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ҚҰРМЕТТІ ОТАНДАСТАР!

Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын сапа» сыйлығын иеленуге арналған байқау 
және «Қазақстанның үздік тауары» көрме-байқауының кезекті жеңімпаздарының есімі аталатын 
межеге қадам бастық.

Кәсіпкерліктің дамуы – ел экономикасының қазығы, табыстың артып, халық тұрмысының жақ-
саруының негізі. Сондықтан аталған байқаулар еліміздің барлық аймағын қамтып, шағын және орта 
кәсіпкерлік субъектілерін ынталандыратын айтулы шараға айналғанына куә болып келеміз.

Мың ішінен мықты, жүздің қатарынан үздік болу оңай емес. Сондықтан Елбасының тікелей 
бастамасымен әрі қолдауымен өткізілетін бұл байқаулар отандық тауар өндірушіні анықтап, Қа-
зақстанда жасалған өнімнің сапасын арттыруға сеп болатын игі шара.

Өз жерімізде шығарылып, өз елімізде сатылатын өнімге халық назарын аударып қана қоймай, 
оның сапалы екеніне иландыра білудің бір жолы – өндіруші кәсіпорындар арасында байқау өткізу, 
жарнамалау, көпшілікке таныстыру. Отандық өнім жергілікті қолдау арқылы ғана дамиды, сапасы 
артады, сала жетіледі, бәсекеге қабілеттілік жоғарылайды. 

Ауқымды шараларды ұйымдастырудың басты мақсаты – халыққа отандық тауарды танысты-
ру, өз өнімімізді тұтынуға шақыру, кәсіпорындардағы өндіріс пен технологияны жетілдіру, байқау 
арқылы үздіктерді ынталандыру арқылы үлкен нарыққа шығуға жол ашу. 

Елбасының «Алтын сапа» сыйлығына арналған байқау мен «Қазақстанның үздік тауары» көр-
ме-байқауын «Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасы үшінші жыл қатарынан ұйымдастыруда. 
Ұлттық палата отандық кәсіпкерлер мен тауар өндірушілерді ашық та әділ сында іріктеп, бәсекеге 
қабілетті тауар өндіруге, қызмет көрсетуге үндеп келеді.

«Алтын сапа» сыйлығы мен «Қазақстанның үздік тауары» көрме-байқауының каталогынан өңір-
лік байқаудың жеңімпаздарымен таныса аласыздар. Бизнес-қоғамдастықты құрап отырған компа-
ниялардың қызметі мен тауары, жеңіл және тамақ өнеркәсібі өнімдері, жұмсақ жиһаз, көлік құрал-
дары, өнеркәсіптік жабдықтар, қызметтер және т.б. отандық тауарлар жайында ақпарат ұсынылған.

Биылғы «Қазақстанның үздік тауары» республикалық көрме-байқауының сарапшылар комис-
сиясы «Өндірістік мақсаттағы үздік тауар», «Халық тұтынатын үздік тауар» және «Үздік азық-түлік 
тауары» сынды үш аталым бойынша жеңімпаздарды анықтайды.

Байқауға қатысқан компаниялар – бизнестегі үздіктер, халық таңдаулылары. Жүлдегерлер төрт 
жыл бойы байқау белгісін жарнамалық мақсатта қолданады және «Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкер-
лер палатасы тарапынан ақпараттық қолдау көрсетіледі. 

МЫРЗАХМЕТОВ АБЫЛАЙ ИСАБЕКҰЛЫ
«Атамекен» Қазақстан Республикасы

Ұлттық кәсіпкерлер палатасының
Басқарма Төрағасы
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«Зерде Керамика» – Қазақстан Республикасы аумағындағы керамо-
гранит өндіретін жалғыз заманауи зауыт.

Мекеме керамограниттен жасалған әрлеуге арналған отандық ма-
териалдар өндірісін жандандыру және жетілдіру мақсатымен іске қо-
сылған.

«Зерде Керамика» зауытының басты ерекшеліктері:
Қызмет саласы – керамогранит өндіру.
Орналасқан жері: ОҚО, Шымкент қ., 
Өндірістің іске қосылған мерзімі – 2015 жыл.
Техникалық сипаты
Өндіріс дегдарлы сегменттегі заманауи құрылыс материалдарын жа-

сау жабдықтарын өндіру жөніндегі нарықта көсбасшы болып табылатын 
«Barbieri&Tarozzi» итальяндық компаниясының су жаңа техникасымен 
жарақтандырылған.

Шикізат. Керамогранит өндірісі үшін Қазақстан, Ресей, Украина, Испа-
ния елдерінің жоғары сапалы шикізаттары қолданылады.

Өндіріс қуаттылығы.
Зауыт жылына – 2 млн ш.м. сапалы керамогранит шағырады, бұл 

еліміздегі жалпы сұраныстың 40 – 50%-ын құрайды. 
«Зерде Керамиканың» артықшылықтары
Шикізаттың табиғи ерекшеліктері мен шикізат материалдары өн-

дірілетін аумақтарының климаттық жағдайлары ескеріле отырып меке-
меде арнайы технологиялық кешендер мен қойма аумақтары жасалған. 
Соның есебінен:

• Қажетті көрсеткіштер бойынша сапалы шикізатты уақытылы дайын-
дау;

• Шикізаттың ылғалдылығын барынша қамтамасыз ету;
• Тәулік бойы өндірісті қажетті шикