них 72 человек с высшим образованием.

Директор Джузенова Гулия Бексултановна
Южно-Казахстанская обл., Сайрамский р/н, с. Тассай ул. Есалиева 12, 
тел.: +7 7252 39 10 00
сайт: www.ecopharm.kz, office@ecopharm.kz

ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл»
Туркестанская область
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TOO «DALACONSTRUCTION.KZ» – крупная компания строительной  индустрии  ЮКО, история которой 
насчитывает 15 лет. 

Предприятие основано в 2002 году. 
Количество работников 204 чел.
Основными видами деятельности компании является производства железобетонных (ЖБИ) изделий и 

инертных материалов, а также услуг по аренде специализированный автотехники. Производство пластиковых 
изделий для интенсивного садоводства.

DALACONSTRUCTION.KZ»  в числе первых в ЮКО внедрили современные методы производства ЖБИ на 
основе технологии преднаряжения конструктивных изделий.

Специально для этого было установлено новейшее итальянское и испанское оборудование. Скорость 
набора прочности изделий сократилась до одного дня за счет отпускной термовлажной обработки 
непосредственно на линии, что дало компании существенное преимущество перед конкурентами. Для 
производства железобетонных изделий используются инертные материалы собственного производства. 
Качество производимой продукции подтверждено сертификатами СТ-КZ и соответствует стандартам качества 
ISO 9001-2009. Компания является единственным производителем полного товарного ряда в данной отрасли, 
с возможностью производства по индивидуальным размерам и техническим решениям заказчиков.

В 2018 году на региональном конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана» TOO «DALACONSTRUCTION.
KZ» стало победителем,  где получило диплом  от НПП РК «Атамекен» и было допущено к республиканскому 
конкурсу. Антиградовые сетки поставляются в разные города Республики Казахстан: г. Алматы, Карабулак, 
Тараз, Сарыагаш, а также экспортируются в Кыргызстан.

Директор Кожахметова Майя Маккамбаевна
г. Шымкент, мкр. "Кызылжар", уч. 1177/1
тел.: +7 7252  27 97 82
е-mail: dalaconst@mail.ru
сайт: www.dalaconst.kz

ТОО «DALACONSTRUCTION.KZ»
Туркестанская область
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ТОО «ЗЕРДЕ Керамика»
город Шымкент

«ЗЕРДЕ Керамика» – единственный действующий завод современного образца на территории Республики 
Казахстан по производству керамогранита. Предприятие было основано с одной целью – усовершенствовать 
и доработать производство отечественного отделочного материала из керамогранита.

Сфера деятельности – выпуск керамогранита. Запуск производства – 2015 год.
«ЗЕРДЕ Керамика» – единственный действующий завод современного образца на территории 

Республики Казахстан по производству керамогранита.
Предприятие было основано с одной целью – усовершенствовать и доработать производство 

отечественного отделочного материала из керамогранита.
Основные характеристики завода «ЗЕРДЕ Керамика»:
Производство оснащено новейшей техникой итальянской компании  «Вагbieri&Таrozzi», которая занимает 

лидирующие позиции на рынке по выпуску оборудования для изготовления современных стройматериалов 
элитного сегмента.

Производственная мощность – 2 млн кв.  м качественного керамогранита в год – что составляет почти 
40–50% от общего объема потребности страны.

Преимущество «Зерде Керамика», учитывая природную специфику сырья и климатические условия, в 
которых добывают сырьевой материал, на предприятии созданы специальные технологические комплексы 
и складские площадки, что позволяет:

• своевременно подготавливать качественное сырье с необходимыми показателями;
• качественно обеспечивать минимальную влажность сырья;
• круглогодично снабжать производство необходимым сырьем.
Завод производит широкий ассортимент керамогранитной плитки с высокими показателями прочности.
Виды поверхностей: матовая, полированная, структурированная.
Благодаря уникальным свойствам современного стройматериала керамогранит рассчитан для 

применения в холодных и теплых регионах.
«ЗЕРДЕ Керамика» гарантирует высокое качество и стабильные технологические характеристики 

выпускаемого керамогранита:
• применение инновационных технологий;
• строгий контроль качества на всех этапах производства;
• современное оборудование для расширенного ряда лабораторных исследований: контролируется 

не только стабильность химических показателей сырья, но и готовой продукции.

Директор Битемиров Канат Мухтарович
160000, РК, ЮКО, г. Шымкент Енбекшинский р/н, ул. Капал Батыра Территория «Ондиристик», 116 А
тел.: +7 7252 92 11 29, 92 11 33,
e-mail: mk-ceramics@inbox.ru 
сайт: www.mk-ceramics.kz
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ТОО «ЕвроКристалл» – это новый современный завод по выпуску высококачественной стеклянной тары 
широкого ассортимента и  различных форм для пищевой промышленности и фармацевтических производств. 
Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 200 млн условных бутылок/банок в год. 

Завод «ЕвроКристалл» оснащен  современным автоматизированным оборудованием,  уникальным 
для Казахстана стеклоформируюшей  машиной с функцией NNPB, позволяющей выпускать «облегченную» 
тару с сохранением емкости, а также  машиной автоматического инспектирования   готовой продукции, что  
позволяет соблюдать высокое качество выпускаемой стеклотары.

Технический уровень оборудования и организация производства соответствует требованиям 
международных стандартов системы качества ISO-9000 и экологической безопасности ISO-14000.

Генеральный директор Сухов Рустам Владимирович 
г. Шымкент, Енбекшинский р-н, улица Капал батыра, индустриальная зона «Онтустик», участок 130
тел.: +7 7252 394062
e-mail: evrokristall@bk.ru   
www.eurocrystal.kz

ТОО «ЕвроКристалл»
город Шымкент
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Производство сырых резиновых смесей и резинотехнических изделии.
Основная специализация деятельности – производство и реализация резиновых смесей и формовых 

изделий любой сложности и конфигурации по технологическим характеристикам.
На сегодня, ТОО «ДДЭК» один из самых развивающихся заводов.
На 01.08.2018 года на заводе трудится более  40 человек.
Предприятие постоянно развивается и увеличивает объем производства, внедряет высокотехнологичное 

оборудование,  повышающее  качество  выпускаемой  продукции. Из года в год, расширяя номенклатуру 
выпускаемых изделий, вносит свой достойный вклад в экономику Республики Казахстан. 

Директор Джуматаев Мурат Лесович
160050, Южно-Казахстанская обл., г. Шымкент, 8-й мкр, д. 7/22 
e-mail: ddek@mail.ru
www.ddek62.kz

ТОО «ДДЭК»
город Шымкент
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ТОО «KAZ ARMS» (Каз Армс)»
город Астана

Наименование предприятия: ТОО "KAZ ARMS (Каз Армс)"
Предприятие основано в 2014 году
ТОО «KAZ ARMS» (Каз Армс) является казахстанским товаропроизводителем средств индивидуальной 

бронезащиты, первым казахстанским предприятием по производству бронешлемов.
Предприятие имеет собственную производственную базу общей площадью 9 000 кв. м, оборудованную 

современным высокотехнологичным оборудованием. Производство расположено в Акмолинской области,  
г. Ерейментау, ул. Каменный карьер, 2А. Численность сотрудников –  более 100 человек.

На производстве постоянно функционирует многоступенчатый контроль качества продукции – от 
входного тестирования поступающих сырья и материалов до огнестрельных и эксплуатационных испытаний 
готовой продукции. 

Для повышения квалификации и уровня знаний своих работников ТОО  «KAZ ARMS» (Каз Армс) направляет 
своих сотрудников на зарубежное обучение в такие страны, как Российская Федерация, Южная Корея, Турция 
и Германия, где специалисты компании проходят обучение по работе на современном высокотехнологичном 
оборудовании. 

Перечень производимой продукции: 
1. Бронешлема (Классы защиты БР1, БР2);
2. Бронежилеты (Классы защиты БР1-БР5);
3. Бронепанели (Классы защиты БР1-БР5);
4. Бронезащиты (Классы защиты БР1-БР5);
5. Противоударные шлемы;
6. Противоударные щиты;
7. Противоударные костюмы;
8. Пулестойкие и противоударные забралла.
Оснащенность предприятия позволяет производить опытно-конструкторские разработки средств 

индивидуальной бронезащиты согласно требованиям заказчика и осуществлять запуск новой продукции в 
серийное производство в кратчайшие сроки.

Директор Крафт Руслан Александрович
г. Астана, проспект Абылай хана 9, н.п. 7
тел.: +7 7172 54 77 93
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ТОО «İpek Kağit Central Asia (Ипек Кагит Централ Азия)»
город Астана

Наименование предприятия: ТОО "Ipek Kagit Central Asia (Ипек Кагит Централ Азия)"
Предприятие основано в 2013 году.
Группа компании ECZACIBAŞI является крупнейшим турецким производителем бумажной продукции 

санитарно-гигенического назначения торговых марок: Selpak, Solo, Silen, Servis, Selpak Professional.  Бренды 
компании представлены в более чем 80 странах мира и  занимают первое место среди наиболее узнаваемых 
и предпочитаемых торговых марок бумажной гигиенической продукции.

В 2006 году на рынке Казахстана компания «Ipek Kagit Central Asia» произвела первые инвестиции, начав 
производство в Алматы.  Было запущено изготовление  туалетной бумаги, бумажных полотенец, салфеток и 
коробочных салфеток. 

Осуществляющее деятельность в Казахстане на протяжении 10 лет ТОО "Ipek Kagit Central Asia (Ипек 
Кагит Централ Азия)" благодаря увеличению своей производственной мощности в 2 раза посредством 
строительства современного завода в Астане общей площадью в 50 000 квадратных метров планирует стать 
крупным игроком на территории Центральной Азии, увеличив долю экспортируемой продукции в соседние 
страны, прежде всего  в Россию. 

В долгосрочной перспективе новые производственные объекты и увеличение мощностей позволят 
расширить деятельность компании в Центральной Азии. Компания «Ipek Kagit Central Asia», завоевавшая 
лидирующую позицию в Казахстане, благодаря бренду Selpak, обладающему превосходным качеством, 
поставила перед собой цель продолжить свое лидерство на территории Центральной Азии и в близлежащих 
странах в последующие 10 лет.

Продукция компании распространяется через дистрибьюторов. Эксклюзивным дистрибьютором 
компании является АО Группа Компаний «ТУРКУАЗ». Продукция доставляется на склад дистрибьютора, 
далее распространяется по городам Казахстана и отправляется зарубежные страны.

Продукция, выпускаемая под брендом Selpak, является брендом номер № 1 в Украине на протяжении  
4 лет, № 1 в Турции на протяжении 2 лет. 

Генеральный директор Фатих Турна
г. Астана, ул. А 207, здание 3
тел.: +7 7172 299 310
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ТОО «БАРК Технолоджи»
город Астана

Наименование предприятия: ТОО "БАРК Технолоджи"
ТОО «БАРК Технолоджи» было образовано в 2011 году как производственная компания 

высокотехнологичного медицинского оборудования. 
Компания имеет собственное конструкторное бюро. Флагманской продукцией компании является 

аппарат виброакустический VibroLUNG, который применяется в отделениях реанимации и пульмонологии 
больниц различного профиля. 

Аналогов выпускаемая продукция в мире не имеет.
Аппарат BARK VibroLUNG является аппаратом интенсивной виброакустической терапии и рассчитан для 

применения в условиях медицинских учреждений, профиль отделений: общая реанимация, кардиохирургия, 
торакальная хирургия, пульмонология. Аппарат предназначен для лечения и профилактики легочной 
патологии, как у активных пациентов, так и у тяжелобольных, находящихся в условиях реанимационных 
отделений. 

Аппарат виброакустической BARK VibroLUNG имеет регистрационное удостоверение Министерства 
здравоохранения и разрешен к применению на территории Республики Казахстан. Что подтверждает 
соответствие качества изделия и его производства уполномоченной государственной организацией в 
соответствии со стандартами производства ISO 13485.

Полный цикл производства VibroLUNG и его компонентов происходит на производственной базе  
ТОО «БАРК Технолоджи» в г. Астане без участия иностранных производителей.

Директор Чакушин Р. Г.
г. Астана, ул. Жубанова 23/1
тел.: +7 7172 266 514
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ТОО «Швейная фирма «Семирамида»
город Алматы

Основатель бренда «MANERA» – Компания «Швейная фирма «Семирамида» – казахстанский 
производитель верхней одежды, образована в 1997 году .

Компания «Швейная фирма «Семирамида» – перспективная и стабильно развивающаяся компания на 
протяжении 20 ти лет. Постоянный участник ежегодных престижных выставок и ярмарок, проводимых в 
Казахстане, России и Европе. Мы имеем ряд высоких наград .

На сегодняшний день предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием из Германии, 
Японии, Америки и Китая. Компания работает в направлениях:

- Разработка  и пошив коллекций  одежды для женщин
- Разработка  и пошив верхней одежды для государственных структур.
• Основные принципы нашей работы: высокий профессионализм и индивидуальный подход к клиенту
• Перспективы развития: увеличение количества торговых площадок бренда «MANERA» в новой  

концепции на территории Казахстана и в странах ближнего и дальнего зарубежья.
«MANERA» – казахстанский бренд, вдохновленный идеями союза дизайнеров из Испании Сони 

Прадо и казахским дизайнером Гульнар Бекибаевой. Все изделия изготавливаются на швейной фабрике 
«Семирамида» в Казахстане на уникальном производстве с историей 1997 года.

Коллекция от торговой марки «Manera» – это безупречный, уникальный стиль успешной женщины.
Главная концепция торговой марки – создание классической одежды в современном стиле new classic 

c чистыми линиями и безупречной посадкой на фигуре, на все случаи бурлящей городской жизни, из тканей 
с натуральными волокнами и инновационными материалами.

Одежда торговой марки «Manera» – это сдержанная классика, не выходящая из моды элегантность, 
практичность и универсальность. Оригинальность и новаторство в деталях кроя, оформлении внутреннего 
пакета моделей.

Директор Ахшабаева Наталья Тохтарбаевна 
050016, г. Алматы, ул. Грибоедова, 103 
тел.: +7 727 2438726
         +7 727 2773190
факс: +7 727 2771131
e-mail: semiramida97@mail.ru 
             manera_smd@mail.ru
instagram:  manera.offical
сайт: www.manera.kz
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ТОО «Адал Плэнт»
город Алматы

ТОО «Адал Плэнт» – производитель твердого мыла в Республике Казахстан.
Компания основана в 2012 г.,  выбрав основным направлением деятельность  производство твердого 

туалетного мыла на растительной основе. Через год на собственные средства был построен завод общей 
площадью более  1 500 кв. м  в Турксибском районе г. Алматы.  Завод оснащен современным оборудованием 
согласно международным стандартам. Мощность завода – более 100 тонн мыла в месяц. 

В 2014 году начата продукция твердого туалетного мыла казахстанского производства под 
зарегистрированным  торговым  знаком  «SULU».

Широкая линейка твердого мыла «SULU»  включает  несколько  видов туалетного, косметического, 
универсального мыла.  В 2017 году компания зарегистрировала и  впервые в Казахстане начала производство 
«Детского» мыла. Сегодня в ассортименте  ТОО «Адал плэнт»  более 30 наименований твердого мыла.   
Продукция представлена в «Хозяюшках», крупных супермаркетах, рынках по всей территории Казахстана.

Высокие требования к исходному сырью, соблюдение нормативов производства обеспечивают 
безопасность продукции. Натуральные ингредиенты в составе мыла «SULU», соблюдение стандартов халал и 
органик – забота о здоровье  потребителей.

Квалифицированные специалисты обеспечивают высокое качество выпускаемой продукции и 
своевременность поставок товара заказчикам.

В основе деятельности компании  – Система  менеджмента качества  ISO 9001-2016, Система 
менеджмента профессиональной безопасности и здоровья OHSAS 18001-2008 и  Система экологического 
менеджмента   ISO 14001-2016.  

Вся продукция ТОО «Адал Плэнт» проходит строгий контроль, сертифицирована и разрешена к 
использованию.

Твердое мыло казахстанского бренда «SULU» экспортируется в Китай, Кыргызстан, Россию. 

Директор Сейсенбай Айдын Қадыржанұлы 
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13, к. 2 В, офис 302
тел.: +7 727 311 10 46, + 7 701 720 4001
е-mail: info@sulu.org.kz, issabekovatk@gmail.com
инстаграм: kz_sulu
сайт: www.sulu.asia
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ТОО «ЭлтексАлатау»
город Алматы

ТОО «ЭлтексАлатау» – казахстанское предприятие по производству телекоммуникационного 
оборудования.  Основано  в 2011 году. 

Продукцией компании является: 
- Оборудование GPON; 
- Голосовые VoIP-шлюзы; 
- Wi-Fi точки доступа;
- Softswitch & IMS; 
- IPTV приставки и медиацентры; 
- Ethernet-коммутаторы и маршрутизаторы;
- IP-телефоны;
- Тонкие клиенты и много другое.
На данный момент продукция компании «ЭлтексАлатау» продается  в Республике Казахстан, Республике 

Кыргызстан, в Узбекистане, в  Средней Азии и странах ближнего зарубежья.
На производстве «ЭлтексАлатау» организована многоступенчатая система контроля качества.
На сегодняшний день прослеживается тенденция слияния сетей, поддерживающих как классические 

технологии, так и технологии следующего поколения.
Нашими заказчиками являются операторы связи, интеграторы, корпоративные предприятия, 

государственный сектор.
В 2015 году завод «ЭлтексАлатау»  стал лауреатом премии «Алтын Сапа» в номинации «Лучший 

инновационный проект». 
В 2018 году продукция компании победила на региональном уровне в конкурсе-выставке «Лучший товар 

Казахстана» в номинации «Лучшие товары для населения».

Директор Жанибеков Нурлан Сейлханович
050032, г. Алматы, Медеуский р-н, мкр. "Алатау", ул. Ибрагимова, 9
тел.: +7 727 220 76 10
е-mail: post@eltexalatau.kz
сайт: www.eltexalatau.kz
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ПК «Ижевский»
Акмолинская область

История развития Ижевской птицефабрики.
Целина… Почти шестьдесят пять лет назад это слово стало известно во всех уголках 

планеты. Удивленный и восхищенный мир навсегда связал с ним великий трудовой подвиг 
советского народа. В сознание миллионов людей целина вошла как символ мужества, 
воли, упорства, самоотверженного труда, подлинного интернационального братства.

Первоцелинники стали настоящими героями нашего времени. В суровых условиях они воздвигали в степи 
новые поселки, распахивали испокон веков не знавшие плуга казахстанские земли, собирали первые урожаи.

История птицефабрики началась 12 марта 1955 года, когда прибыла в эти края первая большая группа 
целинников, посланцев комсомола Удмуртии. Юноши и девушки из Ижевска и Сарапула поселились в 
продуваемых всеми ветрами вагончиках и палатках, и начались для них трудовые будни. Днем – работа до 
седьмого пота: расчищали площадки под дома, гараж, нефтебазу, стоянку для тракторов и машин, разгружали 
на станции прибывающие грузы – технику, стройматериалы, палатки, вагончики. Вечерами – напряженные 
занятия, изучение устройства трактора. За быстро пролетевшее лето было вспахано 20 тысяч гектаров целины.

Посланцы Удмуртии составили костяк нового целинного хозяйства. И когда на комсомольском 
собрании предложили в честь столицы автономной республики, направившей в казахстанские просторы 
своих сыновей и дочерей, дать совхозу имя «Ижевский», это предложение было принято единогласно. 

Много  воды утекло с той поры. На базе совхоза «Ижевской» и племзавода «Юбилейный»    
создано одно из крупнейших в республике Вишневское производственное объединение  
по птицеводству. Постановлением ЦК КПСС «О дальнейшем развитии специализации 
концентрации сельскохозяйственного производства на базе межхозяйственной кооперации 
и агропромышленной интеграции» определены перспективы его ускоренного развития.

С каждым годом росли трудовые успехи коллектива. В десятой пятилетке по 
сравнению с предыдущей валовое производство продукции сельского хозяйства у нас 
увеличилось более чем в полтора раза. Государству было продано около 18,8 тысячи 
тонн мяса, 60,3 тысячи тонн зерна. Уровень рентабельности составил 76 процентов.  

Все мы радуемся достигнутым успехам. Однако при этом не забываем и об урожае будущего 
года, о резервах, которым необходимо дать ход, чтобы плодородие полей сделать стабильным, 
независимым от погодных условий. Хозяйская ответственность за завтрашний день помогает 
правильно спланировать и осуществить агротехнический комплекс осенних полевых работ.

Генеральный директор Жангуразов Ибрагим Даутович
Акмолинская обл., город, нас. пункт  Аршалы 
с. Ижевское, ул. Садовая, 11
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ТОО «Блэк»
Акмолинская область

Компания «Блэк» является крупнейшим предприятием в Казахстане, специализирующимся на 
изготовлении национальной казахской посуды в большом ассортименте из натурального дерева. В том 
числе предметы интерьера быта казахов, столы, сундуки, настенные и подарочные композиции в виде панно 
на тему казахских эпосов и многое другое. 

С 1992 года наше предприятие возродило одно из самых важных элементов казахского дастархана 
– астау, и уже на протяжении 26 лет мы расширяем и увеличиваем  производство этого изделия.  На 
сегодняшний день мы являемся авторами и производителями более 100 наименований астау.

За 29-летний трудовой стаж предприятие заслужило высокий авторитет и доверие среди клиентов 
и партнеров. Налаженное производство, знание технологии деревообработки и большой опыт работы 
позволяют выпускать продукцию высокого качества и в больших объемах, используя такие породы дерева, 
как береза, белая ива, бук, липа, сосна.  

Сегодня «Блэк» является зарегистрированной торговой маркой и известным казахстанским брендом. 

Генеральный директор Никитенко Олег Юрьевич 
020000, Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Сабатаева, 125а,  
тел.: +7 7162 25 25 85, +7 702 225 25 85, 
тел.: +7 7162 44 10 00, +7 708 444 10 00 (интернет-магазин)
e-mail: 2525-85@mail.ru
инстаграмм: @BLACK.OFFICIAL.KAZ
сайт: www.аstau.kz интернет- магазин
сайт: www.mirdereva.kz
___________________________________________________________
Филиалы:
г. Астана, ул. Ауэзова 57/2 офис 1
тел.: +7 7172 31 01 01, +7 747 731 01 01
e-mail: astana310101@mail.ru
сайт: ASTAU_ASTANA
___________________________________________________________
г. Алматы,  ул. Жандосова, 30 офис 1 (угол Ауэзова)
тел.: +7 7272 74 61 56, +7 777 900 60 09
сайт: ASTAU_ALMATY_KZ
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ИП «Добровольский А.»
Акмолинская область

Пять лет назад никто не мог понять, зачем я оставил жизнь в столице, работу в «Жас Отане» и поехал в 
деревню заниматься пчелами.

Но это было мое полностью осознанное решение.
В семье у нас пчеловодов не было, и бизнесом я никогда не занимался. Поэтому все говорили, что будет 

сложно. Так оно и оказалось.
Но я так себе сказал: раз решил, значит, получится! 
Сейчас у меня в хозяйстве 200 пчелиных семей. В ближайшие два года пасеку увеличу в 3 раза. 
Сейчас я уже не сомневаюсь, что правильно выбрал село и пчел. Я счастливый и здоровый! Счастлив – 

потому что у меня есть любимое дело  и пчелы. Здоров – потому что ем мед. 
А главное – у меня есть большая цель.
В мире всего 5–6 стран с такими уникальными природными условиями для пчеловодства, как Казахстан. 
Мы, пчеловоды, поставили перед собой две задачи.
Первая – мед должен быть на столе в каждой казахстанской семье.
Вторая – к 2050 году довести производство меда до 1 миллиона тонн. 
В будущем году планируем создать на территории Аршалынского района медовый конвейер. Запустить 

передвижной мобильный цех по откачке меда. 
Мы производим натуральный пчелиный мед – прекрасный тонизирующий, общеукрепляющий, 

иммуностимулирующий продукт. Это незаменимый лекарь при заболеваниях верхних дыхательных путей, 
обладает антисептическими, противовоспалительными и анестезирующими свойствами. Он является 
профилактическим средством от сердечно-сосудистых заболеваний, предупреждает онкологические 
заболевания, нормализует функцию щитовидной железы, повышает иммунитет и сопротивляемость 
организма инфекциям, восстанавливает силы и стимулирует умственную деятельность. 

Кушайте мед и будьте здоровы!
Рецепт простой! Две ложки меда – одну с утра натощак, вторую – вечером перед сном!

Руководитель Добровольский Анатолий Валерьевич
020200, Акмолинская обл., 
город, населенный пункт:  Аршалы, ул. Сазонова, 7  
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ТОО «West Line doors»
Актюбинская область

Наш путь начался в 2014 году. Наши специалисты тщательно изучали современные тенденции отрасли, 
осваивали и внедряли передовые технологии, а также производили строгий отбор поставщиков. Качество 
продукта и комфорт наших клиентов – главные ценности фабрики дверей «ДОММОЙ». Высокие стандарты 
были установлены сразу. Плодотворная работа способствовала нашему динамичному росту.

Сейчас  компания  насчитывает  уже более 100 специалистов с уникальными знаниями в области 
деревообработки, а площадь предприятия насчитывает более 4 000 м2.

Кстати, качество дверной конструкции зависит не только от материала и декоративного покрытия. На 
прочность и долговечность изделия влияют и производственные процессы: распилка исходного сырья и его 
высушивание в специальных камерах до оптимальной влажности – подобный способ обработки позволяет 
сделать межкомнатные двери устойчивыми к растрескиванию, нарезка материала на шипы с последующим 
сращиванием на экологичные клеевые составы, удаление дефектов: пустот, сучков и других, сборка заготовок 
в деревянный щит, придание полотну нужных размеров, шлифовка его поверхности, лакировка и итоговая 
сушка изделия. Практически вся наша продукция проходит эти этапы. Сушильные камеры, шипорезные 
форматно-раскроечные станки и прессы для сращивания помогают. Современное оборудование из Европы и 
России с програмным управлением обеспечивает высокую точность производства. Кроме того, «ДОММОЙ» 
ценит ваш комфорт, поэтому мы всегда готовы прийти на помощь в изготовлении дверей для индивидуальных 
проемов в соответствии с вашими пожеланиями. Наша фабрика занимает лидирующее место на западе 
Казахстана в производстве, поставке и сервисному обслуживанию межкомнатных дверей. Комфорт живет 
здесь!

Конкурентные преимущества:
• огромный эксклюзивный модельный ряд дверей;
• широкая цветовая палитра с возможностью выбора и комбинирования, патинирование;
• большой ассортимент декоров для комплексного интерьерного решения;
• индивидуальный подход, производство дверей под размеры заказчика;
• оперативные сроки изготовления;
• гарантия на межкомнатные двери до 5 лет.
Объем производства в натуральном выражении.

Двери межкомнатные За 2016 год  – 4 900 За 2017 год — 6 000 Рост 22,44%

На производимую продукцию имеются сертификаты, декларации о соответствии и СТ-KZ.

Руководитель Савин Константин Юрьевич
Актюбинская обл., г. Актобе, 41 разъезд, уч. 835
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ТОО «Каз Кагаз»
Актюбинская область

ТОО «Каз Қағаз» образовано в 2003 году. Основным видом деятельности является производство  
бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения, а именно салфеток бумажных столовых, 
туалетной бумаги, бумажных полотенец различного вида.

За годы своей деятельности ТОО «Каз Қағаз» увеличило производственные мощности более чем  
в 10 раз.

Количество видов выпускаемой продукции увеличилось от 1 в 2003 году до 20 видов  в 2018 году.
ТОО «Каз Кагаз» имеет партнеров не только в западном Казахстане (Атырауская, Мангистауская, 

Западно- Казахстанская области), но и в Костанайской, Акмолинской, Семипалатинской, Таразской областях, 
а также в городах Алматы и Астана.

ТОО «Каз Кагаз» постоянно следит за качеством производимой продукции. Наша продукция всегда 
проходит сертификацию, а также на всю производимую продукцию есть сертификаты происхождения товара  
СТ КЗ.

ТОО «Каз Кагаз» является одним из лидеров среди производителей бумаги санитарно-гигиенического 
назначения в регионе. Качество нашей продукции не уступает импортным аналогам, при этом цена нашего 
товара значительно ниже. 

В 2017 году ТОО «Каз Кагаз» при поддержке  АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»   
приобрело новейшее оборудование по производству бумажных, полотенец и туалетной бумаги (производства 
Турции). Что позволит увеличить объем производства в 3 раза, а ассортименту производимой продукции 
увеличиться в 5 раз.

Директор Бандровский Владислав Борисович
Индекс 030000, Актюбинская обл., г. Актобе 
ул. Айтеке би, 124 
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Мебельная фабрика «Аксу»
Актюбинская область

ТОО «Мебель-Аксу» на рынке России уже 13 лет. В г. Актобе открылись в июне 2017 года. На данный 
момент у нас в Казахстане  1 мебельная фабрика в г. Актобе (помещение арендуем) и 1 магазин в г. Алматы.  
Активно строится мебельная фабрика в индустриальной зоне. В строительстве мебельной фабрики большую 
помощь оказали Бердибек Сапарбаев (аким Актюбинской области) и Испанов Ильяс Сапарбекович (аким г. 
Актобе).

Мы изготовляем корпусную и мягкую мебель по турецким  технологиям. Ткань заказываем из Турции, а 
дерево (дуб, бук и мдф) в России. Изготовляем мебель по желанию клиента. Для этого клиенту необходимо 
показать фотографию модели. 

У нас работают 30 человек, 4 мастера из Турции. Мастера из Турции обучают местных работников.
Мебельная фабрика состоит из:
- офиса;
- корпусного цеха;
- цех обивки;
- цех кройки и шитья.
Мы участвовали в региональном конкурсе  «Лучший товар  Казахстане» и победили в номинации 

«Лучший товар». Осенью планируем поехать на Республиканский конкур «Лучший товар Казахстана».
Участвовали в программе «Дня открытых дверей Компании «ERG»для местных товаропроизводителей».
7 август 2018 года участвовали в выставке строительных компаний города и банков второго сорта в 

рамках программы «7-20-25».
Наши клиенты:
- кафе «Рахат»;
- кафе «Арцах»;
- кафе «Таксим»;
- салон красоты «Мармеладка»;
- салон красоты «Жасмин» и т.д.

Директор Агаоглу Огузхан
Индекс  D00K6P8, Актюбинская обл., г. Актобе, 312, Стрелковой дивизий дом 16  
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ТОО «Kagazy Recycling»
Алматинская область

Компания успешно работает на рынке бумажной продукции с 2001 года.
Производство на высокотехнологичном европейском оборудовании.
ТОО «Kagazy Recycling» в Карасайском районе пока единственная и крупная компания, которая 

занимается переработкой и производством бумаги, упаковок из гофрокартона. Рыночная доля компании в 
Алматы и области составляет более 70%, в Казахстане – более 50%. Это делает ее безусловным лидером в 
бумажной промышленности.

Основное преимущество производства предприятия на рынке бумажной продукции – это 
высокотехнологичное оборудование от ведущих поставщиков Германии, Франции, Швеции, Швейцарии. 
Кроме того, специалисты компании применяют лучшие восточно-европейские практики производства на 
основе переработанного волокна.

Многолетний труд внедрения инноваций был отмечен и международными экспертами. В 2014 году 
Группа компаний «Казахстан Кагазы» куда входит ТОО «Kagazy Recycling»  удостоилась престижной награды 
Американской торговой палаты за вклад в области инноваций (2014 Excellence in Innovation Award). Эту 
престижную награду «Казахстан Кагазы» получила благодаря прорыву, который осуществила в августе 2013 
года команда инженеров-технологов завода Kagazy Recycling под руководством начальника производства 
картона и бумаги Талгата Ажибекова. После трех месяцев кропотливой подготовительной работы группа 
инженеров-технологов заявила о начале промышленного производства беленого картона (крапчатого) марки 
БТ-1, который раньше импортировался из России. На казахстанском рынке компания стала единственным 
производителем беленого картона из макулатуры, заявив о себе как об эксперте и лидере бумажного рынка.

Спасая от вырубки миллионы деревьев 
Еще одним важным преимуществом компании является использование в качестве сырья  

переработанной макулатуры. Такой метод производства обеспечивает не только устойчивость бизнеса, 
но и позволяет спасать от вырубки миллионы деревьев. Соблюдая высокие принципы экологической 
безопасности и социальной ориентированности,  Kagazy Recycling  первая в Казахстане и Центральной 
Азии получила сертификат международного Лесного попечительского совета (Forest Stewardship Council, 
FSC). Получение сертификата FSC стало подтверждением того, что для производства продукции компания 
использует сырье, сертифицированное на всех этапах: от заготовки до переработки и продажи.

Благодаря «зеленой программе» и высокой социальной ответственности в 2017 году компания признана 
лучшим предприятием республиканского конкурса «Парыз» в номинации «За вклад в экологию» среди 
субъектов крупного предпринимательства. Столь высокую награду генеральному директору Kagazy Recycling 
вручил Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев.

Алматинская обл. Карасайский р-н, с. Абай, строение 27 
тел.: +7 727 244 87 87
Электронная почта организации kagazy@kagazy.kz
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ТОО «Алматинская матрасная фабрика»
Алматинская область

Молодая развивающая компания «Алматинская матрасная фабрика» (далее – АМФ), имеем продукцию 
собственного производства на современном европейском оборудовании согласно международным 
стандартам. Работает на рынке Казахстана в течение 8 лет с одними из крупнейших оптово-розничных 
продавцов мебельной продукцией в Казахстане, такими как «Евромебель», «Кинза», «СоюзАйдарторг», 
«Юско» «Шанериз» и др. Продукция расходится в другие регионы Казахстана.

Продукция произведена из материалов высокого качества: термовойлок (пр-во Россия), металл (пр-
во Россия, Украина), ткань (пр-во Турция, Китай), токосовая койра (пр-во Бельгия, Малайзия), латекс (пр-во 
Бельгия), поролон (пр-во Казахстан), синтепон, холофайбер (пр-во Россия).

Алматинская матрасная фабрика изготовит любые другие нестандартные модели и модификации 
матрацев необходимого размера, наполнения и жесткости по желанию клиента. Вся продукция выполнена 
на итальянском оборудовании в соответствии с нормами Евростандарта.

Преимущества  компании перед другими производителями Казахстана – это:
• Гибкость в работе с каждым клиентом индивидуально
• Оперативность исполнения заказа от подачи заявки до выхода конечной продукции.
• Обратившись к нам, Вы получаете настоящее изделие. Наша продукция выполнена из современных 

высококачественных материалов
• Профессиональный уровень и опыт. В нашей компании трудятся сотрудники, имеющие за плечами 

огромный багаж знаний и опыта, что гарантирует профессиональный подход к выполнению любого вида 
работ

• Производственная мощь 200 матрацев в сутки. Мы готовы плодотворно сотрудничать с вами в 
взаимовыгодных условиях.

Руководитель Казыбаев Айдын Кадылбекович
г. Алматы, ул. Тепличная, 1Б.
Карасайский район, г. Каскелен, ул. Алимкулова, 6
тел.: +7 727 983 24 70, +7 700 1017021
e-mail: almaty-matress@mail.ru
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ТОО «Дархан-МНМ»
Алматинская область

Предприятие ТОО «Дархан-МНМ» специализирующие на производстве обуви для силовых структур, 
промышленных предприятий и населения.  

ТОО «Дархан-МНМ» существует с 2002 года.
Впервые в Казахстане предприятие освоило новые технологии по производству обуви литьевого 

метода крепления подошвы из материала, обладающего такими характеристиками, как износоустойчивость, 
морозоустойчивость (-45 С), а также устойчивость к агрессивным средам. По желанию заказчика обувь 
может быть изготовлена с металлическим подноском и антипрокольной пластиной (стелькой). Вся продукция 
сертифицирована. Внедрена система менеджмента и качества. 

Коллектив специалистов обладает большим профессиональным опытом, что позволяет производить 
продукцию высокого качества с учетом пожеланий заказчика

Руководитель Дурас Николай Федорович
Илийский р/н, п. Отеген батыра, ул. Калинина, 2
тел.: +7 7272 517245
e-mail: darhan94@mail.ru 
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ТОО «Caspiy Lana Atyrau»
Атырауская область

ТОО «Caspiy Lana Atyrau» было создано в августе 2014 года. Это первое текстильное предприятие в 
Западном Казахстане для реализации нового инвестиционного проекта «Первичная обработка верблюжьей 
и овечьей шерсти и производство пряжи и суконных пледов». Данный проект относится к приоритетному на 
сегодняшний день сектору экономики. В рамках данного проекта в г. Атырау был построен производственный 
комплекс на 8 878.4 кв. метров. Комплекс оснащен оборудованием из Италии и Китая с производственной 
мощностью 400 000 погонных метров полотна в год. В настоящее время в ТОО «Caspiy Lana Atyrau» на 
постоянной основе работают 44 человека, а также приглашаются специалисты из ближнего и дальнего 
зарубежья для обучения и консультирования персонала компании. 

 Наличие производственных площадей, технологического оборудования, складских помещений и 
инженерных коммуникаций позволяют промыть до 5 тонн в день. На территории предприятия имеется 3 
цеха и 2 складских помещения: стирально-моечный цех, красильно-причесный цех, ткацкий цех, склад 
немытой шерсти,  склад готовой продукции. Производственный комплекс укомплектован оборудованием, 
позволяющим осуществить полный технологический цикл, начиная с первичной обработки немытой шерсти 
и заканчивая производством суконных одеял. Виды перерабатываемого сырья, грубая овечья шерсть, 
полугрубая овечья шерсть, полутонкая овечья шерсть, тонкая шерсть верблюжья шерсть, Заготовка сырья.  
ТОО «Caspiy Lana Atyrau» планирует перерабатывать от 1 000 до 2 000 тонн немытой верблюжьей и овечьей 
шерсти в год.  Для закупки сырья ТОО «Caspiy Lana Atyrau» при поддержке местных исполнительных органов 
власти планирует создать разветвленную сеть заготовительных пунктов в западных регионах Казахстана.  
В настоящий момент основными поставщиками сырья являются крестьянские хозяйства Атырауской, 
Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.

Выпускаемая продукция:
• Мытая овечья шерсть разных сортов
• Мытая верблюжья шерсть разных сортов
• Обезволашенный овечий и верблюжий пух
• Пряжа из овечьей шерсти
• Пряжа из верблюжьей шерсти
• Суконные одеяла из овечьей шерсти
• Суконные пледы из верблюжьей шерсти            
Качество выпускаемой продукции на предприятии – важный фактор деятельности в условиях рынка, 

поскольку обеспечивает расширение сегментов рынка, процветание предприятия, рост прибыли. 

Руководитель Есмуханова Назгуль Балапановна
Атырауская обл., г. Атырау, Южная Промзона, 91 А 
тел.: +7 701 514 1476
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ИП «Рекламное агентство Эталон»
Атырауская область

Рекламное агентство «Эталон» основано в 2003 году, став первым отечественным предприятием по 
Атырауской области, специализирующимся на производстве услуг по полиграфии, наружной рекламе. 
Имеются  сертификаты качества оборудования, которые подтверждаются многочисленными отзывами 
потребителей.

Развитие направления маркетинга на предприятии осуществляется  с использованием следующих  
шагов:

• Проведением активных маркетинговых и рекламных мероприятий, организацией публикаций 
рекламного характера в специализированных журналах, Интернете, участием на специализированных 
конференциях, в форумах и выставках взводящих в   специализированные союзы и ассоциации;

• Организацией тематических публикаций, обеспечением гибкости в удовлетворении потребностей 
рынка за счет диверсификации линейки предлагаемых товаров и услуг, внедрения новых технологий и 
оборудования.

Специализация  Рекламного агентства  «Эталон» – изготовление оригинальных, необычных и стильных 
презентов для клиентов в г. Атырау. Квалифицированные мастера могут создать интересные сувениры из 
дерева, стекла, а также предложить решения из других материалов на выбор заказчика. 

В ассортименте около 300 видов различных изделий. Ежегодно разрабатываются и осваиваются до  
40 видов новой продукции.

Доля поставляемой на экспорт продукции составляет до 5% от общего  объема производимой продукции.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
Рекламное агентство «ЭТАЛОН» обладает полным спектром оборудования. Производится эксклюзивная 

роспись деревянных изделий. Линейка изделий из дерева представлена мелкой пластикой, премиум-
сегментом (сложная резьба, скульптура, панно). 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Компания ставит перед собой стратегическую цель – стать одной из ведущих отечественных компаний, 

оказывающей услуги по производству и монтажу всех видов наружной и внутренней рекламы, услуг 
полиграфии, максимально удовлетворяющих требования потребителей.

Руководитель Саппаев Аскар Мендыгалиевич
г. Атырау, ул. Курмангазы, 97
тел.: +7  7122 29 11 11,  +7 7122 29 02 02
е-mail: etalonatyrau@mail.ru, anna_print@bk.ru
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ИП «Уразбаева А.А. ASU_KZ»
Атырауская область

«ASU_KZ ИП Уразбаева А.А.» в своем ассортименте предлагаемой продукции индивидуального  
исполнения использует национальные мотивы и колорит, а главным критерием в работе считается качество 
изделий и удовлетворенность потребителя. Эта успешная стратегия ведения бизнеса в очередной раз помогает 
достичь новых вершин успеха и организовать полномасштабный процесс производства современной одежды 
с элементами оформления в национальном стиле. Такой тренд очень популярен в современном обществе и 
дает огромный потенциал для развития творческих идей. Такие изделия подчеркивают индивидуальность 
владельца и в то же время поддерживают развитие культурного наследия Казахстана в современной одежде. 

Продукция швейного производства «ASU_KZ»  разделяется на в следующие группы:
- швейные изделия (одежда на заказ (бытовая одежда);
- головные уборы;
- шторы.
- элементы декора интерьера.
Вместе с развитием ассортимента «ASU_KZ» развивает социальные инициативы обеспечивая женщин, 

отбывающих наказание за совершенные правонарушения источником доходов и возможностью получить 
профессиональный опыт и навыки. 

Каждый человек хочет всегда привнести элегантность, стиль и иногда роскошь в свою жизнь, и наше 
небольшое производство успешно работает над идеями заказчиков и воплощает их в жизнь.

Руководитель Уразбаева Айсулу Аблишаровна
Атырауская обл., г. Атырау, мкр. "Атырау", ул. 31, дом 3 
тел.: +7 701 343 3802
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ТОО «ДСП Центр Усть-Каменогорск»
Восточно-Казахстанская область

Компания «ДСП Центр Усть-Каменогорск» является производителем мебели с торговой маркой Zhihaz, 
более 20  лет успешно работает на казахстанском рынке материалов и оборудования для производства 
мебели.

Первое в Восточном Казахстане мебельное предприятие, оснащенное станками с числовым 
программным управлением, выпускает новую линию мебели,современную продукцию для дома и офиса. 

Собственные поставки мебельных материалов и фурнитуры позволили существенно уменьшить 
стоимость готовых изделий и развернуть полный цикл изготовления мебели. Особенности, определяющие 
передовые позиции предприятия –  это цифровое управление  всем технологическим процессом. Начиная 
от проекта обстановки квартиры или учреждения до сборки готового комплекта и реализации заказчику 
– весь производственный цикл выполняется на основе компьютерных технологий. Цех по производству 
мебели оснащен первым в регионе пильным центром с возможностью пакетного раскроя материала 
и первым универсальным обрабатывающим центром. Современные станки позволяют с высокой 
точностью выполнять технологические операции, внедренная система маркировки деталей штрих-кодом 
помогает ускорить подготовку комплектов для сборки. Автоматическое считывание данных и выполнение 
технологических операций устраняет «человеческий фактор», резко повышает производительность труда и 
качество продукции.

Корпусная мебель, выполненная из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП), отвечает 
всем современным экологическим стандартам. Богатый выбор расцветок и текстуры этого материала, 
возможность заказать мебель по каталогу в привлекательном сочетании декоров выгодно отличают 
предлагаемый модельный ряд.

Еще одна особенность мебели, производимой предприятием, – это модульная комплектация. По желанию 
заказчика, по каталогу подбирается необходимый комплект шкафов и стеллажей для обустройства кухни, 
гостиной, детской или спальной комнаты, рабочего места. Серийные модули сочетаются в гармоничный 
интерьер.

Компания «ДСП Центр Усть-Каменогорск» является участником международных выставок, стенды 
компании отмечены организаторами как лучшие в различных номинациях.

Цель предприятия – мебельная отрасль Республики Казахстан, лидирующая на своем рынке и 
поставляющая свои продукты на экспорт.

Директор Сундиков Сергей Геннадьевич
г. Усть-Каменогорск
тел.:  +7 777 579 55 99
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ИП «Булутханова И.Н.»
Восточно-Казахстанская область

Фирма «VASKANIA» основана в 1998 году и отличается духом новаторства, энергией молодости и 
способностью предугадать тенденции развития моды. Различные условия труда требуют различных типов 
спецодежды. Мы предлагаем одежду, которая изготавливается из качественных, прочных тканей и надежной 
фурнитуры. Благодаря этому мы можем гарантировать долговечность нашей продукции в течение всего 
срока использования. На нашем производстве мы используем ткани со специальными характеристиками, 
в зависимости от предназначения одежды: антистатические, огнеупорные, влагонепроницаемые, 
ветрозащитные. Нами учтены все нормы спецодежды и вся продукция удовлетворяет гигиеническим 
требованиям и международным стандартам.

В нашей фирме можно приобрести одежду для работников любых сфер деятельности:  одежду для 
сотрудников медицинских учреждений и рабочих костюмов, зимних и летних, а также парадную и военную 
форму, школьную форму, постельное белье. При этом вы получите наилучшее соотношение цены и качества.

Мы идем навстречу нашим заказчикам, поэтому учитываем их пожелания при разработке спецодежды.
Социально ответственный бизнес заключается не только в производимых товарах и услугах или 

количестве работающих в компании людей, но и в социальных программах кампании, например, создание 
и активное участие в благотворительных проектах. Одним из основных направлений деятельности нашей 
фирмы является оказание благотворительной помощи социальным объектам, школам, незащищенным 
слоям населения. Совместно с благотворительной компанией «ХОСПИС» мы оказали помощь в приобретении 
зимней одежды, школьной формы, постельного белья на сумму более 300 000 (трехсот тысяч) тенге.

Также принимаем активное участие в подготовке будущих специалистов по специальностям «Технология 
и моделирование одежды» и «Технология производства меховых и овчинно-шубных изделий».

Фирма «VASKANIA» постоянно получает благодарственные письма и грамоты от руководства подшефных 
учебных заведений:

По результатам ранжирования 2014–2015 гг. наше предприятие заняло "серебро" рейтинга по Восточно-
Казахстанской области ОКЭД 14.12.0 (Производство спец.одежды) согласно критерию «Социальный налог» 
и получило медаль и национальный сертификат «Лидер Отрасли 2015».

На предприятии постоянно ведется работа по решению социальных вопросов. «VASKANIA» оказывает 
меры государственной поддержки участникам «Дорожной карты-2020». В данное время на предприятии 
работают 5  участников программы.  Планируем еще трудоустроить безработных на социальные рабочие 
места.

                                      
Директор  Булутханова Ирина Николаевна
071400, г. Семей (Семипалатинск), ул. Тельмана, д. 158 
e-mail: ip_vaskania@mail.ru
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ТОО «Роза  валяльно-войлочный комбинат»
Восточно-Казахстанская область

За 2018 год ТОО «Роза валяльно-войлочный комбинат» произвело модернизацию всей технологической 
линии. И начало выпускать более 9 видов продукции. Некоторые из них не имеют аналогов на рынке Республики 
Казахстан и Российскои Федерации. Продукция комбината вне конкуренции по территории Казахстана. 
Единственным конкурентом в РФ является «Московский горизонт». А по техническим, специфическим 
характеристикам, которые применяются в Минобороны РФ, войлок не имеет аналогов. В частности войлоки 
авиационные для вертолетной промышленности в тропических условиях единственным производителям 
является ТОО «Роза валяльно-войлочный комбинат» на территории РФ и РК.

Директор  Ахметова Альбина Харисовна
г. Семей ул. Шугаева, 153 
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ТОО «СБ плюс»
Жамбылская область

С 2011 года на рынке рабочей одежды на высоком уровне зарекомендовала себя конкурентоспособная 
компания «СБ плюс». Мы активно занимаемся разработкой и производством специальной одежды для 
любой профессии и индивидуальных защитных средств в Казахстане. У нас можно купить спецодежду:

- защитную: подходящую для проведения работ при высоких и низких температурах, предохраняющую 
от механического воздействия и общепроизводственных загрязнений, от химических веществ;

- сигнальную;
- представителям общественных профессий и обслуживающему персоналу;
- для представителей силовых и охранных структур, для медперсонала, для сотрудников СТО и других 

сфер;
В ассортименте одежда для ношения в летний период: халаты и костюмы (100% хлопчатобумажная ткань, 

химические и смешанные ткани с защитными пропитками), жилеты, мужские и женские костюмы (ткани из 
смешанных волокон). А также зимние униформы: жилеты, курточки, полукомбинезоны, теплые костюмы.

У нас вы сможете приобрести и средства для индивидуальной защиты (фартуки, нарукавники, кепки, 
шлемы, рукавицы). К тому же помимо уже готовой одежды мы предлагаем ткани для ее изготовления.

Спецодежда, купить которую мы предоставляем возможность на выгодных условиях, производится 
из современных высококачественных материалов и утеплителей от отечественных и зарубежных 
производителей. ТОО «СБ плюс» реализует товар, изготовленный в строгом соответствии с действующими 
ГОСТами, установленными правилами и нормами, что гарантирует его надежность и добротность, 
комфортное использование, демократичную стоимость, абсолютную безопасность для потребителя. 
Качество свидетельствует об успешной деятельности и эффективной работе компании, поэтому особое 
внимание уделяется его повышению, а также пополнению ассортимента.

На сайте указаны официальные номера телефонов и электронный адрес, посредством которых можно 
связаться с нашим менеджером. Он ознакомит вас с каталогом продукции, ценами, условиями оплаты и 
доставки, а также ответит на все вопросы, поможет сделать правильный выбор качественной и недорогой 
спецодежды. Мы всегда заботимся о том, чтобы заказ соответствовал требованиям клиента, а сервис был 
на максимально высоком уровне.

Директор Солдатова Елена Александровна
Жамбылская обл. г. Тараз, ул. Лазарева, 2 А 
тел.: +7 7262 54 40 58,
моб.: +7 777 667 7663
моб директора: +7 705 104 4117
e-mail: sbplus2011@mail.ru
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ТОО «GOOD ZHEM»
Жамбылская область

ТОО «GOOD ZHEM» является крупнейшим комбикормовым заводом в Жамбылской области с 
производственной мощностью 480 тонн в сутки. Полностью автоматизированный и оборудованный 
самым современным европейским оборудованием завод может производить комбикорма всех видов, 
любой сложности и наивысшего качества для сельскохозяйственных животных, птиц и рыб. Наличие 
модуля микродозирования также позволяет производить кормовые витаминно-минеральные концентраты 
наивысшего качества.

ТОО «GOOD ZHEM» является клиентоориентированной компанией; специалисты могут предложить как 
готовые рецепты, так и в индивидуальном порядке подобрать оптимальную рецептуру, учитывая пожелания 
и специфику хозяйств, птицефабрик. Компания была основана в марте 2018 г., и на сегодняшний день 
произвела и реализовала более 2 миллионов килограмм готовой продукции, также уже заключено три 
договора на экспорт в Узбекистан и Таджикистан на сумму более 3 миллионов долларов США.

На сегодняшний день на территории предприятия ведется строительство собственного элеватора, в 
2019 г. начнется строительство маслозавода мощностью 190 тонн в сутки.

Директор Хашимова Румия Рахматуллаевна
Жамбылская обл., г. Тараз, пр-т Жамбыла, 6 
тел.: +7 701 763 19 75
тел.: +7 707 284 27 91
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ТОО «ELLIN SHOES (ЭЛЛИН ШОЕС)»
Жамбылская область

Зарегистрировано в РК: 02 июня 2016 года. Численность персонала – 10 человек. 
Производственная мощность –  до 3 000 пар в месяц.
«ELLIN SHOES» начало...
 Любое рождение подразумевает выбор подходящего имени, которое воплотит и раскроет все качества 

компании, а также в будущем оправдает все ожидания ее создателя. Так наша компания начала свой путь 
под именем «ELLIN SHOES».

«ELLIN» – душа Греции, с ее историей и неподражаемыми традициями. Душа, которую наша компания 
вкладывает в каждую пару обуви. Легкость, комфорт и уверенность в каждом шаге – неизменные качества 
продукции «ELLIN SHOES».

В течение трех лет мы отслеживали рынок Казахстана, тенденции в мире обувной моды и учитывали 
пожелания клиентов, прежде чем сделать первый шаг к осуществлению своей цели.

Девиз компании «ELLIN SHOES» – вдохновение, стиль и неизменное качество.
И вот «ELLIN SHOES» в Казахстане. Начало положено.
Приобретено все необходимое для полного цикла производства обуви оборудование у итальянских и 

греческих компаний.
Закуплены материалы наивысшего качества. Все комплектующие материалы прошли лабораторные 

исследования и имеют сертификаты качества.
Компания «ELLIN SHOES» приняла в штат высококвалифицированных сотрудников.
Нашим модельером создана первая коллекция модельной мужской обуви и запущена в производство.
Открыли свои двери для уважаемых клиентов два фирменных магазина «ELLIN SHOES» в городе Таразе.
В данный момент наша компания разрабатывает план развития для открытия сети фирменных 

магазинов во всех регионах страны и выхода «ELLIN SHOES» на республиканский уровень.
Мужская модельная обувь европейского качества сделанная в Казахстане, – престиж и гордость 

для страны. Компания «ELLIN SHOES» стремится завоевать на просторах республики признание клиентов 
с помощью неисчерпаемой энергии и страсти к созданию наилучшего продукта, который своим стилем и 
качеством дополнит образ современного мужчины.

Философия компании заключается в создании продукции, полностью основанной на потребности и 
пожелании потребителей в совокупности с доступной ценой.

Постоянное обновление ассортимента, внедрение новых технологий и современных материалов, высокое 
качество и требования к производимой продукции, признание клиентов поможет компании «ELLIN  SHOES» 
укрепить свои позиции на рынке Казахстана и стать конкурентоспособной, динамично развивающейся 
надежной компанией.

Учредитель Периклис Д. Скумприс 
Директор Починок Юлия Владимировна
080000, г. Тараз, ул. Санырак батыра, 53д
тел.: +7 771 223 8484
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АО «Конденсат»
Западно-Казахстанская область

Компания создана 29 июня 1992 года для  строительства на Карачаганакском нефтегазоконденсатном 
месторождении малотоннажного завода по переработке нестабильного газового конденсата мощностью 
400 тыс. тонн в год, а в дальнейшем – его эксплуатации. В августе 1993 года был заложен первый камень и 
начато строительство завода. В 1997 году почти готовый завод посетил Президент Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаев, давший высокую оценку работы отечественным производителям. Завод был построен и запущен 
в опытно-промышленную эксплуатацию в августе 1998 года. 

Основным видом деятельности АО «Конденсат» является переработка углеводородного сырья 
на нефтеперерабатывающем заводе мощностью 850 тыс. тонн в год, расположенном на территории 
Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения.

На предприятии налажены производство и реализация широкого спектра нефтепродуктов.
В 2012 году компания приступила к реализации важного инновационного проекта: «Строительство 

2-й очереди МТУ для производства моторных топлив экологического класса К5». Проект был включен в 
Республиканскую карту индустриализации Казахстана. Реализация проекта завершена в ноябре 2016 года.

Реализация данного проекта позволила АО «Конденсат» первому в Республике Казахстан выпустить 
высокооктановый неэтилированный бензин экологического класса К5, соответствующий мировым 
стандартам, производственная мощность составляет более 200 тыс. тонн в год, что позволяет удовлетворить 
потребности Западного региона страны в высококачественном топливе. 

В начале апреля 2017 года компания ввела в эксплуатацию новый производственный объект – Секцию 
вакуумной перегонки, с проектной мощностью 250 тысяч тонн в год, а также объекты для приема, хранения и 
отгрузки продуктов вакуумной перегонки. 

В августе 2017 года компания успешно завершила проект «Увеличение производительности 
нефтеперерабатывающего завода по переработке сырья до 850 тысяч тонн в год», который включает в себя 
модернизацию действующего производства и позволяет увеличить объем переработки и выход готовой 
продукции. 

12 июня 2018 года на нефтеперерабатывающем заводе АО «Конденсат» введена в эксплуатацию «Секция 
гидроочистки компонентов дизельного топлива», которая является завершающим производственным 
объектом по проекту «Вторая очередь строительства НПЗ АО «Конденсат» для производства моторных 
топлив экологического класса К5» и начат серийный выпуск высококачественного дизельного топлива марки 
ДТ-Л-К5 (летнее), соответствующее современному стандарту Евро-5. Номинальная производительность 
установки по производству дизельного топлива составляет более 200 тыс. тонн в год.

На данный период на предприятии трудится 480 человек, жителей Западно-Казахстанской области.
   
Генеральный директор Муфтеева Нурия Саляматовна
тел.: +7 711 339-1571
e-mail: priemnaya@condensat.kz
сайт: www.condensat.kz
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Дом моды «Мария ханым» ИП «Zhulduz» 
Западно-Казахстанская область

Дом моды «Мария- ханым» ИП «Zhuldyz»
1. Дом моды «Мария – ханым» ИП «Zhuldyz» в настоящее  время предоставляет комплекс услуг по 

производству одежды национального стиля, индивидуального пошива до создания коллекций для высокой 
моды, в том числе:

• разработка дизайна одежды;
• пошив одежды по индивидуальному дизайну;
• пошив национальной одежды;
• прокат национальных костюмов;
• пошив одежды для сцены;
• вышивка логотипов и эмблем на готовые изделия;
• пошив спецодежды и униформы;
• коллекции для высокой моды.
2.  Индивидуальный подход каждому клиенту, гибкие цены, используются новейшие оборудование при 

пошиве одежды, модель и узоры индивидуально для каждого изделия. 
3. Рынок сбыта изделия по всей Республике Казахстана. Основная 

маркетинговая политика через социальные сети, торговые сети, СМИ, участие 
в выставках и показах которые дают результаты для успешной работы.  
На сегодняшний день заказы разрабатываются для частных лиц, а также деятелям искусств, культуры и 
государственным деятелям России, Татарстана. Экспорт массового заказа в разработке. Для качества 
выпускаемых изделия, используются новейшие оборудования и новейшие технологий. А также для 
мастеров проводится мастер классы, обучающие семинары. В компании 2018 году было внедрено система 
менеджмента качества ISO 9001-2015. 

4. Текущий оборот компаний  за 2016 год  составляет – 48 782 000 т., за 2017 год – 101 584 000 т. 
Для улучшения и усовершенствования  выпускаемых изделий было внедрена программа Grafis для 

конструирования изделия с обучением специалиста. 
Спектр социальной работы больших фондов довольно широкий — это поддержка малоимущим, детям-

сиротам из  Детской деревни № 1, сотрудничество с «Шанырак».

Директор Хуспанова Жулдыз Казиевна  
Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, пр. Евразия, 40 А       
тел.: +7 7112 50 46 83
e-mail. m.khanym@mail.ru
сайт: info@maria-khanym.kz
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ТОО «Уральская швейно-трикотожная 
фабрика «Надежда»

Западно-Казахстанская область

ТОО «Уральская швейно-трикотажная фабрика «Надежда»
Фабрика является старейшим на территории Западно-Казахстанской области специализированным 

швейным предприятием, организовано вначале как «Фабрика надомного труда» в 1968 году. 
В 1992 году реорганизовано в ТОО «Уральская швейно-трикотажная фабрика Надежда». В настоящее 

время фабрика выпускает спецодежду для разных отраслей, обрабатывает шерсть и производит из нее 
готовую продукцию в виде матрацев, одеял, других изделий, принимает заказы из разных регионов нашей 
республики. 

Мы рады сотрудничеству с оптовыми и розничными покупателями, привлекаем для работы 
дистрибьюторов. Вся продукция, которую предлагает наша компания, сопровождена соответствующими 
сертификатами качества и соответствия.

Каждый год фабрика участвует в международных выставках таких как «WESTKAZINVEST»  и сотрудничает 
с иностранными компаниями.

Директор Галимжанов Замир Миржакулович
Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, пр. Достык-Дружбы, 97 
тел.: +7 7112 50-60-11, 26-51-66
е-mail: info@zkshf.kz
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ТОО «Карагандинский фармацевтический 
комплекс» 
Карагандинская область

ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» – первый отечественный инновационный 
биотехнологический фармацевтический комплекс. 

Выпускаемая продукция: 
• стерильные жидкие инъекционные препараты в картриджах и флаконах;
• стерильные лиофилизированные инъекционные препараты во флаконах;
• стерильные жидкие инъекционные препараты в преднаполненных шприцах (внедряется впервые в 

Республике Казахстан).
Основной задачей КФК является обеспечение здравоохранения РК отечественными качественными, 

безопасными и эффективными лекарственными средствами в рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи. Номенклатура препаратов ориентирована на лечение гемофилии, онкологических 
заболеваний, сахарного диабета и др.

Производственный цех оснащен комплексом «чистых помещений», технологическим оборудованием 
ведущих европейских производителей («BOSCH», «GEA», «OPTIMA», «ROTA», «ROMACO», а также 
вспомогательными системами «чистых сред». Отдел контроля качества включает три лаборатории: 
физико-химическая лаборатория, микробиологическая и биохимическая лаборатория с блоком ПЦР, 
оснащенные современным лабораторным оборудованием и приборами ведущих мировых производителей: 
«MettlerTolledo», «AgilentTechnologies», «Healthcare» и др.

Министерством здравоохранения Республики Казахстан по итогам инспекции в 2017 г. выданы 
предприятию сертификаты GMP и GDP, что подтверждает надлежащую организацию производства и 
контроля качества лекарственных средств, соответствующую международным стандартам.

В рамках заключенных долгосрочных договоров поставок с Единым дистрибьютором Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан предприятием осуществлены в 2018 году производство и поставка 
в медицинские   организации   препаратов   Эптаког альфа (торговое название – Семиклотин) и Ритуксимаб.

Вся продукция подтверждена сертификатами соответствия, качества. Доля местного содержания 
подтверждена сертификатами формы СТ-KZ.

Руководитель Барон Сергей Леонидович
г. Караганда, ул. Газалиева, 16 
тел.: + 7  7212 90-80-51, 90-80-42
факс: + 7 7212 90-80-51 (вн.: 6549)
е-mail: kphk@kphk.kz  
сайт: www.kphk.kz



ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

238 www.atameken.kz

  ТОО «КазПласт»
Карагандинская область

Свою первую продукцию завод «КазПласт» выпустил в  2011 году. На заводе установлено уникальное 
современное оборудовании ведущих мировых производителей: «Unicor», «Krauss Maffei», «IPM», «LRS Planung 
& Technologie». 

Продукция ТОО «КазПласт» производиться  высококачественного сырья (пищевого полиэтилена) 
европейского производства методом ротационного формирования. 

Ассортимент выпускаемой продукции очень разнообразен:
• Емкости различной конфигурации объемом от 200 литров до 4 300 литров.
• Масло- и жироуловители  и локальные очистные сооружения объемом от 50 литров до  4 300 литров.
• Пластиковые кессон колодцы.  
• Различные баки для хранение, как пищевых продуктов, так и химикатов.
• Детские игровые комплексы и комплектующие к ним.
• Дорожные блоки и конусы и многое другое.
• А также может произвести любые полиэтиленовые изделия на заказ.
Весь ассортиментный ряд имеет Сертификат KZ, Гигиенический сертификат.
Завод «КазПласт» обеспечивает казахстанцев современными и качественными товарами 

предназначенных очищения воды, а также дарит детям  радостное, детство, производя экологически чистые 
и безопасные игровые комплексы.  В целом предприятие не стоит на месте, в ближайшие планы входит 
расширение географии за счет выхода продукции на рынок СНГ. 

Директор Водько Сергей Николаевич
Карагандинская обл. г. Караганда, ул. Карабаская 65/2 
тел.: + 7 7212 908 604
e-mail: info@kazplast.kz
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ТОО «Саранская швейно-трикотажная фабрика 
«Galex Plus»
Карагандинская область

ТОО «Саранская швейно-трикотажная фабрика «Galex Plus» 
О нас
Саранская швейно-трикотажная фабрика, одно из старейших предприятий легкой промышленности в 

Центральном Казахстане, организована  в  1956 году. В 1998 году, продана на аукционе Бланкиной Галине 
Владимировне с сохранением статуса фабрики. В декабре 2002 года предприятие было зарегистрировано как 
ТОО  «Саранская швейно-трикотажная фабрика «Galex Plus». За 15 лет Фабрика полностью переоборудовалось 
и переоснастилась. В 2008 году был построен дополнительный новый цех на 100 рабочих мест. На базе 
предприятия создан Учебный центр для подготовки кадров по следующим специальностям: швея, закройщик, 
вязальщица трикотажных изделий, полотна. 

Уникальность фабрики заключена в том, что на ее производственной базе изготавливаются не только 
швейные, но и трикотажные изделия. Это способствует полному удовлетворению потребностей заказчиков.

В 2006 году ТОО «СШТФ «Galex Plus» прошло внедрение и сертификацию системы менеджмента качества 
в соответствии с международным стандартом ISO 9001. В 2012 году получило сертификат в области охраны 
окружающей среды ISO 14001. 

Фабрика имеет все необходимые производственные мощности и инфраструктуру для выполнения 
заказов в любых объемах – цеха оснащены промышленным швейным и вязальным оборудованием 
производства: Япония, Германия, Россия, Чехия, Китай, Турция. Производственный фонд предприятия 
составляет более 470 единиц швейных, и специальных машин. На предприятии  производится  более 70  
наименований  ассортимента продукции. Производственная мощность составляет более 200 тысяч единиц 
производимой продукции в год. 

Руководство фабрики постоянно внедряет передовые технологии, для улучшения качества швейных 
изделий: автоматизация проектирования, конструирования и производства одежды САПР, швейные 
автоматизации циклического шитья, промышленная 8-головчатая вышивальная машина. 

Основное направление работы предприятия: выпуск форменного обмундирования для силовых 
структур, выпуск летно-технического обмундирования для ВВС РК, выпуск специальной рабочей одежды, 
выпуск шерстяного трикотажа и школьной формы. 

Директор Бланкина Галина Владимировна
101200, Карагандинская обл., г. Сарань, ул. Чкалова, 77
тел.: +7 72137 7-00-18
факс: 7-07-05
e-mail: galex_plus@mail.ru
сайт: www.galex.kz
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ИП «Домбаева»
Костанайская область

В 2006 году было организованно швейное предприятие Индивидальный предприниматель «Домбаева 
Евгения Сергеевна» по выпуску одежды для повседневной носки. В дальнейшем ателье «Евгения» перешли 
на пошив сценических костюмов для творческих коллективов Костаная и Костанайской области

Основной задачей предприятия является увеличение выпуска высококачественной, конкурентнро-
способной одежды. Совершенствование производства предусматривает, расширение ассортимента и 
улучшение качества одежды, выпуск изделий, пользующихся спросом.

Ассортимент  изготавливаемых  изделий  разнообразен и включает в себя от легкого платья до 
сложных костюмов, верхней одежды и разной по назначению. Весь ассортимент изделий изготавливается из 
высококачественных материалов. Изделия отвечают всем требованиям предъявляемые к одежде, которые 
подразделяются на потребительские и технико-экономические.

 Предприятие оснащено различными видами оборудования, на котором прошивается данный 
ассортимент, специальные машины, универсальные, различные приспособления.

Руководитель Домбаева Евгения Сергеевна
Костанайская обл., пр. Кабыланды Батыра, д. 2 Б
тел.: +7 747 502 6127
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Ювелирная компания «Содалит»
Костанайская область

История компании начинается в 2008 году с маленькой ювелирной мастерской. За 10 лет работы 
компании была создана профессиональная команда ювелиров и дизайнеров. Благодаря новым технологиям 
мы создаем украшения с помощью 3D-моделирования и прототипирования. На сегодняшний день 
компанией закуплено высокотехнологичное оборудование для производства ювелирных изделий. Наши 
консультанты всегда готовы помочь, рассказав об особенностях каждого изделия, технике его изготовления 
и характеристиках камней, используемых в нем. 

Основные виды услуг:
1. Изготовление ювелирных изделий из драгоценного металла заказчика или ювелирной компании 

«Содалит».
2. Реставрация любых видов ювелирных изделий из драгоценного металла.
3. Ремонт любой сложности изделий, полировка и правка ювелирных изделий.
4. 3Д-моделирование и прототипирование.
5. Гравировка, эмалирование, родирование, закрепка и инкрустация камней.
Уже многие наши клиенты осознали преимущества изготовления изделий на заказ. Изготовление 

ювелирных изделий на заказ предполагает внесение оплаты только за расходные материалы и работу мастера. 
В результате, несомненно, получается эксклюзивное  изделие, так как украшение может быть изготовлено по 
рисунку клиента. Кроме того, в данном случае можно самостоятельно подобрать необходимые параметры 
будущего кольца, браслета или кулона: длину, диаметр и т.д. А также можно выбрать материал изготовления, 
камни для вставки и заказать «именное» изделие.

Директор Кузина Анастасия Алексеевна
Костанайская обл., Амангельды, 72 ТД «АйнаLine» 
тел.: +7 7142 53-18-99, +7 777 508-88-81 
е-mail: @mail.ru
www.sodalit.kz
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«Triera KZ»
Костанайская область

Вид деятельности – производство, оптовая торговля
«Дорожная карта бизнеса-2020»
ТОО «Triera KZ» – современная, многопрофильная, динамично развивающаяся компания, объединившая 

в себе высококвалифицированных специалистов с многолетним опытом работы; была образована 06.08.2012 
года.

ТОО «Triera KZ» находится на рынке Казахстана более 7 лет, и за все время работы зарекомендовало 
себя как надежный и серьезный партнер в области производства.

Основными направлениями деятельности компании является:
• Производство высококачественных кормовых дрожжей, изготовленных по ГОСТу 20083-74.
Дрожжи кормовые – это высокоценная белковая добавка, используемая в производстве комбикормов 

и смеси кормовой белковой, а также премиксов для вскармливания любого вида сельскохозяйственных 
животных: крупного рогатого скота, пушных зверей, птицы и даже рыбы.

• Производство сэндвич-панелей ПВХ.
Сэндвич-панели ПВХ – это элемент строительства, имеющий трехслойную структуру. Два наружных 

слоя представляют собой листы прочного, жесткого материала. Внутри такого бутерброда располагается 
утеплитель – XPS. Сэндвич-панели ПВХ широко используются при изготовлении (монтаже) оконных и 
дверных конструкций из пластика, офисных перегородок. Также широкое применение сэндвич-панели имеют 
при проведении отделочных работ: отделка оконных и дверных откосов.

• Производство туалетной бумаги торговой марки «Пятый элемент».
Туалетная бумага «Пятый элемент» – эконом-класса производится по ГОСТу Р 52354-2008из макулатуры 

марки МС-7 без добавления отбеливателей. Туалетная бумага «Пятый элемент» – премиум-сегмента 
производится из 100% целлюлозы.  

Генеральный директор Пирог Игорь Анатольевич
111100, Костанайская область, Костанайский район, п. Затобольск, ул. Семина, зд. 26
тел.: +7 71455 2 59 10, +7 7142 39 17 06, 
e-mail: info@triera.kz 
сайт: www.triera.kz
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ТОО «DALATEX»
Кызылординская область

Швейная фабрика Dalatex открылась 27.05.2016 г. в городе Кызылорде.
Выпускаемая продукция: Мужские сорочки (классического, полу приталенного и приталенного стиля).
Производственная мощность: 7 000 – 9 000 ед. в месяц.
Рабочие места: 40 человек.
Текущее состояние: установлены все необходимые станки, также постепенно закупаются 

усовершенствованные компьютеризированные станки. Рассматриваются варианты аренды складских 
помещений в разных областях Казахстана для удобства поставки товаров покупателям. Активно сотрудничаем 
с Россией (г. Екатеринбург). Начали проводить презентации в приграничных городах Российской Федерации.

Рубашки включают в себя как однотонные ткани с различной цветовой гаммой и ткани с узорами. Наши 
мастера стремятся удовлетворить запросы самых взыскательных покупателей, предлагая рубашки разных 
моделей. Коллекция одежды регулярно пополняется новыми моделями.

Компания предлагает несколько видов сотрудничества с клиентами, первое – клиенты покупают 
готовый товар со склада с маркой Компании или размещают заказ с собственной маркой.

Еще одним преимуществом Компании является цена продукции, которые значительно ниже турецких 
аналогов при равноценном качестве. На фабрике установлено современное оборудование с соблюдением 
всех необходимых технологических процессов. 

Объем производства увеличивается с каждым месяцем, планируют достичь мощности 10–12 тыс. 
единиц в месяц. 

Руководитель компании Абизов  Дильмухамед Мнуарбекович
Кызылординская обл., ул. С. Байкубекова, 19 Б
тел.:+7 7242 205386
e-mail: dalatex.kz@mail.ru
сайт: Dalatex.kz
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ИП «Нариман»
Кызылординская область

Руководителем предприятия является Қалжан Айбибіхан Камалқызы, уроженка аульного округа  
Алғабас Шиелийского района Кызылординской области. Предприятие производит музыкальные 
национальные инструменты. Имеется цех по производству данных инструментов.

 Свою деятельность предприятие начало с 2016 года. Популярные продукты и музыкальные 
инструменты, которые он делал за короткий промежуток времени. Около 90% используемого сырья – это 
местные деревья и материалы. Музыкальные инструменты изготовлены из сушеных сосен в течение 70 лет. 
В 2017 году бизнес-проект был защищен и получил государственный грант, а выигрыши были современным 
лесозаготовительным оборудованием.

На постоянной рабочей площадке проводятся исследования, чтобы использовать местные деревья для 
музыкальных инструментов и довести их до более высокого уровня. В настоящее время деревья используются 
для обработки, как юниоры, граб, шелковица, ореховые деревья и плоды (яблоки, сливы, вишня).

Инструменты изготавливаются из древесины  деревьев джиды,  грецкого ореха, черного ореха. Каждая 
древесина (сырье) влияет на изготовляемый инструмент.

Руководитель Қалжан Айбибіхан Камалқызы 
Кызылординская обл., Шиелийский район, Ауыл Бестам, ул. М. Ауезова, 14,
тел.: +7 775 702 60 12
e-mail: aktai_ryspambet@mail.ru
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ТОО «Сұлтан Сүйрік»
Кызылординская область

ТОО «Сұлтан Сүйрик» (г. Кызылорда)
Это одна из известнейших швейно-производственных компаний, представляющая свои услуги на 

территории РК.
 Предприятие работает с 1999 года, начала свою деятельность как индивидуальный предприниматель, 

затем в 2004 году перешла на юридический статус. Предприятие располагает профессиональным и 
техническим потенциалом, подтверждаемым работами реализованными фирмой «Сұлтан Сүйрік». Наряду с 
опытом в области  индивидуального пошива, для тех, кто заказывает индивидуально, имеется возможность 
заказать большие партии. 

Руководитель товарищества – Султанов Серик Кеншинбаевич с 2014 года работает в отрасли 
швейного производства. Производственная база расположена в г. Кызылорде  по ул. Букейхана, 74, общая 
площадь 500 кв. м. Имеются 3 производственных цеха, оснащенных станками, 36 универсальных швейно-
производственных оборудования. 20 специализированных швейно-производственных оборудований для 
трикотажного производства:

 Работают 15 человек. Сырье, материалы из Убекистана, из  разных городов Казахстана. 65% – 
казахстанское содержание.

Производят шторы, постельные принадлежности, триктажные изделия. Объем производства растет с 
каждым годом. За последние годы предприятием было обслужено свыше 10 000 клиентов.

На предприятии внедрена и утверждена система качества. Сертификаты соответствия на продукцию.

Директор Султанов Серик Кеншинбаевич 
г. Кызылорда, Бокейхана, 74/76
тел.: +7 724 2-23-90-60
факс: +7 724 2 -23-77-61
e-mail: sultansuryk@mail.ru
сайт: sultansuryk.kz
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ТОО «Жанарыс»
Мангистауская область

Вид основной деятельности: производство мужских костюмов для защиты от производственных 
загрязнений   

Сфера: легкая промышленность 
Начало деятельности:  1996 г.
Достижения: 
Жанаозенская швейная фабрика «Жанарыс» является самым крупным предприятием в сфере легкой 

промышленности Мангистауской области. В последние годы фабрика успешно занимается разработкой, 
изготовлением и реализацией швейных изделий в широком ассортименте. На сегодняшний день ТОО 
«Жанарыс» – неоднократный победитель конкурса «Лучшие товары региона», швейная фабрика награждена 
дипломами выставок «Лучшие товары Казахстана» и «Табыс», юбилейной медалью в честь 10-летия 
Конституции Республики Казахстан, благодарственными письмами Президента Республики Казахстан, 
председателя Национальной экономической палаты «Атамекен» и акима области, является победителем и 
призером областного конкурса «Лучший предприниматель года» в течение ряда лет. Все успехи и достижения 
швейной фабрики предприниматель связывает, в первую очередь, с ударным трудом всего коллектива, а 
также с внедрением новых технологий, обеспечением фабрики передовой техникой японского и германского 
производства и, конечно же, с той поддержкой, которую оказывают бизнес-сообществу государство и 
Национальная палата предпринимателей.

Директор Дарменов Жанбырбай Тажигулович
Мангистауская обл., г. Жанаозен, мкр "Коктем", 2А
тел.: +7 72934 47 
e-mail: 666darmenovg2008@rambler.ru
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ИП «Жекенова Асель»
Мангистауская область

Вид основной деятельности: пошив одежды для будущих и кормящих мам и детской спортивной одежды.
Сфера: легкая промышленность 
Начало деятельности:  2015 г.
Достижения: 
•В мае 2015 года коллекция бренда «Дария» удостоена 2-го места в международном фестивале «Сән мен 

Сахна».
•В октябре 2015 году интернет-магазин www.dshop.kz победитель в интернет-премии лучших сайтов 

Мангистауской области в номинации: «Бизнес-сайт года: Поставка и продажа».
•В мае 2016 г. участие в Республиканской выставке товаров казахстанских производителей «Казақстанда 

жасалған» в г. Астана, организованной Фондом развития предпринимательства «Даму».
•В октябре 2016 г. участие в Казахстанской Международной выставке и форуме «Товары и оборудование 

для текстильной промышленности» в г. Шымкенте организованный акиматом Южно-Казахстанской области.
•В  январе 2017 г. участие в республиканском конкурсе «Построй свой бизнес» организованным 

Благотворительным Фондом «Саби», 1-е место и выигрыш безвозмездного гранта на расширение швейного 
производства.

•В июне – декабре 2017 г. участие в республиканском конкурсе «Лучший товар Казахстана» 
организованным Национальной  Палатой  Предпринимателей «Атамекен», 2-е место на региональном уровне 
в номинации «Лучшие товары для населения».

Директор Жекенова Асель Акбатыровна 
Мангистауская область, г. Актау
тел.: +7 701 802 2888
e-mail: dshop.kz@mail.ru
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ИП «Домик»
Мангистауская область

Вид основной деятельности: производство  сувениров из гипса и бетона 
Сфера: услуга 
Начало деятельности: 2017 г. 
Достижения: 
ИП  «Домик» – имеет современный цех по производствеизделии из гипса, на данный момент производим 

копилки и сувениры разных размеров по желанию потребителей. Представители нашей компании активно 
реализуют наши товары в такие торговые точки, как:

Каспиан маркет три магазина по г. Актау;
Мастер Дом;
ТРК «АКТАУ»;
ТЦ «Астана»;
ТРК «Ардагер»;
Гипермаркет «Нур».
В настоящие время компания – одна из самых динамично развивающихся отраслей экономики 

Мангистауской области.
ИП «Домик» работает на Мангистауском рынке более года и специализируется в интеграции и внедрении 

современного оборудования, также планируем реализовать заказы в любой сложности, имеется виду и в 
строительной сфере.

За год компания успешно предоставляет товары по производству гипсовых изделий. С сентября 
2017 года компания является основным поставщиком в данной сфере в Мангистауской области, конкурируя 
с такими производителями, как  Китая и Россия. Так как наша фирма является единственной отечественной 
компанией, западный регион Казахстана на сегодняшний день не имеет аналогов. А в ситуации увеличения 
курса доллара и роста цен на импортные товары прослеживается сильный спрос на данную продукцию 
отечественных производителей.

Директор Мырзабеков Данияр Амандыкович 
Мангистауская обл., Каракиянский  район 
тел.: +7 705 471 1113
e-mail: dmurzabekov@gmail.com
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ТОО «Altyn Design»
Павлодарская область

На сегодняшний день пользуются большим спросом изделия, выполненные в технике БАТИК. Шелк, 
расписанный вручную с национальными мотивами. Это актуально. Люди приобретают качественные, 
профессиональные вещи и детали интерьера.

Производство декоративно-прикладных изделий включает в себя три основных направления: 
1. Батик: картины, шторы, палантины, коллекция одежды и т.д. 
2. Декоративное панно: современный подход к картинам, использование различных материалов, 

которые создают объем. 3D-картины: кожа, вышивка, фактурная ткань, батик, акрил, дерево, декоративный 
шнур, войлок. Н-р: «Текемет».

3. Традиционные казахские национальные изделия: казахские настенные и напольные  ковры 
(сырмаки, текеметы, түс киіз), гобелен, чиеплетение (валяния войлока, ткачество).

 Экологически чистые  и безопасные  для людей изделия. Сохраняют и удерживают тепло.  Ручная 
работа.

Программа производства осуществляется на основе результатов проведенных маркетинговых 
исследований (с целью определения предпочтений потребителей в качестве производимой продукции), а 
также посредством рекламных акций.

При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним 
уровнем их доходов. Формирование цен основано на рыночных ценах и полной себестоимости продукции.

Цены на изделия составят от 15 000 до 130 000 тенге за единицу. Планируется производить более  
47 изделий в месяц, где выручка составит 889 000 тенге. 

Моя цель – имея на сегодняшний день свой собственный  бренд, сделать его  узнаваемым не только в 
Казахстане, но и на международном рынке.

Мною были произведены изделия для акимата  ко Дню города для гостей города (в количестве 200 штук 
с логотипом), «Батыр мол» к открытию Для вип-клиентов (в количестве 100 штук с логотипом), Дом печати – 
город Павлодар (в количестве 200 штук), Театр – город Алматы (роспись тканей для костюмов).

В настоящее время моими клиентами являются: директора музеев (сырмаки, текеметы, гобелен в 
Павлодарском областном историко-краеведческом музее им. Потанина), галереи Алматы и Астаны, театры 
и т.д.

В будущем, сотрудничая с галереей в Абу Даби, планирую делать вещи на реализацию, чтобы выйти на 
международный рынок с нашим брендом.

Директор Атеева Алтын Бауржановна 
Павлодарская обл., ул. Айманова, 5 кв. 23
тел.: +7 701 771 11 46
e-mail: liana_hvan@mail.ru
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ТОО «Три Кота Ж»
Павлодарская область

ТОО «Три Кота Ж» является первой компанией в г. Павлодаре и в Павлодарской области, прошедшей 
процесс сертификации и разрешения на пошив трикотажных изделий для новорожденных и детей ясельной 
группы.

В сравнении с аналогичной продукцией казахстанских производителей ТОО «Три Кота Ж» имеет более 
низкие цены. 

Все наши модели отличаются индивидуальным подходом, пошиты на современном оборудовании и из 
натуральных тканей.

Главная особенность ТОО «Три Кота Ж» заключается в подходе к конечному, так сказать, пользователю 
– детям. Особое внимание ТОО «Три Кота Ж» уделяет детям, рождающимся с малым весом. Модельный ряд 
одежды, для которых начинается с 14 размера, это малыши с весом от 1 кг.  Ведь не секрет, что одежду такого 
размера в Казахстане трудно найти. 

В краткосрочных и среднесрочных планах у ТОО «Три Кота Ж» увеличение количества рабочих мест 
(обращаем внимание, что уже сейчас на предприятии работают люди с ограниченными возможностями), 
увеличение ассортимента и объема выпускаемой продукции. За два года работы  ТОО  «Три Кота Ж»  изготовил 
более  20 000 изделий продукции, 30% которых приходится на изделия для самых маленьких деток.

ТОО «Три Кота Ж» реализует свою продукцию через сеть собственных магазинов в г. Павлодаре.
На экспорт продукция ТОО «Три Кота Ж» не поставляется, в связи с тем, что  ТОО «Три Кота Ж» на 

данный момент охватывает рынок Павлодарской области и только с недавнего времени начал осуществляет 
поставку своей продукции в города Атырау, Кокшетау, Шымкент. С увеличением объема выпуска готовой 
продукции ТОО «Три Кота Ж» планирует выход на экспорт.

Немаловажное преимущество ТОО «Три Кота Ж» – это доступность. ТОО «Три Кота Ж» старается держать 
минимальные цены при максимальном качестве, способные достойно конкурировать с производителями 
ближнего и дальнего зарубежья.

Трикотажное полотно и фурнитура поставляется из России в связи с тем, что информации о казахстанских 
производителей ТОО «Три Кота Ж» не имеет. Данная продукция закупается у фирм и производителей, 
имеющих декларацию и сертификат соответствия Таможенного союза. Доля местного содержания состоит 
из содержания производственных площадей и работ по изготовлению продукции, что составляет 43% от 
себестоимости продукции.

Сертифицированных систем менеджмента ТОО «Три Кота Ж» на данный момент не имеет.
Согласно Санитарно-эпидемиологического заключению № 2.34-695 от 22.09.2016 г. ТОО «Три Кота Ж»   

получил Акт о соответствии требований гигиенических нормативов.
Согласно Талону о приеме уведомления, ТОО «Три Кота Ж» начало осуществление своей деятельности 

по пошиву трикотажных изделий с 26.09.2016 г.

Директор Барт Анастасия Викторовна
Павлодарская обл., ул. Горького, 37
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TOO «MANGO-T-PV»
Павлодарская область

Главным преимуществом компании перед зарубежными фабриками по производству одежды является 
отсутствие расходов на транспорт, растаможивание товара, так как производство полностью ведется в 
Казахстане, в городе Павлодаре.  В связи с минимальными затратами на транспорт имеется возможность 
приобретать более качественные ткани и фурнитуру для пошива изделий, при этом  себестоимость продукта 
и стоимость  для потребителя  снижается. Особенностью предприятия и выпускаемой продукции является 
современное оборудование, с помощью которого осуществляется точный пошив изделий.

Также особенностью продукции является то, что одежда создается с учетом этнических и климатических 
условий. На сегодняшний день сбыт товара осуществляется через интернет-сайт и Инстаграм.

Объем производства в месяц составляет 800–1000 изделий. В год шьется 8 000 изделий. Цена реализации 
81 600 000 тенге в год, она включает в себя стоимость сырья и пошива изделия. Объем продаж составляет 
40 800 000 тенге в год.

Маркетинговая политика заключается в позиционировании изделий в Инстаграме, а также 
промоутерство. 

Главной целью компании является развитие казахстанской моды в рамках программы  
импортозамещения и создание динамичных коллекций с учетом этнических условий.

Директор Теренченко Лариса Николаевна
Павлодарская обл., Лермонтова, 55
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КХ «Пасека семьи Пилипушко»
Северо-Казахстанская область

КХ «Пасека семьи Пилипушко» – это североказахстанское медовое предприятие. Берет свое начало с 
2015 года в производстве и переработке меда и апипродуктов (продуктов пчеловодства). Общий стаж работы 
в пчеловодстве составляет 32 года. На базе пчелохозяйства содержится 250 пчелосемей. Собирается 12 
сортов меда и все виды апипродуктов.

Предприятие является эксклюзивным производителем «маточного молочка» «трутневого гомогената», 
«восковой моли»  в СКО. Предприятие придерживается строгих правил в процессе производства продуктов,  
реализуя цели предприятия: качество, натуральность, безопасность. Никаких добавок. Расфасовка меда 
осуществляется вручную.

Для любителей натуральной косметики предприятие предлагает крема на основе апипродуктов, которые 
позволяют сохранять молодость и красоту женщин. Крема изготавливаются из натуральных компонентов, 
исключительно вручную, по старинным рецептам. 

Предприятие имеет собственный транспорт для вывоза пасеки на медосбор. А также станцию для 
откачки меда. Медосбор происходит на всей территорий Северо-Казахстанской области, что показывает 
100% содержание доли отечественного продукта в меде.  

В производстве предприятие использует зарубежный опыт содержания пчелохозяйства израильских 
коллег, что позволило увеличить мощность предприятия в 2 раза. 

Сейчас на предприятии  используется механизация трудоемких работ. В 2016 году были приобретены: 
2 электроприводные  автоматические медогонки каждая на 8 рамок, станок полуавтомат  для распечатки 
сот – 6 рамок в минуту. 

Предприятие динамично развивается, Количество пчелосемей, а также количество производимой 
продукции имеет тенденцию ежегодного роста: за 2016–2018 года прирост пчелосемей составил 30%, 
производимой продукции составил 46%.

Чтобы постоянно поддерживать высокий уровень качества производимой продукции сотрудники  
предприятия посещают семинары и конференции как в Казахстане, так и  зарубежном. 

Руководитель Пилипушко Юрий Петрович
Северо-Казахстанская обл., р-н М. Жумабаева, с. Новый быт
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ТОО «Жиhаз Петропавловск» 
Северо-Казахстанская область

ТОО «Жиhaз Петропавловск» – первый крупный производитель корпусной мебели в области. Компания 
была основана 1 июня 2000 г. Для дальнейшего развития компании учредителем  принято решение о 
создании собственного матрасного производства и создании бренда – Фабрика Матрасов «Сова».  В 
2017 году компания вышла на новый этап развития – было приобретено импортное оборудование для 
производства ортопедических матрасов, установлено  швейное и стегальное оборудование, современные 
машины для резки  материалов, автоматизированное оборудование независимых и зависимых пружин, что 
позволило вывести производство на качественно новый уровень. Установленное оборудование позволяет 
обеспечивать комплектующими для матрасов и мягкой мебели не только собственное производство но и 
другие мебельные фабрики Казахстана. Средняя производительность 5 000 изделий в месяц/60 000 в год, что 
делает предприятие лидером по изготовлению матрасов в Казахстане.

Очень важным моментом при производстве ортопедического матраса является качество используемых 
материалов, которые в обязательном порядке проходят сертификацию. Более востребованными сегодня 
являются матрасы с независимыми пружинными блоками. Такой вид пружинных блоков имеет следующие 
преимущества: матрас на основе независимых пружин не будет скрипеть и не создает эффекта «волны», 
срок службы такого матраса составляет в 2,5–3 раза больше, чем у тех, что выполненны из зависимых 
блоков. Матрас, изготовленный на основе независимых пружин способен повторять формы тела человека и 
поддерживать позвоночник горизонтально, собственно, это и делает его ортопедическим.

Основная цель компании с момента появления на рынке — забота о клиенте через предложение ему 
продукта максимально высокого качества. Продуманная стратегия производства и позиционирования, 
четкая постановка целей и умение им следовать, способность динамично развиваться в соответствии  
с требованиями времени позволяет компании стабильно занимать одну из лидирующих позиций на рынке.

Учредитель Саетгараев Инсаф Рифович
Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул. Медведева, 41
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ИП «Левин В.Д.»
Северо-Казахстанская область

Предприятие является отечественным производителем деревянных стульев и столов в промышленных 
масштабах с 1987 года.

Площадь территории: 2,4 га.
Площадь производственных помещений: 2,17 га.
Численность работников: 82 человека, средний опыт работы в деревообработке – 14 лет.
Специализируется  на изготовлении экологически чистой мебели из массива местной березы для 

домашних интерьеров, офисов, гостиниц, баров, ресторанов, библиотек, детских садов и торговых помещений. 
В частности   большой ассортимент мягкой мебели, стульев, столов, табуретов, кресел-качалок. 

Предприятие имеет необходимые производственные площади и оборудование для полного 
технологического процесса изготовления мебели, обладает высококвалифицированным персоналом, в том 
числе собственным слесарным цехом для ремонта деревообрабатывающего оборудования.

- Астана, Алма-Ата, Караганда, Шахтинск, Щучинск, Кокшетау, Актау, Джезказган, Атбасар и 
Петропавловск,  а также областные центры Республики Казахстан.

Россия ( Тюмень, Новосибирск).
Предприятие имеет репутацию надежного работодателя:
- выплата заработка официально и в срок;
- социальное страхование;
- премии по результатам работы каждого и предприятия в целом;
- доставка к месту работы;
- возможность обучения рабочей профессии за счет предприятия.
За время работы на мебельном рынке компания накопила большой опыт по реализации крупных проектов 

и сотрудничеству с солидными заказчиками. И зарекомендовала себя как профессиональный, оперативный 
и надежный партнер. Постоянный участник различных выставок, ярмарок и других мероприятиях. Имеет 
множество высоких наград, медалей  и дипломов.

Активный участник в программах поддержки бизнеса, в социальной жизни района и области.
Производство с каждым годом увеличивается, расширяется ассортимент изготавливаемой продукции 

и география нашего присутствия на казахстанском рынке. И высокое признание – награда «Лучший товар 
Казахстана» – будет помогать в маркетинговой работе нашей компании.

Составляющими успеха семейного бизнеса ИП «Левин»   является высокий уровень амбиций и 
способность браться за сложные задачи и достигать результата. Предприятие  вносит свой вклад в развитие 
мебельной отрасли и, достигнув лидирующих позиций в Северо-Казахстанской области, стремится стать 
лучшей мебельной компанией Казахстана, обеспечивая жителей всей страны качественной мебелью 
отечественного производства.    

Руководитель и основатель предприятия: Левин  Владимир Давыдович
Управляющий организации, директор: Левина Елена Владимировна
Северо-Казахстанская обл., Кызылжарский район, а. Бесколь, ул. Кирова, 40
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ТОО «AZALA Textile»
Туркестанская область

«AZALA Textile»  является  единственной  в   Казахстане    крупнейшей   текстильной  фабрикой  полного  
законченного цикла по переработке и выпуску готовой хлопчатобумажной текстильной продукции, 
функционирующей на казахстанском рынке с 2004 г. В ассортиментную линию выпускаемой продукции 
входит производство:

-  хлопчатобумажной пряжи;
- готовых отделанных гладкокрашеных и печатных тканей бельевой, одежной и полотенечной групп ;
- готовые хлопчатобумажные изделия в виде комплектов постельного белья (КПБ), махровых и 

вафельных полотенец и халатов.
Предприятие состоит из четырех основных производств: прядильное, ткацкое, красильно-отделочное, 

швейное, вспомогательных производств с общей численностью персонала более 640 чел.
На сегодняшний день компания «AZALA Textile» выпускает костюмные и сорочечные ткани для пошива 

обмундирования силовых структур РК по ГОЗ (Государственный оборонный заказ).
Освоение высокотехнологического оборудования, технологий и сырья позволило предприятию 

расширить ассортимент продукции гостиничного и ресторанного сегмента HORECA.
Высокий стандарт производства «AZALA Textile» подтвержден международным сертификатом системы 

менеджмента качества ISO 9001:2015.
Качество выпускаемой продукции подтверждается сертификатами и декларациями о соответствии 

требованиям ТР ТС, протоколами испытаний   независимых лабораторий, сертификатами о происхождении 
товара СТ KZ, в соответствии с которыми выпускаемая  продукция прошла все производственные этапы, 
начиная от сырья до получения готовых тканей   на территории РК, и является тканью казахстанского 
производителя.

Директор Садыкбекова Гульнар Абдухалиевна
г. Шымкент, ул. Оразбаева, 62
тел.: +7 7252 77-09-62; 77-09-72 
е-mail: azala@azalate.kz
сайт: www.azalatextile.kz
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ИП «Байтемирова»
Туркестанская область

Деятельность – производство детских пластмассовых игрушек.
Первоначальной деятельность оптовая торговля, занимался оптовой реализацией детских игрушек. 

Закуп товара осуществлялся в Исламской Республике Иран, Республике Узбекистан и в КНР.
 В начале февраля 2012 года ИП «Байтемирова Р. С.» приобрело производственную линию «INJECTION 

MOLDING MACHINE LOG250-A8» из КНР за 65 000 долларов США, по производству изделий из полиэтилена и 
полипропилена. В конце 2013 года открыло цех по производству детских пластмассовых игрушек.

 2016 году оно участвовало в городе Астане на выставке отечественных товаропроизводителей «Сделано 
в Казахстане» и лично было одобрено самим Президентом Нурсултаном Назарбаевым. 

В этом году акиматом ЮКО для строительство фабрики по производству детских пластмассовых игрушек   
было выделено земельный участок 03 гектара  в промышленном  зоне «Онтустик». За счет кредита в этом 
же году была построена фабрика  по производству детских пластмассовых игрушек  и привезено из КНР 
оборудование на сумму 300 000 долларов США.

 В настоявшее время закончено пуско-наладочные работы и начата работа на новом оборудовании. День 
за днем растет поток оптовых покупателей игрушек отечественного производства. На сегодняшней день на 
фабрике  работают 20 человек. 

В данное время ежемесячно  на фабрике производится  7 500 штук  игрушек  более 20 видов  разного 
ассортимента. С  начала  седующего года намечается выпускать ежемесячно около 10 000 разных  
ассортиментов новых видов детских пластмассовых игрушек.  С 2020 года будет  выпускать машинки с 
электромоторами.

Директор Байтемирова Рабига Сатыбалдиевна.
г. Шымкент.  Промзона «ОНТУСТИК»
тел.: +7 7252 770 538, +7 701 348 5804, +7 775 733 1968
е-mail: shuhrat_63@mail.ru
сайт: www.navruzplasticshr.kz
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ТОО «Grand Mix»
Туркестанская область

ИП «Grand Miks» является одним из крупнейщих производителей корпусной мебели Республики Казахстан.   
Мы специализируемся на производстве следующих видов продукции:

- Спальные гарнитуры
- Кухонные гарнитуры
- Детские гарнитуры
- Кухонные уголки
- Шифоньеры 
Предприятие оснащено современным оборудованием ведущих мировых производителей, которое 

обеспечивает производство мебели. Производственная мощность предприятия – 24 000 комплектов в год.
Наши товары поставляются в разные города Республики Казахстан:  Астану, Алматы, Тараз,  Шымкент, 

Караганду, Уральск, Актобе, Семей, Кызылорду. В ближайщем будущем намереваемся экспортировать 
продукцию в страны СНГ. 

Директор Исхаков Собиржан Мурзамарипович
Туркестанская обл., г. Туркестан, «Туркестан» индустриальная зона
тел.: +7 771 898 44 88 
е-mail: grand-miks@mail.ru
сайт: www.grandmiks.com 
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ТОО «АГФ Групп»
город  Шымкент

"АГФ групп" это – самый крупный производитель домашнего текстиля в Казахстане.
Фабрика находится в Специальной экономической зоне (СЭЗ) «Оңтүстік», городе Шымкенте. Благодаря 

выгодному географическому положению мы имеем доступ к основным рынкам поставщиков сырья (Китай, 
Индия, Пакистан, Турция и т.д.), а также к рынкам сбыта (Россия, ЕС),и, используя преференции СЭЗ и 
Таможенного союза, можем предложить выгодные условия сотрудничества:

лучшие цены, короткие сроки поставок, высокое качество продукции.
Наша миссия: «Внедряя новые технологии, мы несем комфорт и уют в дома наших клиентов и 

обеспечиваем уверенность в завтрашнем дне каждого сотрудника нашей компании»
Продукция: «IKEA»
С 2016 г. мы поставляем постельное белье (более 150 артикулов) для шведской компании ИКЕА. В год 

мы производим и реализуем на экспорт около 2 млн изделий постельного белья в строгом соответствии 
требованиям компании ИКЕА. 

Объем и ассортимент выпускаемой продукции увеличиваются ежегодно.
«ARUA»
ARUA – это марка постельного белья и текстиля для дома, произведенная из натуральных материалов с 

заботой о вашей семье и окружающей среде, в соответствии с самыми  высокими  европейскими  стандартами  
качества. 

Постельное белье ARUA – это нечто большее, чем ваши представления о «100% хлопке». Это 
непревзойденный комфорт и удовольствие от сна.

«SUAVE»
Под маркой SUAVE производится постельное белье великолепного качества и современного дизайна из 

натуральных тканей, для людей, высоко ценящих роскошь, стиль и комфорт. Ежегодно мы выпускаем новые 
коллекции, отвечающие требованиям самых взыскательных клиентов.

Качество:
7 уровней контроля качества:
• Сертификация в международных независимых лабораторий
• Входной контроль качества – промер и разбраковка сырья, анализ в собственной лаборатории
• Межоперационный контроль качества – проверка в процессе производства
• Окончательный контроль качества – выборочная проверка перед отгрузкой
• Проверка всей готовой продукции на предмет наличия мелких металлических предметов через 

металлодетектор
• Наличие штрихкодирования и паспортизации сырья и изделий
• Система ИСО 9001

Директор Насырова Гаухар Майдановна
Южно-Казахстанская обл., г. Шымкент, Енбекшинский район, КВАРТАЛ № 264, здание 280
e-mail: office@agf.kz
сайт: www.agf.kz.
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ТОО «Алем БТ»
город  Шымкент

ТОО «Әлем БТ» – крупнейшей производитель чулочно- носочной продукции. Фабрика, запущенная в 
2015 году, на сегодняшний день имеет высокие показатели в области качества и хорошую репутацию среди 
потребителей. 

Компания ТОО «Әлем БТ» являетя  крупнейшим  отечественным предпрятием  по производству носочной 
продукции. Мы с гордостью можем сказать, что наша фабрика выпускает  товар высокого качества, который 
имеет сертификат европейского стандарта «OEKO-TEX», полученный после неоднократных лабораторных 
исследований.

Превосходное качество:
1. Воздушное или скрученное покрытие.
2. Произведено с помощью Корейского оборудования.

Директор Манапов Исламиддин Орынбай ұлы 
г. Шымкент, Ленгерское шоссе, 7 км, СЭЗ «Оңтүстік»
тел.: +7 7252 92 12 12
сайт: www.Alemsocks.kz
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ТОО «Бал Текстиль»
город  Шымкент

ТОО «Бал Текстиль» – крупнейшая ковровая фабрика в Казахстане. Открыта в 2013 году в рамках Карты 
индустриализации в специальной экономической зоне «Онтустік» Южно-Казахстанской области.

Предприятие специализируется на производстве ковров, ковровых изделий и полипропиленовых нитей 
марок «BCF», «Heat-Set» и «Frize», которые производятся здесь же. Первый цех по производству ковровых 
изделий был запущен в 2013 году. Второй, расширение цеха и цех  по производству полипропиленовых нитей – 
в 2015 году. Партнером проекта является компания KartalHali, входящмая в топ-5 крупнейших производителей 
ковров в мире с более 20-летним стажем на рынке.

Сырье для производства ковров поставляется из разных зарубежных стран: напрямую из Турции, 
Бангладеш, Индии, России и других стран. Производство ковров осуществляется  на высокотехнологичном 
бельгийском оборудовании Michel Van De Wiele. 

Полипропиленовые синтетические нити изготавливаются на оборудовании последнего поколения фирм 
«OerlikonNeumag» (Германия), «AllmaVolkmann», «SUPERBA» (Франция). 

• Мощность производства ковров и ковровых изделий – более 5 млн кв. м в год
• Мощность производства полипропиленовых нитей –  4 000 тонн в год. 
• Кадровый состав – 250 человек. 
• Общая площадь производств фабрики – 6 гектаров.
• Модельный ряд – около 2 000 уникальных дизайнов.
• Количество дистрибьюторов по Казахстану более – 400.
• Крупных зарубежных заказчиков – более 20.
В настоящее время фабрика выпускает впечатляющий ассортиментный ряд ковров и ковровых изделий, 

классифицированных в 10 приоритетных коллекциях: Туран, Vizion, Silk, Kashan, Astanadeluxe, Фиеста, 
AntiqueImperial, Lider, Semerkand, TajMakhal и коллекций марки ValbyRuta Шведской компаний ИКЕА.

В июле 2015 года запустили станки по производству полипропиленовых нитей Heat Set, BCF, Freeze 
для изготовления ковровых изделий, что позволило компании в полную силу использовать мощность 
ковроткацких станков. Благодаря собственному производству существенно снизилась зависимость от сырья, 
был расширен  ассортимент и цветовой диапазон производимых ковровых изделий, а также уменьшена 
себестоимость продукции.

В настоящее время продукция экспортируется в Кыргызстан, Таджикистан, Российскую Федерацию, 
Великобританию, Германию, Азербайджан и во Францию. 

Фабрика «Бал Текстиль» первой среди казахстанских компаний заключила контракт со шведской 
компанией IKEA – одним из мировых лидеров в области продажи товаров для дома.

Директор Исхахов Талгат Жунисбекович
Енбекшинский район, квартал № 264, строение 165; 
тел.: 7 7252 921444
e-mail: info@baltekstil.kz
сайт: www.baltekstil.kz
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ИП «Мамулины вкусняшки»
город Астана

ИП «Мамулины вкусняшки» было создано 20 октября 2016 года. Собственником является Ботагоз 
Алтынбек, которая имеет 20-летний опыт работы в пищевой промышленности, а именно в калькуляции и 
производстве продуктов питания средней заморозки. 

Производственный цех находится близи Астаны, в пос. Талапкер, имеется несколько внутренних 
помещений  для хранения овощей и другого сырья, для фасовки готовой продукции, непосредственное 
помещение для изготовления полуфабрикатов, в котором работают повара, а также комната отдыха 
персонала и раздевалка для переодевания в спецодежду. Общая квадратура здания 160 кв. м.

На данный момент предприятие имеет 15 сотрудников в штате. 
Основными видами выпускаемой продукции являются:
- Пельмени (говяжие, конина, семга)
- Цветные пельмени для детского питания, окрашенные фрешем обвощей и зелени
- Манты (5 видов начинок)
- Котлеты (5 видов начинок)
- Вареники (вишня, творог, картофель, грибы, сыр) и т.д.
Всего в ассортименте более 50 наименований готовых замороженных эко-полуфабрикатов. 

Руководитель Алтынбек Ботагоз
г. Астана, ул. Е10, дом  № 2
тел: +7 701 948 85 88
e-mail: mamuliny.vkusnyashki@gmail.com

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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ТОО «Столичный хлеб»
город Астана

Наименование предприятия: ТОО "Столичный хлеб"
Предприятие основано в 2007 году
ТОО «Столичный хлеб» как субъект производства хлеба и хлебобулочных изделий существует на рынке 

более 10 лет (с 2002 года, как ИП и с 2007 года, как ТОО).
На сегодняшний день осуществляется производство 33 наименований хлебобулочных изделий в 

производственных помещениях общей площадью 1 300 кв. м. 
Производственный комплекс оснащен оборудованием ведущих европейских производителей – REVENT 

(Чехия), RONDO (Швейцария), которое позволяет выпускать продукцию высокого качества, соответствующую 
требованиям Международного стандарта ИСО 9001-2016 (ISO 9001:2015).

Компания предоставляет широкие возможности профессионального роста как для начинающих, так 
и для опытных специалистов через постоянное обучение новым навыкам. Работники имеют возможность 
проживания в общежитии на 80 койко-мест. 

У ТОО «Столичный хлеб» имеется собственная служба доставки продуктов  в едином фирменном стиле.
Предприятие вошло в топ-10 по ОКЭД 10.71.0 среди средних предприятий г. Астаны  по налоговым 

поступлениям, о чем свидетельствуют национальные сертификаты «Лидер отрасли»  с 2013 по 2018 год. 
В свободное время от работы коллектив ТОО «Столичный хлеб» регулярно участвует в благотворительных 

акциях общественных фондов для детей, инвалидов и сирот и других корпоративных мероприятиях 
(тимбилдинги, соревнования  по футболу, пейнтболу и настольному теннису). 

Директор Толендиев Абдрахым
г. Астана, ул. С 308, д. 1
тел.: +7 7172 49 26 59, +7 7172 49 27 62
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«The CHEF Delecatessen»
город Астана

Наименование предприятия: ИП The CHEF Delicatessen 
Предприятие основано в 2017 году
«The CHEF Delicatessen» в дословном переводе означает «Деликатесы от Шеф повара».
Особенность цеха – это производство мясных деликатесов только из местных продуктов высшего 

качества, с учетом мусульманских особенностей питания. Весь цикл производства проходит в наших стенах, 
хочется выделить наиболее трудозатратные – это копчение и вяление. На производство определенных видов 
колбас уходит более двух месяцев. 

В цехе работают 15 человек на постоянной основе и двое – трое студентов колледжей питания г. Астаны 
в учебное время проходят практику у мастеров.

На сегодняшний день производится более 70 наименовании деликатесов: стейков, колбас, колбасок-
гриль, копченостей и т.д. По техническому оснащению цех не уступает промышленным заводам, все 
оборудование привезено из Германии. Основное отличие нас от мясных гигантов – это короткий срок 
хранения готовой продукции, что объясняется отсутствием заменителей, красителей в нашей продукции. 
Несмотря на оснащение, мы придерживаемся более ремесленноого производства, по примеру небольших 
мясных лавок в Европе.

Готовые продукты, сделанные из натурального сырья, не могут быть дешевыми, поэтому так сложилось, 
что наша целевая аудитория – это люди от 25 лет и старше. 

Директор Карих Екатерина Анатольевна
г. Астана, ул. Акыртас 1/1, ул. Бухарбай батыра, 25
тел.: +7 700 450 00 02, +7 700 430 00 02.
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ТОО «ЭФКО АЛМАТЫ»
город Алматы

ТОО «ЭФКО АЛМАТЫ» – одно из крупнейших масложировых предприятий на территории Республики 
Казахстан. Входит в состав международной Группы Компаний «ЭФКО».

 На сегодняшний день компания располагает мощностями по:
- переработке сои, подсолнечника, рапса;
- производству маргаринов и промышленных жиров;
- производству подсолнечного, соевого, рапсового масел производный из них шрот.
«ЭФКО АЛМАТЫ» уже в течение трех лет успешно реализует в Казахстане проект по созданию 

уникального масложирового кластера, инвестиции в который превысили 11 млрд тенге. Кластер строится 
на основе вертикально интегрированной бизнес-модели: «от поля до конечного продукта», что позволяет 
существенно снизить операционные издержки и улучшить качество конечной продукции.  

Благодаря модернизации производства и трансферту мировых технологий компании в кратчайшие сроки 
удалось наладить выпуск специализированных жиров и маргаринов, которые отвечают самым высоким 
мировым стандартам. Это позволило  закрыть внутренние потребности республики и начать поставки 
отечественной продукции на экспорт в страны Центральной Азии, в том числе в Китай, а Казахстану сменить 
статус с «нетто–импортера» на «нетто-экспортера» масложировой продукции. Проект получил одобрение 
главы Республики Нурсултана Назарбаева и был включен в Карту индустриализации г. Алматы и Единую 
программу поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020».

На сегодняшний день «ЭФКО АЛМАТЫ» уверенно занимает позицию ведущего производителя жиров 
специального  назначения и маргаринов, которые используются в качестве ингредиентов для изготовления 
продуктов питания в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой промышленности. В 2018 году 
масложировая продукция компании стала победителем регионального конкурса «Лучший товар Казахстана» 
в номинации «Лучшие продовольственные товары».

Кроме того, в  Казахстане  реализуется  продукция  международной   Группы Компаний   «ЭФКО» – 
бутилированные масла «Слобода» и «Altero», майонезы и  кетчупы под торговыми марками «Слобода»  и 
«Солнечный венец».

«ЭФКО Алматы» намерена продолжать наращивать объемы производства и экспорта. Это позволит 
Казахстану уже к 2025 году стать ключевым поставщиком масложировой продукции в Центральной и 
Средней Азии.

 
Директор Кожамуратов Нуржан Куанышевич 
г. Алматы ул. Бекмаханова, 96/5
тел.: +7 727 313 28 29 
сайт: www.efko.kz
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ИП «Игеликова Д.М.»
город Алматы

Кондитерская «АСАТУ» – это современное, динамично развивающееся предприятие. С 2008 года 
производство нашей компании непрерывно растет, активно расширяя ассортимент производимой продукции. 
Наши специалисты непрерывно трудятся над улучшением качества своей продукции и внедрением новых 
технологий производства, удовлетворяя тем самым запросы и пожелания даже самых требовательных 
потребителей. 

Вся продукция производится:
- из 100% натурального сырья, 
- без искусственных консервантов, 
- без химии и ГМО 
- без заморозки.
Вся продукция прошла все лабораторные испытания и получила сертификат ХАЛАЛ от ТОО «Халал 

ДАМУ» при духовном управлении мусульман Казахстана. 
Наша продукция  не залеживается на прилавках магазинов, потому что мы стараемся соответствовать 

цене и качеству. Считается, что в выборе мучных кондитерских изделий потребители отдают предпочтение 
продукции местных производителей. Сегодня наш ассортимент составляет до 40 видов изделий, при этом мы 
постоянно стараемся пополнять наш ассортимент новинками. Покупателям нравятся интересные продукты, 
поэтому любые необычные решения у нас пользуются повышенным вниманием. Многим уже полюбились 
наши фирменные хрустящие баурсачки, изготовленные по древнему казахскому рецепту, мамины пироги, 
медовики, кексы и т.д. 

Финансовый кризис серьезно не повлиял на наше предприятие, и наши сладости пользуются спросом не 
только у нас в городе, но и в других регионах Казахстана. 

Наша продукция пользуется спросом:
- более 8 лет
- более 10 000 довольных клиентов
- более чем в 20 городах в Казахстане
К вашим УСЛУГАМ:
- всегда свежая продукция;
- бесперебойность и оперативность отгрузок «точно в срок»;
- персональный менеджер для каждого нашего клиента. 

Директор Игеликова Динара Муратовна
г. Алматы, микрорайон Улжан, ул. Жаналык 508
тел:. +7 727 2220646, +7 707 4822100, +7 702 5880333
e-mail: asatu-almaty@mail.ru
инстаграмм: asatu_kz
сайт: asatu-almaty.kz
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ТОО «Red Dragon»
город Алматы

Торговая марка «Red Dragon» была основана в 2009 году в городе Алматы, Республика Казахстан. «Red 
Dragon» является первой Казахстанской компанией, продавшей франшизу за рубеж. Целью создания явилось 
построение международной торговой сети по принципу Streetfood\Takeaway, посредством разветвленного 
размещения точек быстрого питания. За прошедший период, компания показала себя успешной, динамично 
развивающейся, конкурентоспособной и востребованной как на рынке Республики Казахстан, в городах 
Алматы и Шымкент, так и на пространстве СНГ: в Российской Федерации – в городах Красноярске и Ростове-
на-Дону – и Республике Кыргызстан в городе Бишкеке. Разработана  схема работы компании и технология 
приготовления блюд паназиатской спецификации. 

«Red Dragon» предоставляет возможность потребителю полноценно и правильно питаться, не тратя 
время на приготовление еды в домашних условиях. Приготовление продукции осуществляется поварами-
профессионалами на производственной базе. Продукция «Red Dragon» готовится из первосортного сырья, без 
химических добавок и консервантов, обладает уровнем ресторанного качества, реализуется по умеренной 
цене, фасуется в экологически чистую упаковку. Вся линейка меню и технология приготовления блюд 
кухни паназиатской спецификации составлена высококвалифицированными поварами с учетом вкусовых 
предпочтений жителей региона.  

За короткий период сеть ТОО «Red Dragon» прочно вошла на рынок г. Алматы. Бренд «Red Dragon» 
узнаваем, приобрел стабильно растущую аудиторию. Доход компании стабильно растет на протяжении всех 
лет операционной деятельности. Количество торговых точек доведено до 25 в г. Алматы.

За годы существования наша торговая марка заслуженно завоевала доверие и любовь потребителей 
как в городе Алматы, так и за его пределами. Компания доказала способность создавать продукт высокого 
качества, которое не снижается с годами. ТОО «Red Dragon» стало одним из флагманов нового уровня 
развития отрасли street food. Экспертное сообщество неоднократно выделяло нашу компанию за достигнутые 
успехи. Дважды – в 2015  и 2016 годах ТОО «Red Dragon» признавалось лидером отрасли по результатам 
ранжирования полного перечня субъектов хозяйственной деятельности в Республике Казахстан.  В 2014 
году компания завоевала серебряную медаль за активный выход на новый рынок в специализированной 
выставке готового бизнеса «Franchising Expo Ural», проходившей в г. Екатеринбурге (РФ). Свидетельством 
доверия к качеству продукции со стороны городской администрации стала рекомендация к размещению 
торговых точек «Red Dragon» на объектах Универсиады-2017. Открытие павильона весной 2018 года на 
пешеходной части улицы Панфилова, которая стала новым стандартом развития городских территорий и 
целевой моделью туристической отрасли, также свидетельствует о позитивном развитии компании, высоком 
уровне качества продукции и обслуживания, доверии со стороны акимата.

Генеральный Директор Авершина Роза Алмахановна                              
050060, г. Алматы, ул. Гагарина, 238-а
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ТОО «INTER TRADE» (ИНТЕР ТРАЙД)
Акмолинская область

ТОО «INTER TRADE» (ИНТЕР ТРАЙД) было основано и зарегистрировано 14.10.1999 г.         
ТОО «Интер-Трайд 2012» занимается выращиванием зерновых культур: пшеницы и ячменя.                                                                                                                                         

В настоящее время ТОО «INTER TRADE» (ИНТЕР ТРАЙД) – крупное механизированное предприятие, 
оснащенное современным оборудованием, техникой, компьютерными системами.               

Территория предприятия расположена на собственном земельном участке общей площадью 12,5388 га.
Компания имеет в собственности мельничный комплекс производства турецкой фирмы «Оркимсен». 
Мельница агрегатная, вальцевая, предназначена для размола пшеницы мягких сортов. 
Мельница перерабатывает 150 тонн зерна в сутки.                                                                           
С мая 2009 г. предприятие работает по стандарту ИСО 9001-2016г. ТОО «INTER TRADE» (ИНТЕР ТРАЙД) 

имеет свой товарный знак, который зарегистрирован в К;омитете интеллектуальной собственности МЮ РК.
Находясь среди крупных конкурентов производителей муки и уловив степень высокого качества, 

благодаря принципу непрерывного и качественного производства эта марка сделала себе  имя  «Атбасар-мука».  
Мука отличается высокими качественными показателями (клейковина, белизна) и полностью соответствует  
ГОСТу 26574-85.

На ряду с мукомольным производством ТОО «INTER TRADE» (ИНТЕР ТРАЙД) осуществляет хранение 
зерна на основании государственной лицензии.  Согласно Закону РК «О зерне» деятельность по хранению 
зерна включает в себя приемку, сушку, подработку, хранение и отгрузку зерна. Складские помещения 
предприятия обеспечивают хранение зерна до 40 тыс. тонн зерна.

Для осуществления данной деятельности предприятие имеет автомобильные, электронные, вагонные 
весы, производственную лабораторию, полностью укомплектованную современным оборудованием. Для 
осуществления отгрузки зерна по заявкам владельцев имеет свой железнодорожный тупик протяженностью 
4 км 200 м  с собственным земельным участком 1,39 га, а также тепловоз ТГМ-40. Имеет в собственности 
линию электропередачи с земельным участком 0,489 г.

Производимая продукция (мука в/с, 1/с, 2/с) из экологически чистого зерна пользуется повышенным 
спросом покупателей и поставляется во все регионы Республики Казахстан, в страны СНГ и дальнее 
зарубежье. Именно наша мука  признана лидером в своей отрасли и известна не только в Казахстане, но и 
во многих странах, в том числе Китайская Народная Республика,  Россия,  Объединенные Арабские Эмираты, 
Афганистан, Таджикистан, Иран, Киргизия. 

В  2016 году Казахстанское посольство в ОАЭ организовало встречу отечественных товаропроизводителей 
с арабскими бизнесменами. 

Признание того, что мы действительно производим экологически чистый продукт, подтвердилось и в 
Объединенных Арабских Эмиратах.  В настоящее время успешно продвигаемся на рынке в ОАЭ.

Директор Дзейтов Магомет Наипович
г. Атбасар, ул. Атбасар-2
тел.: +7 71643 27002
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ТОО «Мясоперерабатывающий 
комплекс «БИЖАН»
Акмолинская область

В 2015 г. был осуществлен запуск нового ТОО Мясоперерабатывающего комплекса «БИЖАН» г. Кокшетау 
Акмолинской области, на котором начался выпуск новой продукции под знаком «ХАЛАЛ».

Отменный вкус выпускаемой продукции «БИЖАН» достигается благодаря использованию только 
экологически чистого отечественного сырья из северных областей Казахстана.

Наша продукция представлена в широком ассортименте колбас и мясных деликатесов национальных 
изделий из конины, а также включая замороженные полуфабрикаты и консервы, пользующиеся высоким 
спросом у потребителя.  Ассортиментная  линейка  завода насчитывает более 100 наименований от старой 
ГОСТовской классики до собственных эксклюзивных разработок. Ежегодно объем выпускаемой нами 
продукции увеличивается на 15–20% процентов. 

Современное предприятие, оснащенное передовым европейским оборудованием,  выпускает.
Наш ассортимент:
МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ КУСКОВЫЕ
МЯСО РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОНСЕРВЫ
На предприятии разработана, успешно внедрена и поддерживается в рабочем состоянии интегрированная 

система менеджмента качества и безопасности пищевой продукции в соответствии с СТ РК ИСО 22000-2006 
(ISO 22000:2005).

Весь цикл производства подтвержден свидетельством ХАЛАЛ согласно международным стандартам:  
МС 1500-2009 руководства по производству, изготовлению, обработке и хранению продукции ХАЛАЛ, стандарты  
IHI-Alliance: IHIA-0200:2010; IHIA-0600:2010; свод пищевых международных стандартов «Кодексом 
Алиметариусом CAC/GL 24-1997» и ЕС ХАЛЯЛЬ-01:2012 стандартам.

Мы открыли новые фирменные магазины. Благодаря полноте ассортимента, ценам от производителя и 
высокому уровню обслуживания магазины очень быстро приобрели популярность у граждан и гостей города. 

Сегодня мы с уверенностью смотрим в будущее. У нас хорошие перспективы и далеко идущие планы: 
увеличение объемов реализации,  повышение эффективности труда, ввод новых мощностей, расширение 
ассортиментной линии, освоение новых регионов, открытие новых фирменных магазинов.

Доля поставляемой на экспорт продукции, производимой  от объема, составила:
2016 г. – 4%;       2017 г. – 2,2%;      2018 г. (за первое полугодие) – 5%

Генеральный директор Бижан Хадиша Нұртайқызы 
020000, г. Кокшетау, промышленная зона Восточная, проезд 20, дом 18
тел./факс: +7 (7162) 77 55 90, 77 55 95
e-mail: bizhan_satu@mail.ru
сайт: www.bizhan.kz



ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

270 www.atameken.kz

ТОО «Гормолзавод»
Акмолинская область

ТОО «Гормолзавод» производит свою основную продукцию в Акмолинской области, г. Кокшетау.
Основные виды деятельности: закуп, переработка молока, производство и реализация молочной 

продукции.
Выпускаемый ассортимент продукции: 
- Масло коровье крестьянское сладкосливочное, несоленое высшего сорта
- Творог «Крестьянский» нежирный
- Мороженое сливочное – м.д.ж. 10%
-  мороженое сливочное шоколадное – м.д.ж. 10%
- Мороженое молочное с фруктово-ягодными ароматами – м.д.ж. 5%
- Смеси мороженого – сливочная и сливочная с добавлением какао
- Мороженое "Джелато" Кокшетау
- Сыр копченый «Чечил»
- Сыр плавленый колбасный 
- Вафельные стаканчики для мороженого
- Сыры для плавления нежирные 
- Молоко пастеризованное питьевое – с м.д.ж. 3,2%
- Кефир – с м.д.ж. 2,5%
- Ряженка – с м.д.ж. 2,5%
- Сметана – с м.д.ж. 15%,20%
- Сыры рассольные – брынза
- Курт нежирный соленый
- Коспа с изюмом
ТОО «Гормолзавод» единственный завод, который выпускает национальные продукты курт и қоспа. 

Вся продукция ТОО «Гормолзавод» имеет Декларацию о соответствии, Сертификат системы менеджмента 
и качества СТ РК ИСО 9001, также имеет сертификаты «Халал», имеется патент на название «Кокшетауское 
мороженое», также патент на изобретение «Способ приготовления твороженного продукта  (Қоспа)».

Директор Жаксылыков Асен Дулатович 
020000, Акмолинская обл., г. Кокшетау, Восточная промзона, проезд 20, 8В. 
тел.: +7 7162 77 10 88 
e-mail: info@gormolzavod.kz 
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ТОО «Болат ЛТД»
Актюбинская область

Наше хозяйство ТОО «Болат ЛТД» расположено в Благодарном сельском округе города Актобе и 
основано 12.02.1999 году. Основным направление деятельности было выращивание крупного рогатого скота. 
Имеем опыт в выращивании кормовых и зерновых культур для КРС. 

В 2014 г. возникла идея заняться выращиванием нетрадиционной культуры – ремонтантной малины. ТОО 
«Болат ЛТД»  начало выращивать ремонтантную малину, заложив питомник на 1 га земли, с использованием 
капельного орошения. 

На сегодняшний день размеры малинника достигают 25 га (в прошлом 2017 г. площадь составляла  
10 га, а в этом году увеличили на 15 га). Несмотря на то что уход за малиной трудоемкий,  привлекательно 
то, что каждый куст данного сорта способен давать от 0,5 кг до 6 кг урожая ягод за 1 сезон. Ремонтантные 
саженцы польской селекции «Полана», «Полка», являющиеся лучшими сортами в Европе.

Для улучшения опыления ягодных кустов были закуплены 10 ульев с пчелами, в настоящий момент 
количество ульев достигло 45 штук. Благодаря этому урожайность малины возрослоана 15%.

С 2016 г.  был открыт консервный цех и начато производство малинового варенья.
Из-за сезонности нашей деятельности штат небольшой и состоит из 15 человек. В период сбора урожая 

(3-4  месяца) привлекаем временную наемную силу ежедневно в пределах 100–150 человек местного 
населения. 

В 2017 г. с 10 га малинника собрали всего 35 тонн свежей малины. Объем производства варенья в 2017 
г. составил 16 тонн. В планах на 2018 г. произвести около 45 тонн варенья. В 2019 г. 80 тонн варенья.

Наше ТОО на сегодня единственное предприятие Казахстана, которое производит глубокую переработку 
ягодного сырья (малина) и производит малиновое варенье.

Наша продукция зарекомендовала себя на рынках Актобе и пользуется большим спросом среди 
населения, так как в свежем виде отличается отменным вкусом и ароматом, а также сохраняет свои вкусовые 
качества после заморозки и переработки. 

По итогам 2016 г. и 2017 г. были награждены почетными грамотами акима Актюбинской области и акима 
г.  Актобе. Производимые нами свежая малина и малиновое варенье стали одним из брендов Актюбинской 
области.

Главное достоинство нашего производства в том, что используем натуральное местное сырье и никаких 
консервантов и стабилизаторов.

Основные наши партнеры по бизнесу: ТОО «Казстеклосервис», ЗАОр «НП НЧ КБК им.С.П. Титова», 
ООО ТК «Экопром», ТОО «Чайф», ООО «Елабуга УкупрПласт», ТОО «Анвар», ТОО «Лучшее решение», АО 
«БанкЦентрКредит».

Директор  Шураханов Данат Кушкумбаевич
030012, Актюбинская обл., г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 1 офис 424  
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ТОО «Актюбинский мясной кластер»
Актюбинская область

Мясоперерабатывающий комплекс ТОО “Актюбинский мясной кластер” – это современное предприятие 
по производству и глубокой переработке КРС , работающее по принципу полного цикла, так как имеет в своей 
структуре:

• Репродуктор  по выращиванию элитной мясной породы Абердино – Ангус, в котором на сегодняшний 
день размещено более 12 000 тысяч маточного поголовья

• Откормочную площадку (Фидлот) – ТОО “Актеп” мощность 13 000 голов единовременного содержания. 
Площадь 126 гектаров.

• Мясокомбинат – поставщиком оборудования является немецкая компания GesellschaftfürSchlacht u. 
FördertechnikmbH (GSDmbH), производственная мощность 7 200 тн в год.

Удачное географическое расположение позволяет организовать более эффективную систему логистики 
для клиентов Компании.

Конкурентные преимущества:
• Компания оказывает широкий спектр услуг по переработке
• Стабильность поставок, гарантированная собственной сырьевой базой (фидлот) 
• Оснащенность современным немецким оборудованием
• Признание и соответствие международному стандарту в области пищевой безопасности FSSC  

22 000, сертификат выдан SGS(Швейцария)
• Соответствие стандарту Халял, сертификат выдан ДУМК
• Увеличенные сроки хранения продукции (до 45 суток) в охлажденном состоянии. Данный фактор 

достигнут благодаря высокотехнологичному оборудованию, строгому гигиеническому контролю и 
применением современнейших упаковочных решений. 

Официальное открытие состоялось 11 декабря 2015 года, запуск предприятия в прямом эфире 
осуществил Президент Республики Казахстан – Нурсултан Абишевич Назарбаев.

Управляющий директор Джиджиешвили Вахтанги Георгиевич
030200 Актюбинская обл., г. Алга, р-н Индустриальной зоны 



ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

              273www.atameken.kz

ТОО «Рамазан»
Актюбинская область

Наименование предприятия ТОО "Рамазан"
Предприятие основано в 1996 году.
Количество работников 311 чел.
Наименование продукции, представленной на конкурс: мучные изделия
ТОО «РАМАЗАН» – один из крупнейших товаропроизводителей на рынке продуктов питания в 

Казахстане. Выгодное географическое расположение ТОО «РАМАЗАН» – Западный регион Казахстана, где 
развита нефтедобывающая промышленность, создает большие возможности для  широкого развития  
сельскохозяйственного и перерабатывающего производства.  Организационную структуру предприятия 
составляет мощная производственная база – элеваторы, мельница, макаронный и крупоцех, хлебозавод 
и пекарня, вспомогательные цеха, собственный автопарк, сеть фирменных магазинов.В ассортименте 
выпускаемой продукции ТОО «РАМАЗАН»: мука всех  сортов, макаронные изделия, крупы, хлебобулочные, 
кондитерские, бараночные изделия.  Вся продукция ТОО «РАМАЗАН» соответствует ГОСТу, СТ РК ИСО-9001-
2009, за высокое качество выпускаемой продукции предприятие неоднократно награждалось золотыми 
медалями международных выставок. В 2007 году в  конкурсе на соискание премии Президента Республики 
Казахстан «За достижения в области качества»  ТОО «РАМАЗАН» награжден дипломом II степени и эмблемой 
республиканского конкурса – выставки «Алтын сапа» в номинации «Лучшие продовольственные товары».  
Основной рынок сбыта продукции – Западный регион Казахстана. Продукция ТОО «РАМАЗАН» широко 
известна в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях. Популярность 
продукции «РАМАЗАН» обусловлена использованием лучших сортов пшеницы, применением передовых 
технологий на современном оборудовании и качеством, соответствующим мировым стандартам.Компания 
имеет опыт сотрудничества со странами СНГ по поставкам муки в Туркменистан,  Узбекистан, Таджикистан, 
Киргизстан, а также в Афганистан. 

Генеральный директор Мусин Орынбасар Есполаевич
Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Заводская, 23 Б
тел.: +7 7132 40 35 30
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ТОО «Алматинская птицефабрика «Сункар»
Алматинская область

ТОО «Алматинская птицефабрика «Сункар» – новое, современное предприятие,  основанное  в 2012 
году. Предприятие является ведущим и стабильным птицеводческим комплексом по производству пищевого 
товарного яйца. 

На сегодняшний день построены и запущены в работу: 
- 2 птичника для содержания ремонтного молодняка;
-  8 птичников для содержания промышленного стада кур несушек, 
- имеется собственная  ветеринарная лаборатория, оборудованная современным комплексом для 

проведения исследований по состоянию здоровья птицепоголовья. 
Птица на птицеводческом комплексе выращивается без применения гормональных добавок, 

стимуляторов роста и генно-модифицированных веществ. Используемый кросс кур-несушек «Декалб-Уайт» – 
с отличными показателями яйценоскости и отменными качествами пищевого товарного яйца, отвечающими 
мировым стандартам.  

Предприятие изготавливает сбалансированные корма для птицы на собственном кормозаводе, на 
оборудовании китайской фирмы МунЯнг, соответствующая лучшим мировым стандартам. Корм состоит 
из различных природных ингредиентов, большую его часть составляют зерно, растительное масло, соя, 
шрот подсолнечный – макро- и микроэлементы и витамины. Вода для птицы применяется из собственной 
артезианской скважины.

Птицефабрика оснащена передовым клеточным оборудованием ООО ПО «Техна». Сортировка яйца 
осуществляется при помощи голландской сортировальной машины «Альфа-125», что позволяет проводить 
жесткую систему контроля на всех стадиях производства и сортировки яйца.

Наша продукция – единственная в странах СНГ, получившая почетную «Золотую медаль SEIN», 
присвоенную Ассоциацией содействия национальной промышленности Франции, за устойчивую 
работу предприятия и успешную реализацию новых проектов. Ассоциация содействия национальной 
промышленности (SEIN)  была создана в 1801  году по инициативе Наполеона Бонапарта. Ассоциация 
следует критериям отбора, которые находят свое отражение в ее историческом королевском Уставе, это 
профессионализм, ориентация на новейшие тенденции в своей отрасли, высокое качество товаров и

ТОО «Алматинская птицефабрика «Сункар» получило сертификат соответствия. Это объективное и 
обоснованное подтверждение качества, которое позволяет потребителям быть уверенными в том, что они 
покупают экологически безопасную продукцию. 

Генеральный директор Чалых Дмитрий Владимирович 
Алматинская область, Жамбылский район, с. Касымбек, ул. Тлеукеева, д. 50 "А"
тел.: +7 727 70 79-490
е-mail: almpticsunkar@mail.ru
сайт: www.apsunkar.kz
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ТОО «Danone Berkut»
Алматинская область

Производство осуществляется в соответствии с разработанными и утвержденными технологическими 
процессами. Продукция Danone содержит живые молочнокислые бактерии и, соответственно, имеет короткий 
срок годности — до 35 суток.

ТОО «Danon Berkut» был введен в эксплуатацию 1 июня 2010 года. На заводе Danone выпускается 
продукция и под брендами «Растишка», «Простоквашино», «Активиа», «Био-баланс» — более 30 наименований 
кисломолочной продукции. Общая численность работников составляет 200 человек. 

9 декабря 2015 года Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)  назвало 
ТОО «Danon Berkut» одним из десяти лучших иностранных инвесторов в Республике: в завод было вложено 
около 20  миллионов долларов.

 За 8 лет производственной деятельности на казахстанском рынке компанией Danone было сделано 
много изменений в ассортименте, чтобы местный потребитель получил именно то, что ему нужно. 

Здесь  адаптировали  вкус  продуктов  под  казахстанцев,  сделали  фокус  на производстве питьевой 
кисломолочной продукции – как питьевых йогуртов, так и кефира, закваски, тана, айрана – для других стран                                           
Мощность выпускаемой продукции составляет 11 000 тонн кисломолочной продукции.

Из общего объема производимой продукции 60% продукции реализуется в Республике Казахстан, 40% 
продукции экспортируется в Киргизию, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Китай, Монголию.

 - На предприятии используются самые передовые технологии, что позволяет обеспечить контроль 
качества молока на высоком уровне и производить большой ассортимент продуктов, изготовленных только 
из натурального сырья. На заводе производятся только «живые» кисломолочные продукты самого высокого 
качества, согласно мировым стандартам Danon, т.е обеспечение внутреннего рынка качественной продукцией 
отечественного производства

- Внедренна и сертифицированная система менеждмента качества ISO 22000;
- Налаженное серийное производство;
- Безопасность продукции подтверждено сертификатами соответствия, декларациями о соответствии;
- Компания оказывает всестроннюю поддержку фермерским хозяйствам, которые являются 

поставщиками молока: производится их обучение и консультирование по вопросам заготовки молока 
требуемого качества, предоставляется оборудование для охлаждения и хранения молока. Чтобы выбрать 
надежных поставщиков молока, была проведена оценка 13 хозяйств. Отбор прошли 9 ферм, соответсвующие 
стандартам компании. Именно эти фермерские хозяйства поставляют молоко на завод, т.е. использование в 
качестве сырья продукции отечественных сельхозпроизводителей.

- Создание дополнительных рабочих мест.
- Экспорт выпускаемого товара.
- Хорошо разработанных маркетинг продукции.

Генеральный директор  Бурло Жиль
Алматинская обл., г. Казахстан, п. Байсерке, ул. Султана Бейбарса 
тел.: +7 727 330 75 25
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ТОО «Шин Лайн»
Алматинская область

Крупнейший производитель мороженого «Шин Лайн» занял третье место в региональном конкурсе-
выставке «Лучший товар Казахстана», передает сетевое агентство «TINFO». 

Компания выбрана лучшей в номинации «Лучшие товары продовольственного назначения». Церемония 
награждения конкурса состоялась 28 июня в Талдыкоргане с участием акима Алматинской области 
Амандыка Баталова, управляющего директора НПП РК «Атамекен» Салтанат Абдикаримовой, председателя 
Регионального совета деловых женщин Алматинской области Риммы Салыковой, директора Палаты 
предпринимателей Наримана Абильшаикова, а также представителей бизнес-сообщества и государственных 
органов. Компания получила памятную статуэтку, денежный сертификат и путевку на участие в 
республиканском этапе конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана».

«Хотелось бы особо отметить компанию «Шин Лайн», которая сегодня является лидером отрасли, 
покоряет новые рынки и всерьез взялась за экспорт продукции. Участвуя ежегодно в конкурсе «Шин-Лайн», 
ярко показывает и доказывает свою конкурентноспособность и эффективную деятельность», – подчеркнул 
директор Палаты предпринимателей Алматинской области Нариман Абильшаиков в ходе церемонии 
награждения победителей конкурса-выставки.   

Как рассказал Владимир Пак, ежегодно компания выпускает на рынок порядка 30 новых продуктов. В 
прошлом году благодаря внедрению уникального оборудования датской фирмы Gram, «Шин-Лайн» запустил 
мороженое под маркой Bahroma. Уникальность продукции в том, что сливочное мороженое покрыто 
натуральной соковой глазурью и двойным шоколадом.

«Таким образом мы создаем барьер для своих конкурентов. Без такого оборудования наше мороженое 
подделать невозможно. В целом, мороженое – это такой интересный бизнес, в котором нужно каждый 
год удивлять потребителей, постоянно продвигать и рекламировать продукцию. Поэтому мы каждый раз 
участвуем в разных выставках, конкурсах и ярмарках. В настоящее время продукция экспортируется в шесть 
стран, в дальнейшем долю экспорта продукции мы планируем довести до 10–15%, – поделился генеральный 
директор ТОО «Шин Лайн» Владимир Пак. 

В прошлом году компания выпустила более 10 тысяч тонн мороженого. В ближайшие годы планируется 
строительство новой фабрики мороженого в Алматинской области.

Пак Сергей Владимирович 8771 779 17 91
040704, Алматинская обл., Илийский р., с. Байсерке, ул. Султан Бейбарыс, д. 24.
г. Алматы, проспект Суюнбая , 497
ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА
8 800 080 58 88 (бесплатная горячая линия для потребителей Казахстана) или hot-line@shin-line.com
тел.: +7 727 290 30 30
ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
тел.: +7 727 290 38 00 или hello@shin-line.com
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ТОО «Trans Tech International»
Атырауская область

Макаронный цех  «Дәулет»
В декабре 2016 г компанией ТОО «Trans Tech International» был запущен макаронный цех «Дәулет». 

Проект был реализован  за  счет собственных средств и финансирования банков второго уровня. Цех входит 
в цепочку производств индустриальной зоны «Дәулет», где также производится линейка хлебобулочных и 
кондитерских изделий. Мощность макаронного цеха – 2 т продукции в час. Это самое большое производство  
по изготовлению макарон  в Атырауском регионе за последние 25 лет. До этого основной объем макаронных  
изделий  импортировали из северных областей страны.  В цехе установлены современные европейские 
оборудования (Германия, Словакия, Бельгия) Несмотря на то  что производство полностью автоматизировано, 
здесь было создано 20 постоянных рабочих мест. 

Макаронные изделия «Дәулет» изготавливаются на основе муки высшего сорта, производимой в  
собственном мукомольном комплексе. Мы используем фортифицированную витаминно-минеральными 
добавками пшеничную муку, изготовленную из твердых сортов пшеницы. Потребителям наша продукция 
пришлась по вкусу и пользуется большим спросом, в первую очередь из-за качества. Еще на этапе 
проектирования самым главным аспектом для нас была экологическая составляющая. Это качественное 
сырье и минимум добавок. В этом и заключается уникальность нашего производства. Использование 
новейших технологий обеспечивает длительное сохранение вкусовых и питательных качеств макарон, без 
добавления консервантов. 

На выбор потребителей мы представляем 10 видов короткорезанных макаронных изделий.  В 
ассортименте: буквы алфавита, вермишель тонкая, гребешок, завиток, перья, ракушка, рожки, спираль, 
трубочка, колечки в упаковках весом 400 г, 1 кг, 2 кг, 5 кг и 10 кг. В будущем ассортимент планируется 
значительно расширить. 

Макаронные изделия реализуются в 800 торговых  точках по Атыраускому региону, включая 35 
киосков, расположенных по всему городу. Также недавно здесь открылись сразу 2 фирменных магазина 
бренда  «Дәулет», где на прилавках наряду с макаронами представлена вся продукция многопрофильной 
индустриальной зоны «Дәулет» За пределами Атырауской области макароны, хлебобулочные и кондитерские 
изделия «Дәулет» реализуется в ЗКО, Мангистауской области и Алмате через дистрибьюторские компании.

Руководитель Булекова Райхан Ахметжановна 
Атырауская обл., Геологский с/о, с. Новокирпичное, ул. А. Жубанова, 32-а
тел.: +7 7122 95 01 47
e-mail: marketing@tti.kz
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ТОО «АтырауАгроФеликс»
Атырауская область

Производство по  переработке овощей  открылось  в  2015 году  на базе  ТОО «АтырауАгроФеликс» 
особенностью, которого является производство  дешевых и экологически чистых   овощебахчевых культур  
местного производства. На данном предприятии налажено производство овощных консервных продуктов. 
Цех выпускает 13 видов продукции, мощность его составляет 75 тысяч банок консервированной продукции 
и 370 тонн овощных салатов в год.

Компания в собственности имеет технику, насосные станции, сеялки точного высева, грядообровователь, 
ботвоудилители, копалки, подборщики. 

На 3,6 гектарах территории хозяйства предприятия, расположенного в микрорайоне "Жулдыз", находятся 
9 зданий и различных сооружений для хранения и переработки овощей, магазин овощной продукции, цех 
консервирования овощей, салатный цех, овощехранилище, складские помещения и прочее. Проектная 
стоимость цеха с овощехранилищем составила 825 млн тенге.

Предприятие  имеет два овощехранилища объемом 8 тысяч тонн. ТОО ежегодно выпускает 370 тонн 
салатов и 75 тысяч консервированных банок с овощами. 

Руководитель Юн Есений Феликсович
Атырауская обл., г. Атырау, с. Томарлы, жилой массив "Жулдыз", трасса Атырау – Доссор, строение 119  
тел.: +7 7122 76-62-83
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КХ «Асыл Агро»
Атырауская область

Свою деятельность предприятие начало в 2005 году. Развивая производство различных видов колбас 
и консервов, увеличили объем производства. Производимая продукция с 2017 года по первое полугодие 
2018 года выросла на 75%. Оборот компании за 1-е полугодие 2018 года составил 89 447 330 тенге. Развитие 
производства помогло создать новые рабочие места в компании, увеличить занятость местного населения. 
Отличительная особенность продукта – отсутствие усилителей вкуса. При производстве не используются 
искусственные добавки, увеличивающие срок хранения продукта.  Пищевая ценность продукта: на 100 г – 
белок 14, 8; жиры – 38, 1. Калорийность продукта 420 ккал.

С каждым годом растет объем поставляемой продукции. Реализуется консервная продукция в 
близлежащие области Российской Федерацией – Саратовскую и Оренбургскую.  В 2018 году прогнозирует 
к концу года выйти на прирост реализуемой продукции на 50%, что составляет 18 000 банок, тогда доля 
экспорта составит 21%. Качество продукции обеспечило стабильный спрос на нее.                                                                                               

В связи с повышенным спросом на продукцию, как в городе, так и в области, руководством компании 
было принято решение о строительстве нового производственного блока для увеличения производства 
полукопченых колбас.

Руководитель Кулбасов Нуфтолла Габассович    
Атырауская обл., г. Атырау, ул. Северная промзона, 49 
тел.: +7 701 522 3875



ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

280 www.atameken.kz

КХ «ПАСЕКА»
Восточно-Казахстанская область

Крестьянское хозяйство «Пасека» было основано в 2003 году и является одним из первых и крупнейших 
пчеловодческих хозяйвст, работающих в полном цикле на основе промышленного производства 
«пчеловодство-переработка- оптово-розничная продажа». 

Главой крестьянского хозяйство является Касымбаев Валерий Мухтарович, который постоянно 
работает над улучшением своего профессионального уровня: в декабре 2013 года он прошел курсы 
повышения квалификации, пчеловодства и опыления. Окончил Рязанский государственный агротехнический 
университет им. Костычева. Предприятие производит более 300 тонн высококачественного меда пчелиного 
в год. Пчелопродукция  КХ  «Пасека» продается на рынке Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана и 
дальнего зарубежья: Китай, Монголии, ОАЭ, США.

22 марта 2016 года на ферме «Пасека» был создан сельскохозяйственный кооператив «Алтайский 
мед», в который вошли крестьянские хозяйства Усть-Каменогорска в области пчеловодства. В июле 2016 г.  
В.М. Касымбаев был избран председателем Республиканской палаты пчеловодства.

В.М. Касымбаев неоднократно награждался почетными грамотами, дипломами и благодарственными 
письмами от имени руководителей разных уровней. 

21 мая 2013 года решением Национального совета Российского союза пчеловодов был удостоен 
Золотой медалью «За высшие качества меда».

29 ноября 2016 года По поручению Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаев был удостоен 
юбилейной медали «25 лет независимости Республики Казахстан».

Июль 2018 год – победитель Регионального  конкурса-выставки в номинации «Лучший продовольственный 
товар»

Глава крестьянского хозяйства Касымбаев Валерий Мухтарович 
г. Усть-Каменогорск
тел.: +7 7232 525243
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ТОО «Grand Fish»
Восточно-Казахстанская область

Предприятие ТОО «Grand Fish» основано в 2012 году. Первоначально деятельностью организации 
была рыбодобыча. Затем после смены учредителя предприятие выиграло тендер по закреплению участка  
№ 2 Усть-Каменогорского водохранилища для развития рыбоводства и рыболовства. С 2017 года предприятие 
занимается аквакультурой – разведением форели в садковом хозяйстве на реке Иртыш в селе Ермаковка, 
Березовский залив. Кроме того, ТОО «Гранд Фиш» арендует несколько машин и помещений у ТОО «ТПО АС». 

Основное конкурентное преимущество компании ТОО  «Grand Fish» заключается в разработке технологии, 
позволяющей производить продукт в адекватном ценовом сегменте.

В настоящее время компанией заключены договоры на реализацию радужной форели с ведущими 
поставщиками сетевых магазинов. Компанией также ведутся переговоры с покупателями из дальнего и 
ближнего зарубежья для увеличения объема производств и реализации продукции.

Все необходимые производственные участки находятся в собственности предприятия ТОО «Grand Fish».
В настоящее время выполнена предварительная количественная и качественная оценка воздействия на 

окружающую среду при реализации данного проекта. Производство форели радужной представляет собой 
полностью экологичное производство.

Директор Соболевский Александр Николаевич
Восточно-Казахстанская обл., г. Ермаковка, ул. Достык, 62 
e-mai: mail@grandfish.kz
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ТОО «Əулие - Ата Феникс»
Жамбылская область

Птицефабрика ТОО «Әулие-Ата Феникс» функционирует с конца 2016 года. Предприятие представляет 
из себя целый производственный комплекс, начиная от закладки яйца в инкубаторе, посадке птенцов и 
выращивания их в птичниках, заканчивая процессом убоя кур в убойном цехе и выпуске готовой продукции. 

ТОО «Әулие-Ата Феникс» производит мясо птицы бройлера в ассортименте с торговой маркой 
«ГәккуӘулие-АтаҚус» а также эксклюзивный продукт «охлажденное мясо». В конце 2016 года проект стартовал 
производственной мощностью 3500 тонн. Со второй половины 2017 года продукция птицефабрики стала 
реализовываться в другие регионы Казахстана.

В феврале месяце 2017 года заключили контракт с нидерландской компанией «HaanstraB.V.» и в апреле 
месяце с турецкой компанией «EmrepilicLtd. Sti.» на поставку инкубационного яйца породы ROSS 308. Целью 
завоза данных яиц является их инкубация. 

С запуском птицефабрики создано 130 новых рабочих мест, в настоящий момент численность работников 
составляет 240 человек, производятся пополнение в государственный бюджет в виде налоговых выплат.

Так, в 2017 году заключили контракты на экспорт продукции с такими странами, как Российская 
Федерация, Республика Кыргызстан и Республика Узбекистан по поставке куриного мяса в ассортименте. 

В 2018 году во второй половине года планируется расширение птицефабрики, в настоящее время ведутся 
строительство и реконструкция еще 6 птичников. Будут созданы еще 100 новых рабочих мест.

В целях улучшения производства в 2017 году разработан проект «Внедрение новой автоматизированной 
технологической линии по переработке отходов птицеводства на мясокостную муку». Стоимость проекта 
126,2 млн тенге. Проектная мощность 800 тонн в год. По данному проекту будет создано 5 новых рабочих 
мест.

ТОО «Әулие-Ата Феникс» является единственной в регионе птицефабрикой мясного направления, 
которая обеспечивает свежим куриным мясом население области.  

Руководитель Джунусова Фарида Амансариевна
Жамбылская обл., Байзакский р-н, с. Мырзатай, учетный квартал 075, здание 80
тел.: +7  72637 5-16-46, +7 777 102 77 77 
email: aylieatafeniks@mail.ru
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ИП Козин А.А.
Жамбылская область

Индивидуальный предприниматель Козин А.А. открыл свое дело в феврале 2012 г.
За эти годы небольшая пекарня «Халык Нан» и маленький коллектив превратилась в производственный 

комплекс «Хлебный Дар», состоящий из четырех производственных площадок и фирменной торговой сети.
Предприятие хранит верность лучшим традициям и рецептам хлебопечения.
Наше старание и амбиции, двигающие нас вперед, приводят к тому, что «Хлебный Дар» становится одной 

из крупных пекарен по Жамбылской области.
Мы выпускаем традиционные ржаные, пшеничные и ржано-пшеничные сорта хлеба, кондитерские, 

бараночные изделия. Качеству продукции уделяется особое внимание. Ассортимент выпускаемой продукции 
постоянно расширяется и составляет более 50 наименований.

Продукция изготавливается из натурального сырья казахстанских производителей, в целях поддержки 
отечественного производителя.

Мы не стоим на месте. В поисках новых видов продукции, а также улучшения самого производства 
посещаем различные семинары, проводимые как на территории Казахстана, так и за рубежом. 

Большое место в нашей деятельности отводится благотворительности. А также часто выступаем 
в качестве спонсоров. Принимаем участие во всевозможных конкурсах, выставках, мероприятиях, 
организованных акиматом и общественными организациями.

Руководитель Козин Александр Александрович
Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Паровозная, д. 5
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ИП Адезбаев Б.Ж.
Жамбылская область

Перепелиные яйца –  уникальный полноценный белковый продукт, причем белка в нем гораздо больше, 
чем в курином яйце. Помимо белка в яйцах перепелов содержатся жиры и углеводы, а также ценнейшие для 
организма человека витамины В1, В2, В5, В6, В12, витамины Е, А, D, никотиновая кислота.

Содержание железа, фосфора, калия по сравнению с куриными яйцами превышает в несколько раз, 
есть в них и кальций, магний, цинк, кобальт, марганец, медь, а также незаменимые аминокислоты метионин, 
лизин, глицин, тирозин, триптофан и другие, что способствует выведению из организма радионуклидов, 
оздоровлению и стабилизации работы предстательной железы (лечит импотенцию), сердца, печени, 
почек, желудка, поджелудочной железы и других жизненно важных органов. Не имеет противопоказаний  
к употреблению для лиц преклонного возраста, поскольку в отличие от куриных яиц  в них отсутствует 
холестерин. Рекомендованы для профилактики аллергических заболеваний и для ускорения 
интеллектуального развития подростков.

Сейчас перепелиные яйца эффективно применяются в детском питании. Из-за высокой температуры 
тела (42 градуса по Цельсию) перепела устойчивы к инфекционным заболеваниям, в частности, они никогда 
не болеют сальмонеллезом. А следовательно, их, в отличие от куриных яиц, можно употреблять сырыми и 
получать весь комплекс питательных веществ, которые при тепловой обработке значительно разрушаются. 

История предприятия началась с 2014 года, когда семье понадобились перепелиные яйца для лечения. 
После того как  мы поняли,  насколько они полезны,  мы решили приобрести небольшое количество 
поголовья  (30 шт.),  для того чтобы каждый день употреблять их яйца. Со временем начал расти спрос, и с 
мая  2017 года мы стали увеличивать поголовье с 50 перепелок. Сначала  был приобретен один инкубатор 
«Несушка».   По его характеристикам, выводимость инкубационного яйца составляет 70%, исходя из чего, был 
приобретен дополнительно  еще один инкубатор.  На сегодняшний день мощность фермы составляет 1 100 
голов перепелов. 

Ежемесячно индивидуальный предприниматель получает 27 000 яиц и 20 кг мяса (тушки) перепелов. В 
связи с увеличением спроса на перепелиные яйца и мяса началось строительство фермы на 10 000 голов 
перепелок.

Стоимость проекта составляет 20 млн тг. Ввод в эксплуатацию фермы планируется в 4-м квартале  
2018 г. По плану ферма будет полуавтоматизирована, что позволит нам открыть дополнительные рабочие 
места до 10 человек.

Основная доля поставки (80%)  –  Жамбылская область,  а также 20% доли от объема производимой 
продукции поставляется на экспорт за пределами Казахстана. Начиная с июня 2018 года, наша продукция 
начала выходить на экспорт в близлежащие страны, а именно в республику Кыргызстан. Объем поставок 
составляет 5 000 яиц в месяц.

На сегодняшний день договора на поставку перепелиного яйца и тушки были заключены с более  
30 торговыми точками. 

Руководитель Адизбаев Бахадыр Жорабаевич
Жамбылская обл., населенный пункт:  Мерке, ул. Мусабекова № 88
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ТОО «БАЛЗИЯ»
Западно-Казахстанская область

ТОО «Балзия» – казахстанская  компания, являющаяся переработчиком сельхозпродукции и по выпуску 
кондитерских и кулинарных  изделий, созданная  в 2001 году в Уральске на базе ИП «Евенеева Б.Ж.» под 
руководством  Евенеевой Б.Ж. 

  В 2003 году, победив в тендере на аренду столовых при Западно-Казахстанском Государственном 
Университете, был увеличен штат кондитеров и пекарей, что позволило увеличить объем производства. 
Расширив ассортимент выпускаемой продукции и придав им новое качество, было занято одно из ведущих 
мест по выпуску реализаций кондитерских изделий в городе.

В 2006 году  был построен специализированный магазин по реализации кондитерских изделий  и также 
началась реализация продукции через магазины города.

В 2011 году по программе «Дорожная карта-2020» было приобретено отдельно стоящее здание для 
кондитерского цеха и ресторана: увеличение рабочих мест в кондитерском цехе да 50 и открытие ресторана 
на 130 посадочных мест по адресу ул. Пугачева, 22.

В 2012 году было проведено строительство пристройки  к основному зданию за счет собственных 
средств для расширения производства, проведена купля ресторана «Акжайык» по адресу: ул. Мулдагулова, 
17 Н3.

В 2016 году – Реконструкция существующего здания ресторана «Акжайык».
В 2017 году – По программе ЕБРР и по Единой программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная 

карта-2020» приобретена  жилая недвижимость по адресу: проспект Достык – Дружба, 119, с последующим 
переоборудованием под коммерческую недвижимость (расширение площадей кондитерского цеха), что 
позволило увеличить и разнообразить ассортимент вырабатываемых кремово-кондитерских изделий. 

Евенеева Б. Ж. зарекомендовала себя на местном рынке как производитель качественной пищевой 
продукции, специалист высокого класса, требовательный руководитель, прекрасный организатор постоянно 
ищущий и внедряющий новое в разработку изделий своего цеха. 

Руководитель Евенеева Балзия Жубанасовна 
Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, ул. Пугачева, 22
тел.: +7 7112 50 72 50, +7 701 407 35 23
e-mail: too.balziya@mail.ru
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ТОО «Фирма Родник»
Западно-Казахстанская область

ТОО «Фирма Родник» – это современный, динамично развивающийся производственно-логистический 
комплекс, расположенный в Западно-Казахстанской области. Перешагнув 17-летний юбилей, ТОО «Фирма 
Родник» ТМ «Uralsk Spring» Кристальная» по-прежнему динамично развивается и сегодня является  
безусловным лидером водного рынка не только Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской 
областей, но и одной из лучших казахстанских компаний, занимающихся производством и доставкой 
природной питьевой бутилированной воды. 

Сегодня ТОО «Фирма Родник» – это:
• единственный современный производственно-логистический комплекс   по производству питьевой 

воды  в ЗКО;
• постоянно развивающееся производство. Установка новых автоматизированных линий по розливу 

газированной и негазированной воды. Мощность мелкотарной линии  до 840 бут/час. Мощность линии по 
розливу воды 19 л – до 450 бут/час;

• природный источник воды. «Uralsk Spring» Кристальная» добывается из скважины № 1458;
• неизменное качество воды на протяжении 17 лет;
• регулярный контроль качества воды, гарантированный  собственной аттестованной химико-

бактериологической лабораторией;
• постоянный мониторинг оборотной тары 19 л. На линии установлена специальная моечная машина 

для очистки бутылей 19 л специальным моющим средством под высоким температурным режимом.
• быстрая и удобная доставка воды по городу и близлежащим районам 7 дней в неделю, в выходные 

и праздничные дни.
Удобный  сервис подачи заявок.  Компания ценит своих клиентов и делает все для того, чтобы им было 

удобно и комфортно. Клиенты могут оформить заявку в любое время суток удобным для себя способом:
• на  официальном сайте компании  www.oralsu.kz;
• по телефону;
• оставить сообщение на автоответчик;
• через Whats App и Viber;
• через мобильное приложение;
• через популярные соц.сети Instagram, Facebook;
Гибкая система скидок и постоянные акции для клиентов. 
Открытое производство. Любой желающий может бесплатно посетить производственный комплекс и 

собственными глазами увидеть весь производственный процесс воды «Uralsk Spring» Кристальная».

Директор Хайруллина Лилия Маратовна
тел.: +7 7112 933 800 
whatsApp: +7 701 028 06 07 
e-mail: office_rodnik@mail.ru
сайт: sales@oralsu.kz
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ИП «Каверина С.В.»
Западно-Казахстанская область

ИП «Каверина С.В.» компания «МакТамак» была основана в 2010 году. Основной вид 
деятельности на тот момент был – производство и реализация продуктов для общественного 
питания. Успешная динамика развития способствовала расширению видов деятельности, 
а именно производства сливочного масла и сыра чечел. Компания «МакТамак» является  
единственным производителем данной продукции в Западно-Казахстанской области.  
В нашей продукции только натуральные компоненты. Мы являемся участниками программы «О 
Государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий». 

Компания «МакТамак» является лидером по производству сыров на территории Западного Казахстана. 
«МакТамак»  имеет  международный  сертификат качества  евразийского экономического союза. 
Объем выпускаемой продукции сыра за 2017 г. составил 35–40 т в месяц., масла – 130 000 кг в год. Наша 

компания реализует свою продукцию в города Уральск, Атырау, Актобе, Шымкент, Алматы, Астану, Павлодар, 
Костанай.

Руководитель Каверин Сергей Михайлович 
Западно-Казахстанская обл., населенный пункт Дарьинское, Зеленовский р-н, 
с. Дарьинское, ул. Б. Момышулы, 7/3 
тел.: +7 747 540 1960
e-mail: kaverin3711@mail.ru
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ТОО «REN-MILK»
Карагандинская область

Предприятие ТОО «REN-Milk» организовано 13.07.1998 г., функционирует на базе приватизированного 
Гормолзавода, год создания которого 1964 г.

Среди перерабатывающих предприятий молочной промышленности Карагандинской области ТОО «REN-
Milk» занимает одно из лидирующих мест по объемам производства.

За 2017 год компания выпустила и реализовала 16 235 тонн молочной продукции, на сумму 3 777 
миллиона тенге.

ТОО «REN-Milk» прошло сертификацию государственного стандарта СТ РК ИСО 9001-2001 в ноябре   
2008 года, а в 2015 году предприятие внедрило к действующей системе менеджмента качества, принципы 
НАССР по СТ РК 1179-2003, что вывело завод на новый уровень.

Предприятие активно растет и развивается, постепенно обновляется, наращиваются производственные 
мощности.

Шесть золотых правил ТОО «REN-Milk»:
Натуральное сырье
Высокие технологии
Внимательный подход к каждому покупателю
Привлекательность торговой марки
Надежность и стабильность
Постоянное развитие.

Руководитель Рычков Василий Эдуардович
Карагандинская обл., г. Темиртау, 124 квартал
тел.: +7 7213 959154
факс: +7 7213 959156
е-mail: renmilktd@mail.ru
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ИП «Жагипарова МК»
Карагандинская область

Наименование предприятия: ИП «Жагипарова М.К.»
«Производственное предприятие по выпуску макаронных изделий «Ханум»
Описание фирмы.
«Производственное предприятие по выпуску макаронных изделий «Ханум» – молодое и перспективное 

производство макаронно-мукомольной отрасли нашего региона. В состав предприятия входят две 
высокотехнологичные линии по выпуску короткорезанных макаронных изделий и жаймы.

Высокопроизводительное оборудование, производства ООО «Завод ТЕКО» (Россия),  гидротермическая 
технология сушки, отличная казахстанская мука и опыт квалифицированных специалистов обеспечивают 
высокое качество продукции «Ханум».

Макароны «Ханум» – отечественная продукция, способная конкурировать с лучшей макаронно-
мукомольной продукцией казахстанских производителей.

Краткая характеристика фирмы.
Макароны «Ханум» характеризуются как высококачественный продукт, изготовленный из казахстанской, 

с достаточно востребованным и  широким ассортиментом и доступной ценой.
В настоящее время выпускается:
- вермишель в ассортименте;
- ракушка рифленная;
- рожки в ассортименте диаметром от 2.7 до 8.0;
- перо гладкое;
- спираль.
Макаронные изделия фасуются по 400 г, 900 г, 2 кг и 5 кг, также возможна и весовая реализация. 

Руководитель Жагипарова Меруерт Курмангазиевна
Исполнительный директор Алексеева Алена Дмитриевна
Карагандинская обл., г. Сатпаев, ул. Женис, 11
тел.: +7 777 486 1941
e-mail: pp_hanym@inbox.ru
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ТОО «Қараганды Құс»
Карагандинская область

Рабочих мест – 140. Проектная мощность: 150 млн шт. яиц в год.
Крупное предприятие в Бухаржырауском районе, предоставляющее порядка 100 рабочих мест. Основной 

задачей предприятия является выпуск экологически чистого продукта без содержания ГМО и антибиотиков. 
Птицефабрика яичного направления начала свою работу в 2013 году. Проектная мощность предприятия – 
150 млн штук яиц в год. Рынки сбыта: Карагандинская, Акмолинская, Алматинская, Северо-Казахстанская, 
Костанайская, Южно-Казахстанская, Жамбылская области;  Кыргызская Республика,  Республика 
Таджикистан, Исламская Республика Афганистан, Объединенные Арабские Эмираты.

Текущее состояние:
объем произведенной продукции:
• за 2017 год – 47.5 млн шт. яиц до конца года;
• план на 2018 год – 150 млн шт. яиц;
• план на 2019 год – 170 млн шт. яиц

Руководитель Мартынюк Вадим Александрович
с. Заречное
тел.: +7 7212 50 50 52 офис
         +7 7212 50 60 20 бухгалтерия



ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

              291www.atameken.kz

ТОО «Фирма «ПИК»
Костанайская область

Колбасный цех с торговой маркой «Крестьянский двор»  функционирует с 1999 г.  В 2016 г. вошел в состав 
в  ТОО «Фирма «ПИК». Колбасный цех расположен в с. Боровской, Костанайской области,  Мендыкаринский 
район. 

Колбасный цех специализируется на выпуске вареных, полукопченых, варено-копченых, копченых 
изделий из мяса и полуфабрикатов быстрого приготовления. Освоен выпуск 40 наименований продукции.

Производство  оснащено всем  необходимым оборудованием для мясоперерабатывающей 
промышленности. На сегодняшний день штат колбасного цеха составляет 14 человек.

Для производства продукции используются лишь экологически чистое сырье местного производства, 
которое подвергается обязательному лабораторному контролю. С помощью специальных служб 
производится постоянный микробиологический контроль продукции.

На протяжении производственной деятельности предприятие было удостоено почетного звания 
«Лидер отрасли» 2013 г. (предприятие вошло в «Топ-100» по ОКЭД среди малых предприятий РК) и 2014 г. 
(по результатам ранжирования предприятие заняло Золото рейтинга в РК) и награждено национальными  
сертификатами. Награждено медалями 2013, 2014 г. «САЛА Көзбасшысы».

ТОО «Фирма «ПИК» с торговой маркой «Крестьянский двор» старается обеспечить наиболее эффективные 
технико-экономические показатели:

 - высокое качество готовой продукций ,
 - доступные цены на продукцию,
- производительность труда.

Директор Федоренко Оксана Владимировна
Костанайская обл., Мендыкаринский р-он, с. Никитинка
тел.: +7 71443 3-20-27
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«ИП Карагулина»
Костанайская область

Индивидуальный предприниматель Карагулина Любовь Александровна работает на рынке  
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий более 18 лет и сумела завоевать симпатии покупателей. 
Началом деятельности явилось производство хлеба. Первая пекарня выпекала 200 булок хлеба из 
пшеничной муки первого сорта в сутки, располагалась на площади 36 кв. м. Большая часть операций 
выполнялась вручную. Главной задачей, стоящей перед пекарней, было расширение рынка сбыта своей 
продукции, укрепление завоеванных позиций с помощью расширения ассортимента и улучшения качества 
производимой продукции. 

Увеличение заявок и повышенный спрос на продукцию поставил новую задачу: расширение 
производственных площадей, механизацию ручного труда. На предприятии установлено 
высокопроизводительное оборудование: печи Revent (Швеция), линия RONDO (Швейцария) для производства 
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, что позволило расширить ассортимент выпускаемой 
продукции и повысить ее качество.

В настоящее время предприятие занимает площадь 1 200 кв. м. На предприятии трудятся 80 человек, 
имеющие большой стаж практической работы и соответствующую квалификацию. Вырабатывается 
большой ассортимент хлебобулочной продукции и мучных кондитерских изделий. Это 28 наименований 
хлеба, 22 наименования булочных изделий и более 170 наименований мучных кондитерских изделий. 
Производственная мощность в настоящее время составляет более 20 тыс. единиц в сутки. 

В марте 2017 года система менеджмента безопасности пищевых продуктов сертифицирована на 
соответствие СТ РК ИСО 22000-2006 (ISO 22000:2005), получен сертификат соответствия, подтверждающий  
безопасность выпускаемой продукции. 

Директор Карагулина Любовь Александровна
Костанайская обл., пр. Комсомольский, дом 41
тел.: +7 7143 177451
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«Аква-Арасан»
Костанайская область

Завод розлива воды и безалкогольных напитков
ТОО «Аква-Арасан» образовалось 2 апреля 2002 года. С начала своей деятельности предприятие 

занимается добычей и розливом подземных минеральных лечебно-столовых вод. С 2012 года ТОО «Аква-
Арасан» производит квас. В настоящее время выпускается 3 вида кваса: «Хлебный», «Славянский» и 
«Староградский». С июля 2014  года предприятие производит безалкогольные напитки в ассортименте на 
площадке, расположенной в г. Рудном, ул.   50 лет Октября 142. На данной площадке выпускаются следующие 
виды безалкогольных газированных напитков: «Грушевый», «Буратино», «Лимонад», «Мохито», «Карамелька», 
«Тархун», «Байкал» и др. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, полностью соответствовать 
быстро меняющемуся спросу потребителей, а также расширить рынок сбыта продукции как внутри страны, 
так и за ее пределами.

ТОО «Аква-Арасан» в августе 2015 года запустило в эксплуатацию новый завод розлива безалкогольных 
напитков, расположенный по адресу: г. Костанай, пр. Абая 2. Завод «Аква-Арасан» – поистине уникальный 
для Костанайской области. Предприятие оборудовано по последнему слову техники. Высокотехнологичная 
немецкая линия позволяет пройти весь процесс приготовления напитков практически без участия 
человека, что конечно, же отражается на себестоимости продукта. Изготовление недорогих и качественных 
товаров, рассчитанных не только на местный, но и на республиканский, и даже на российский рынок – вот 
главная задача нового завода. На заводе предприятие выпускает новые виды безалкогольных напитков 
под торговой маркой «AISIA», а именно: газированные напитки «Сочный лимон», «Спелая груша», «Южный 
тархун», «Медовое яблоко»; холодные чаи «Черный с лимоном», «Черный с персиком», «Зеленый с лимоном», 
«Зеленый с гуавой», также осуществляется выпуск питьевой воды «AquaArasan», а также планируется выпуск 
новых видов безалкогольных напитков.

Директор Ефремов Алексей Александрович
Костанайская обл., ул. Каирбекова, 238 
тел/факс: +7 7142 54-26-71
e-mail: arasan_kst@mail.ru
сайт: www.arsn.com.kz
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АО «Аралтуз»
Кызылординская область

История Акционерного общества «Аралтуз» началась с 1913 года, с первых разработок Аральских 
соляных озер, положившие начало формированию Аральского соляного производственного комплекса. 

В 1925 году на базе Жаксыкылышских соляных озер создана «Соль-артель», которая стала основой 
для создания сегодняшнего Акционерного общества «Аралтуз».  Небольшое предприятие со временем 
превратилось во флагман соляной промышленности бывшего Советского Союза. 

В 1994 году образовалось Акционерное общество «Аралтуз». 
В 1996 году начались мероприятия по модернизации оборудования, установке новых линий по упаковке 

пищевой соли в полиэтиленовые пакеты, соответствующие международным стандартам. 
В 2002 году без остановки производства на АО «Аралтуз» была успешно внедрена технология по 

вторичному обогащению соли, что позволило значительно улучшить качество выпускаемой продукции.
Соляные месторождения занимают около 7 500 га, запасы оцениваются более чем 30 миллионов тонн  

соли. С 2021 года будет увеличена добыча соли до 1 миллиона тонн в год (для сравнения – в 2017 году добыча 
составила 450 000 тонн в год, в 2012 году – 250 000 тонн один раз в два года). 

АО «Аралтуз» полностью обеспечено инфраструктурой (электроэнергия, вода, тепло, канализация, связь и 
др.), кроме природного газа. В ближайших планах акимата области произвести газификацию п. Жаксыкылыш, 
что позволит отказаться от поставок сжиженного углеводородного газа для производственных нужд. 

Территория завода составляет 21,46 га. Производственная площадка АО «Аралтуз» развернута в 
непосредственной близости от природного источника сырья – Жаксыкылышских соляных озер. Акционерное 
общество «Аралтуз» располагает собственными основными производственными и вспомогательными 
цехами для обеспечения полного цикла производства продукции.

Переработка соли АО «Аралтуз» осуществляется в производственных цехах:
Производственный цех № 1 оснащен производственной линией по переработке и фасовке соли 

по украинской технологии. Производственный цех № 2 по переработке соли оснащен оборудованием, 
позволяющим выпускать готовую продукцию по испанской технологии. Производственный цех № 4 по 
переработке соли позволяет перерабатывать соль по испанской технологии с использованием новейшего 
оборудования и технологии. 

Количество работающих по состоянию на 07.09.2018 года – 1 212 человек.
Первоначально предприятие перерабатывало только пищевую соль, следующим направлением стала 

переработка соли для промышленных целей, производство таблетированной соли, кормовой брикетированной 
соли. 

Президент Тауасаров Айдынбек Адилбекович 
Кызылординская обл., Аральский р-он, п. Жаксыкылыш, ул. Жаксыкылыш
тел.: +7 7243328067, +7 7273410902
e-mail: araltuz.info@mail.ru
сайт: araltuz.kz
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ТОО «СПК ҚЫЗЫЛОРДА БАЛЫҚ»
Кызылординская область

Товарищество было создано 5 августа 2011 года в Кызылординской области, в Казалинском районе,  
п. Айтеке би.

Товарищество с ограниченной ответственностью «СПК Кызылорда Балык» является крупнейшим 
экспортером Кызылординской области по переработке продуктов из рыбы. 

Продукция в основном экспортируется  в страны ближнего и дальнего зарубежья. В текущем году 
большие партии были направлены в Китай и Грузию.

Товарищество  продолжает укреплять свои позиции на рынке, демонстрируя значительный рост 
поставки во все регионы Казахстана, страны СНГ и ЕС. 

 
Руководитель Ерхатов Аманбай Елеуович
Кызылординская обл., Казалинский р-н, п. Айтеке би
тел.: +7 724 38-21762, 79200, +7 701 321 24 67
e-mail: khbahyt@mail.ru
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ТОО «AB INVEST GROUP»
Кызылординская область

ТОО «AB INVEST GROUP» совсем недавно появилось на рынке производства масла. 
В коллективе работают 7 человек.  5 специалистов, 2 рабочих направлены из Центра занятости. 

Коллектив сплоченный, молодой, много обучается,  быстро схватывают все, стремятся все познать.
За небольшой период наша компания успела основательно занять свое место среди экспортеров масла 

и активно сотрудничает  с крупными продовольственными компаниями из КНР и ближнего зарубежья. Объем 
производства и реализации наращивает свои темпы, если прошлые годы велись  переговоры с покупателями, 
то с начала 2018 года было экспортировано свыше 25 тонн сафлорового масла. 

Наша компания занимается производством нерафинированного сафлорового масла. Масло 
производится без добавления каких-либо химических реагентов путем холодного отжима, из лучших сортов 
сафлора, выращенных на территории Кызылординской области. Продукт является 100% экологически 
чистым и без ГМО. Большой  интерес к нашей продукции  проявляют китайские компании.

Перед производством масла – зерна сафлора тщательно очищаются от сорных примесей, камней 
и иных инородных тел, через линию очистки, что в свою очередь играет немало важную роль на качестве 
масла. Фильтрация производится через специальную фильтровочную ткань, мы не используем порошковые 
фильтра, в чем и заключается наша главная отличие от других производителей. 

Выращивание семян сафлора осуществляется без применения пестицидов и химикатов. 

Генеральный директор Дүйсенбаев Ғалым Гаhарманұлы
Жамбылская обл., Таласский р-н, г. Каратау, улица Арбатас, 27 
тел.: +7 702 111 0605
e-mail: galym_7@mail.ru
сайт: Safflower.kz
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ПК «Сельскохозяйственный кооператив 
«Сегизбай Ата»
Мангистауская область

Вид основной деятельности: производство консервов из баранины,
верблюжатины, конины и говядины.
Сфера: перерабатывающая промышленность 
Начало деятельности: 2017 г.
Достижения: 
• предприниматель обучился в течение месяца по госпрограмме «Бастау бизнес» в 2017 году и   

получил от МФО «Атамекен» 10 миллионов тенге по программе микрокредитования;
• открыт цех на базе сельскохозяйственного кооператива «СегизбайАта».  Большая промышленная 

база площадью два гектара включает убойный пункт, торговую площадку для крупного и мелкого скота и 
мясоконсервный цех.

• Производство ориентировано на выпуск консервов из баранины,
верблюжатины,  конины  и  говядины.  Имеется   морозильная   камера на  10 тонн мяса. Цех 

полуавтоматизированный.

Директор Кармысов Мухтар Замазанович
Мангистауская обл., Мангистауский р-н
тел.: +7 701 136 2465 
e-mail: karmysovm@mail.ru
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ТОО «Саукымбек»
Мангистауская область

Вид основной деятельности: производство пшеничной муки  «Каспий»
Сфера: пищевая промышленность  
Начало деятельности: 10 января 2018 г.
Достижения: 
ТОО «Саукымбек» Мукомольный комбинат «Аскар» предлагает от товарапроизводителя Торговую 

марку «Каспий» «Каспий Exsport» «Мунайлы» муку высшего, 1-го, 2-го сорта в мешках по 50 кг, 25 кг, 10 кг,  
5 кг, 2 кг с логотипом. 

Производительность в месяц до 2 000 тонн. 
Предлагаются  ежемесячные поставки ж/д и автотранспортом по Республике Казахстан  и страны СНГ, 

ОАЭ.  Минимальная партия отгрузки – 20 тонн. На условиях DAP. CIF со ст. Актау Порт.

Директор Бердибекова Акжибек Сакеновна  
Мангистауская обл., Мунайлинский р/н  
тел.: +7 778 810 2323
e-mail: too.saukymbek@mail.ru
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ТОО «Берекет-Ф»
Мангистауская область

Полное наименование: ТОО "Берекет-Ф" 
Вид основной деятельности: пищевая промышленность 
Сфера:  молочные и кондитерские продукты
Начало деятельности: 1997 г. 
Достижения: 
- в номинации «Лучший руководитель ГОДА» Республиканского   конкурса  торговых  предприятий   

Казахстана  «САУДА Уздиги-2014» заняли  3-е место;
- Диплом победителя  областного конкурса-ярмарки «Табыс-2013» в номинации «Лучшие предприятия в 

области производства»;
- Благодарность за активное участие республиканского конкурса-выставки «Лучшие товары Казахстана»;
- Благодарность за активное участие в октябре 2009 года в республиканском  конкурсе  на соискание 

премии Президента РК «Алтын Сапа»;   
- Диплом победителя городского конкурса «Лучшее предприятие, возглавляемое женщиной»,  в  

номинации «Производство отечественных товаров и строительство» в 2009 году;
- Благодарность за участие в Республиканском конкурсе-выставке товары Казахстана в 2013 году;
- Диплом лучший предприниматель года в 2013 году;
- Благодарность от Ассоциации деловых женщин Казахстана в 2015 году;
- Благодарность от акима Мангистауской области за вклад в социально-экономическое развитие в 2016 

году;
- Диплом в номинации «Лидер качества» - 2016 год

Директор Фаталиева Зарета Ахмедуллаховна 
Мангистауская обл., г. Актау 
тел.: +7 701 373 11 48
e-mail: bereket_f@mail.ru 
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ТОО «Greenhouse KZ»
Павлодарская область

На сегодняшний день предприятие обеспечивает порядка 175 постоянных рабочих мест с 
предоставлением полного социального пакета для сотрудников. 

Тепличный комплекс по выращиванию томатов в г. Экибастузе Павлодарской области предназначен для 
бесперебойного обеспечения страны томатами без привлечения импорта, а также для экспорта продукции   
в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Теплицы нашего комплекса возведены с применением передовых голландских технологий, 
адаптированных под местные условия. Проектированием теплицы занималась известная голландская 
компания Van der Hoeven – мировой лидер в строительстве тепличных комплексов.

Площадь комплекса теплиц составляет порядка 10 га, что делает возможным получать 10 тонн томатов 
в сутки. На сегодняшний день тепличный комплекс  выращивает 6 сортов томатов: хайку, бриозо, киву, 
шерами, фортиция, далтари, выпускаемых по маркой «QazTomat». Вся продукция тепличного комплекса 
сертифицирована в соответствии с действующими требованиями законодательства.   

Получаемая продукция (томаты) реализовывается на рынке Республики Казахстан и Российской 
Федерации под маркой «QAZTOMAT». Для обеспечения устойчивого канала сбыта подписан ряд документов 
о взаимопонимании и сотрудничестве с различными торговыми сетями Республики Казахстан и Российской 
Федерации (ТОО «МЕТРО Кэш энд Керри» ОО «ЛЕНТА»).

В 2019 году в планы предприятия входит сдача очередного комплекса площадью 12 га, предназначенного 
для выращивания томатов, заниматься выращиванием овощей будут порядка 180 специалистов. Именно 
столько людей планируется обучить и трудоустроить с вводом в эксплуатацию нового производства.

Директор Матымов Ерлан Джарилкасымович 
г. Экибастуз, учетный квартал 172, сооружение 67
тел.: +7 775 000 9878
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ТОО «Айсберг ПВ»
Павлодарская область

ТОО «Айсберг ПВ»  является на сегодняшний день одним из стабильно и динамично развивающихся 
предприятий, занимающихся производством замороженных полуфабрикатов.

 Главными критериями работы является внедрение новых технологий и международные стандарты 
качества.  ТОО «Айсберг ПВ»  имеет широчайший ассортимент по-настоящему  вкуснейших полуфабрикатов, 
которые так полюбились потребителям.

 На протяжении многих лет ТОО «Айсберг ПВ» во главе с директором Желновым М.А. и заместителем 
директора Жусуповой У.Ж. оказывает благотворительную спонсорскую помощь таким организациям и 
учреждениям, как:

Детский реабилитационный центр «Самал»; ОО «Лига родителей детей-инвалидов «Умит»; ГУ «Детский 
противотуберкулезный санаторий Павлодарской области; Благотворительное учреждение Пансионат 
«Мурагер»; ФРИРО ДУМК  Центральная мечеть им. М. Жусупа и мечеть «Абу Бакр Сыддык» (оказание помощи 
социально-уязвимым слоям населения); Павлодарский Областной Комитет Филиал Общества Красного 
полумесяца РК; ГУ «Приют для детей г. Павлодара; ГУ «Детская деревня семейного типа» с. Кенжеколь и 
многие другие учреждения.

Достаточная емкость рынка продуктов питания, в частности полуфабрикатов замороженных создает 
предпосылки для удачной реализации полуфабрикатов. Основными потребителями выступают:  сетевые 
предприятия торговли (практически 90% всех сетей крупных супермаркетов во всех регионах включая 
г. Астану, сотрудничают с нами), магазины и продуктовые отделы  торговых домов, столовые, кафе. Наши 
филиалы: Экибастуз, Семей, Астана, Усть-Каменогорск.

Использование качественного сырья от лучших казахстанских производителей, применение 
современных технологий, высококлассного оборудования, а также совершенствование системы контроля 
качества позволили ТОО «Айсберг  ПВ» завоевать на рынке страны лидирующие позиции.   Недавно мы 
получили соответствующий сертификат, стандарт ЕЭС, согласно которому мы сами отвечаем за сроки 
годности своего продукта, используя, конечно, шоковую заморозку.

Продукция нашей компании выпускается на основании Декларации о соответствии ТР ТС, вся продукция 
сертифицирована, также имеется сертификат соответствия менеджмента качества  9001-2016.

Директор Желнов Михаил Анатольевич
Павлодарская обл., Торговая, 11/1
тел.: +7 7182 68 67 78    



ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

302 www.atameken.kz

ТОО «Павлодармолоко»
Павлодарская область

ТОО «Павлодармолоко» – стабильно развивающееся предприятие, главным направлением  
деятельности которого является производство широкого ассортимента качественной конкурентоспособной 
молочной продукции (молоко, кисломолочная продукция, твердые сыры, масло сливочное, сыры рассольные), 
не содержащей консервантов, заменителей и искусственных добавок.

Вся продукция изготовлена по классическим технологиям, сертифицирована, отвечает требованиям 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 
033/2013), национальных и межгосударственных стандартов: СТ РК 1324-2015, СТ РК 2799-2015, ГОСТ 37-91, 
СТ РК 94-95, СТ РК 1067-2015, СТ РК 418-2013, СТ РК 2069-2015.

Согласно данным Статистического бюллетеня за январь – июнь 2018 года по Павлодарской области 
доля продукции ТОО «Павлодармолоко» составляет:

-  молоко обработанное жидкое и сливки – 25%;
- сыры прочие и творог – 11%
- твердые сыры – 40% . 
Одним из узнаваемых и востребованных  продуктов является кефир маложирный с массовой долей 

жира 2,5%, реализуемый под торговой маркой «Галицкий» в упаковке «Фин-Пак» по 0,5 и 1 кг, а также в 
упаковке «Пюр-Пак» по 0,5 кг.

Кефир изготавливается в соответствии  с  СТ РК 2069-2015  и, в отличие  от  большинства  кисломолочных  
продуктов, представленных на рынке, вырабатывается путем сквашивания молока закваской природного 
происхождения на кефирных грибках. Кефирные грибки являются продуктом собственного производства, 
более пятнадцати лет культивируются в производственной лаборатории ТОО «Павлодармолоко». 
Поставщиками сырья (сырого молока) являются лучшие хозяйства Павлодарской области, имеющие статус 
племенных хозяйств по животноводству: ТОО «Галицкое» – 65%, ПК «Луганск» – 31%.

Кефир «Галицкий» имеет 100% казахстанское содержание. 
Объем производства кефира составляет 686 тонн в год и наблюдается его постоянный рост, так в 2016 

году объем производства кефира вырос на 21% по отношению к 2015 году, а в 2017 вырос еще на 5,5% к 
2016 году. При этом общий объем производства молочной продукции в 2016 году увеличился на 17% по 
сравнению с 2015 годом, а в 2017 году на 9% по сравнению с 2016 годом и позволил достигнуть общего 
объема производства 5 180 тонн в год.

Молоко и кефир поставляются на промышленные предприятия города Павлодара в качестве  
спецпитания работников с вредными условиями труда.

Предприятие регулярно оказывает благотворительную помощь Павлодарскому областному обществу 
немцев «Возрождение», ОО «Союз Чернобыль», Совету ветеранов войны труда, ОФ «Ветеранов и инвалидов 
Афганской войны и локальных войн г. Павлодара и Павлодарской области» и др.

Директор Демешко Лариса  Евгеньевна                          
Промышленная зона Центральная, 752
тел.: +7 7182 686743   
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ТОО «VIZAVI COMPANY»
Северо-Казахстанская область

ТОО «ViZaVi Company» – торгово-производственная компания мучных кондитерских изделий
ТОО «ViZaVi Company» начало свою деятельность в 2004 году как ИП «Сайдашева Л.Р.». В 2004 году 

продукцию изготавливали 3 сотрудника. Сегодня численность персонала ТОО «ViZaVi Company» составляет 
170 человек.

Первоначально производственная площадь располагалась на 20 квадратных метрах, сейчас продукция 
производится в двух цехах, общей площадью – 1 200 квадратных метров.

В 2009 году ИП «Сайдашева Л.Р.» реорганизовано в торгово-производственную компанию мучных 
кондитерских изделий ТОО «ViZaVi Company».

Вся продукция изготавливается из высококачественного натурального сырья, без использования 
консервантов. Все изделия сертифицированы и имеют Паспорт качества.

Ассортимент составляет более 80 наименований из различного вида теста (песочное, слоеное, 
бисквитное, заварное) с разнообразием начинок и наполнителей (курага, изюм, чернослив, грецкий орех, 
арахис, мед, шоколад,  кокос,   джемы,   повидло и т.д.).

Кроме того, в производстве предприятие использует 80% сырья отечественного производства. 
ТОО «ViZaVi Company» осуществляет свою деятельность в сфере оптовой, оптово-розничной, розничной 

торговли в Петропавловске, других городах Казахстана, а также в Российской Федерации.
На пороге вступление Казахстана в ВТО предприятие «ViZaVi Company» переходит на новый уровень 

стандартизации ISO 22000 (HASSP) по совершенствованию безопасности выпускаемой продукции. В связи 
с этим на предприяти и ведется строгий контроль – от приема поступления сырья и материалов  до  выхода 
готовой  продукции. 

«Много сладких идей – для любимых людей», – когда-то произнесла Ляйла Равильевна, и с тех пор этот 
слоган стал неотъемлемой частью ТОО «ViZaVi Company».

ТОО «ViZaVi Company» является участником и призером областных, региональных и международных 
конкурсов и выставок. 

Генеральный директор Сайдашева Ляйла Равильевна. 
Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 235
тел.: +7 7152 42-51-52
e-mail: vizavi_company@mail.ru
сайт: www.sladosti-vizavi.ru
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ТОО «Радуга»
Северо-Казахстанская область

ТОО «Радуга», основано в городе Петропавловске в 1993 году. Сегодня ТОО «Радуга» – это 
многопрофильная, стабильно развивающаяся компания с  крупной филиальной сетью, собственной 
инфраструктурой, занимающая лидирующие позиции на рынке Казахстана. Компания в 2013 году вошла в 
топ-20 среди крупных предприятий Республики Казахстан и удостоена награды «Лидер Казахстана-2013».

Структурно предприятие представляет собой сеть из десяти самодостаточных бизнес-единиц в крупных 
городах Казахстана, объединенных организационно-правовой формой собственности и централизацией 
функций финансового и ассортиментного администрирования. Таким образом компания не пользуется 
услугами дилеров (посредников), обеспечивая более низкую цену реализации в конечные торговые точки. 
Клиентами предприятия являются более 20 000 точек в Казахстане. На западе Казахстана в городах  Уральске, 
Актюбинске, Актау,  Атырау, а также на территории Российской Федерации активные продажи  ведутся через 
дистрибьюторов.

Основные виды деятельности предприятия:
- производство продуктов  питания: сухие завтраки, кукурузные палочки, попкорн, крупы, мука,  

обжаренные семена подсолнечника, продукты быстрого приготовления ( вермишель, бульоны, супы, 
картофельное пюре);

- производство жидкого мыла и моющих средств;
- производство полиэтиленовых мешков для мусора и пакет-майки;
- производство пластиковых изделий для кухни дома, дачи, сада;
- производство металлических изделий (сушилки, стремянки, табуреты).
С 2015 года предприятие занимается производством и реализацией сухих завтраков с торговой 

маркой «ХИТ». Данная продукция изготовлена из отборной кукурузной крупы, сахара, натурального меда и 
какао. В состав сухих завтраков входят цельные злаки, которые помогают обеспечить организм важными 
питательными веществами — сложными углеводами, белками и минеральными веществами. В процессе 
производства вся продукция проходит тщательный контроль качества. Современное оборудование и 
технология производства  позволяют обеспечить неповторимый вкус в течение всего срока годности 
продукции. Объем выпускаемой продукции более 400 000 кг в год.

Миссия ТОО «Радуга»: создать идеальный товар, учитывая интересы потребителя в высоком качестве, 
партнера в доступной цене, сотрудника в уверенности в завтрашнем дне и государства в совместном 
перспективном развитии.

Генеральный директор Шарапаев Дмитрий Анатольевич.
Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул. Кожаберген Жырау, 2
тел.: +7 7152 63 00 01
сайт: www.kdr.rz
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ТОО «Дочернее предприятие 
Петропавловский хлебокомбинат»
Северо-Казахстанская область

ТОО «Дочернее предприятие «Петропавловский хлебокомбинат» (ТОО «ДП «ПХК») является крупнейшим 
производителем хлебобулочных изделий в Северо-Казахстанской области и входит в группу компаний ТОО 
«Петропавловский хлебобулочный комбинат» (ТОО «ПХБК»), история которого насчитывает десятилетия 
продуктивной работы (с 1933 года). 

Основным направлением деятельности ТОО «ДП «ПХК» является производство и реализация 
хлебобулочных изделий (ХБИ). Ежедневно предприятие выпекает около 20 тонн ХБИ, обеспечивая 
потребности населения города Петропавловска и СКО.

Современный динамично развивающийся мир требует инноваций, поэтому в 2017 году ТОО «ДП «ПХК» 
(в городе Петропавловске) и ТОО «Хлебокомбинат Алматынан» (дочерняя компания ТОО «ПХБК» в г. Алматы) 
начали производство уникального продукта – цельнозернового хлеба Vitalnan. В группу цельнозерновых 
хлебов входят 4  вида хлеба: Полезная пшеница (бездрожжевой), Полезная рожь, Рожь с изюмом и 
Скандинавский.

Технологи группы компаний на базе многолетнего опыта методом проб и ошибок, кропотливой работы, 
поиска новых знаний и источников информации сумели получить действительно уникальный продукт. С 
момента возникновения идеи начать производство функциональных (полезных) хлебов до момента ее 
воплощения в жизнь прошло более 1,5 лет. В результате сложной большой работы сегодня производитель 
может предложить потребителям полезный хлеб со сроком годности 10 дней, изготовленный из 100% 
натуральных продуктов.

В настоящее время в Казахстане и соседних странах еще высоко потребление традиционной 
хлебобулочной продукции, изготовленной на основе пшеничной муки, так как функциональные продукты 
представлены лишь в дорогом сегменте. Группа компаний ТОО «ПХБК», в частности ТОО «ДП «ПХК» на рынке 
СКО, стремятся сделать полезные продукты более доступными и повысить их потребление. 

Факты говорят о том, что инновацию оценили по достоинству: объем реализации хлеба Vitalnan за год 
вырос в 38,6 раза, в том числе в Петропавловске в 11,5 раза, в Алматы в 35 раз.

Директор Агринов Ермек Есболович
Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул. С. Муканова, 50
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ТОО «Madlen» 
Туркестанская область

На сегодняшний день компания «Мадлен» насчитывает 23 точки в Шымкенте, Таразе, Алматы и Астане, 
17 из них работают в формате кофеен-кондитерских.

Флагманский объект «Мадлен» на «Палубе» занимает 1 600 квадратных метров и расположен в самом 
центре Шымкента. Сеть «Мадлен» представлена уютными кофейнями, кондитерскими магазинчиками и 
кофейнями-кондитерскими с ограниченным ассортиментом.

Кроме того, «Мадлен» занимается кейтерингом, доставкой еды и дистрибуцией собственной продукции 
в разных областях Казахстана. В городе Шымкенте есть фабрика-кухня на 2 000 квадратных метров, где 
компания производит полуфабрикаты и кондитерские изделия.

Линейка продукции «Мадлен» включает более 600 наименований, в том числе более 120 кондитерских 
изделий. С 1997 по 2017 год штат «Мадлен» вырос с 8 до 850 человек.

Выездной кейтеринг "Мадлен" — это широкий выбор вариантов оформления стола и меню, самое лучшее 
обслуживание и вкуснейшие блюда. Опытный персонал, аккуратный и расторопный сервис, безупречная 
организация  — все это о мастерах выездного обслуживания  "Мадлен".

Наши заказные свадебные торты — это безупречный вкус, проявление высокого вдохновения и таланта, 
кулинарного колдовства, настоящий эстетический шедевр.

Если у Вас не хватает времени на обед, нежданно нагрянули гости или вы просто хотите вкусно поужинать 
дома в кругу семьи – закажите любимые блюда и наслаждайтесь! А команда «Мадлен» вам в этом поможет.

Все блюда, которые вы заказываете домой или в офис, готовятся из качественных продуктов, под 
контролем шеф-повара.

Для вас мы сможем сделать индивидуальные подарки с обаятельными мягкими игрушками, 
очаровательные сувениры, тойбастары и сладкие подарки в оригинально оформленной упаковке.

При желании вы можете подобрать у нас упаковку для самостоятельного формирования подарков со 
своим кондитерским наполнением и игровыми наборами.

Генеральный директор Харитиди Елена Георгиевна
г. Шымкент, ул. Толе би, 41
Ксандопуло Джульетта Федоровна
Директор по реализации 
тел.: +7 702 355 09 55
Зарембо Наталья Олеговна
Управляющий директор "Мадлен Астана"
тел.: +7 701 992 44 22
e-mail: madlen-kz@mail.ru
Instagram: @madlen_shymkent
сайт: www.madlen.kz
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ТОО «Arsenal Sad»
Туркестанская область

Самое впечатляющее в районе – это интенсивные сады «Arsenal Sad». Здесь выращиваются груши, 
сливы, яблоки, столовый виноград, абрикос премиум-сортов. Используют самые новые агротехнологии, 
привлекая специалистов из США, Испании, Франции. Но самая красота здесь начнется позже, когда все 
деревья будут в плодах. Урожайность их значительно выше обычных садов.

Всего хозяйство обрабатывает 650 га земли, из которых 320 га — это сады. На остальной территории 
выращиваются и другие культуры, в том числе бахчевые. Если вы слышали о дынях, которые идут на продажу 
в Европу, знайте, что это именно это хозяйство. Делают тут также и сок в 3-литровых упаковках.

Пусть они станут брендом области!

Директор Актуреева Каршыға Айтуреевна 
Мақтаральский р-н, Атамекен а/о, 
тел.: +7 701 555 55 05
e-mail: arsenal-sad@mail.ru
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ТОО «Barys 2007»
Туркестанская область

ТОО «Барыс 2007» является вновь созданным самостоятельным предприятием.
Основной вид деятельности- производство макаронных и мучных кондитерских и хлебобулочных 

изделий.
Основной задачей  ТОО «БАРЫС 2007» является насыщение продовольственного рынка качественной, 

безопасной и социально-доступной продукцией.
Целью ТОО «БАРЫС 2007» является постоянное повышение качества и безопасности производимой 

продукции, рассматриваемое как ключевой момент деятельности предприятия, от которого зависит его 
прибыль и престиж.

Предприятие ТОО «БАРЫС 2007» было создано в 2007 г. в Южно-Казахстанской области Республики 
Казахстан.

22 сентября 2009 г. состоялся запуск 1-й технологической линии (оборудования) по производству  
коротких макаронных изделий итальянской компании «PAVAN Mapimpiati S.P.A.», с участием Президента 
Республики Казахстан г-на Назарбаева Н.А.. Производственная мощность первой линии составила 
3 200 кг/час,  или 25 000 тонн коротких макаронных изделий в год. Общая стоимость инвестиций составила  
10 миллионов  долларов. Создано 150 рабочих мест. В 2011 году состоялся запуск второй макаронной линии 
производственной мощностью 1 500 кг/час, или 11 000 тонн длинных макаронных изделий в год. Поставщиком 
оборудования также выступила итальянская компания «PAVAN Mapimpiati S.P.A.». Инвестиционная стоимость 
данного проекта составила 4 млн долларов США. С вводом в эксплуатацию второй линии расширился 
ассортимент выпускаемой продукции  длинных макаронных изделий. Дополнительно создано 40 рабочих 
мест. 4 октября 2013 г. на предприятии  ТОО «БАРЫС 2007»  состоялось открытие кондитерского цеха и запуск 
первой автоматизированной технологической линии производства итальянской компании IMAFORNI по 
изготовлению  сахарного и сдобного печенья. IMAFORNI – это бренд, известный во всем мире с точки зрения  
надежности и совершенности конструкций, высокой гигиеничности  оборудования, а также технологически 
передовыми решениями. Производительность линии по сахарному печенью ― 1000 кг/ч, по сдобному ― 
700 кг/ч. Выпускается более 18 наименований  сахарного печенья, различающихся рецептурным составом,  
формой, размером, с различными наполнителями. В 2016 году состоялся запуск третьей технологической  
линии «PAVAN Mapimpiati S.P.A.» производственной мощностью 700 кг/час. Дополнительно создано 12 рабочих 
мест. ТОО «БАРЫС 2007» является одним из крупнейших производителей в Республике Казахстан по выпуску 
макаронных и мучных кондитерских изделий под брендом  «MADINA».   Макаронные изделия «MADINA» – 
экологически чистый продукт. Сырьем для производства макаронных изделий является хлебопекарная мука 
высшего сорта, поставляемые с северных районов Республики Казахстан. 

Директор Каражанов Азат Адилбекович
г. Шымкент, Каратауский р-н, квартал 226, зд. 186
тел.: +7 7252 556255
e-mail: baris-in-pr@mail.ru
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ТОО «Шымкет құс»
город Шымкент

Птицефабрика ТОО «Шымкент құс» является одной из крупнейших в Казахстане, выпуская более  
150 млн куриных яиц в год. Предприятие являет собой вертикально-интегрированный холдинг, включающий 
в себя инкубатор, комбикормовый завод,  мощности по выращиванию птицы, промышленные цеха, 
цех по переработке помета. В своей деятельности ТОО «Шымкент құс» старается постоянно внедрять 
инновационные решения для оптимизации производстваи улучшения качества продукции. ТОО «Шымкент 
құс» – единственная птицефабрика в Казахстане, которая маркирует на каждом яйце дату производства. 
Покупатель всегда может проверить свежесть и качество покупаемого товара.

Генеральный директор Досболов Айдар Абилкасимович
г. Шымкент, Абайский район, жилой массив "Кызылжар", ул. Женис, д. 209
тел.: +7 7252 547075
e-mail: shymkentkus@mail.ru
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ТОО «Алтын Дан»
город Шымкент

ТОО «Алтын Дан» является крупнейшим предприятием по переработке пшеницы в муку в Республике 
Казахстан, успешно сочетая в себе высокую производительность и технологичность. Одним из главных 
приоритетов производства ТОО «Алтын Дән» является то, что продукция изготавливается только из 
экологически чистого и высококачественного сырья.

На сегодняшний день ТОО «Алтын-Дән» занимает прочную позицию на отечественном рынке, выпуская 
огромный ассортимент макаронных изделий и молочной продукции, а также пшеничной муки разных сортов 
и томатной пасты.

К сильным сторонам ТОО «Алтын Дан» можно отнести:
1.  Высокое качество всей продукции, которая является абсолютно натуральной без каких либо 

дополнительных добавок. Благодаря чему вся продукция под маркировкой «Алтын Дан» завоевывает 
уважения,  становится узнаваемой и популярной. ТОО «Алтын Дан» имеет филиальную систему реализации 
своей готовой продукции – 6 филиалов и 11 складов, откуда идет реализация. 

2.   Квалификация персонала постоянно повышается за счет проведений различных тренингов для всего 
персонала (специалистов и менеджеров всех уровней).

3.  Технология производства отвечает всем современным нормам.
Завоеванная репутация на рынке – в настоящий момент продукция ТОО «Алтын Дан» пользуется 

большим спросом, главным преимуществом является стабильное высокое качество продукции и доступная 
цена.

Директор Абдукаримов Бахарам Сейдраманович 
г. Шымкент, проезд Цурюпа, 2
тел.: +7 7252 44-30-66
e-mail: bestflour@mail.ru
сайт: www.altyn-dan.kz
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ТОО «FreeMark»
город Астана

Фабрика по производству макаронных изделий премиум-класса ТОО «FreeMark» в 2015 представляет на 
рынок Казахстана свою продукцию под торговой маркой Sabroso линия «Первая мельница». 

Задача: импортозамещение в странах СНГ  и предоставление потребителю зарубежное качество 
продукции на натуральной основе без ГМО по цене отечественного производителя. 

Компания «FreeMark» – современное предприятие по производству лапши, которая выпускает 
качественную продукцию для потребителей.

Компания «FreeMark» тесно сотрудничает с ведущими компаниями Казахстана, России и др., 
ориентируясь на спрос потребителей, ассортимент выпускаемой продукций, включает в себя более 10 видов 
наименований. Продукция выпускается по всем группам ассортимента лапши под руководством ведущего 
технолога с многолетним опытом. Инженерно-технологический персонал компании постоянно занимается 
разработкой новых выпускаемых видов макаронных изделий и совершенствованием потребительских 
характеристик.

Многолетний опыт профессиональных работников по традиционной рецептуре с применением 
современных технологий, в результате чего:

- сохраняется пищевая ценность;
- продукт не разваривается и имеет оригинальный вкус;
- мука высшего сорта из твердых сортов пшеницы с добавлением артезианской воды;
- свежих куриных яиц в качестве обогатительных добавок, что придает лапше пластичность, упругость 

сваренных изделий и снижает липкость после варки;
- ручные изделия, что обеспечивает различные формы продукции. Такое сложно получить через 

оборудование.
- получаем структурированную яичную лапшу с максимально низкой липкостью, которая легко 

усваивается организмом. 
Вся продукция является натуральной, без пищевых добавок. Она имеет привлекательный дизайн, 

качественную пищевую упаковку. На основании многолетнего опыта было принято, как оптимальный вариант 
ассортиментов, несколько основных видов лапши, а также присвоен индивидуальный порядковый номер 
для простоты обращения в дистрибьюторской сети и производстве. Для каждого блюда (суп, бесбармак, 
лагман, и т.д.) разработано несколько видов лапши, которые в полном объеме удовлетворяют потребности 
населения.

Директор Асанбеков Айбек Болотбекович
Южно-Казахстанская обл., 160000, г. Шымкент, Енбекшинский р/н
тел.: +7 705 8399419 (whatsapp), +7 700 444 87 78
e-mail: freemarkkz@mail.ru
сайт: www.freemark.kz
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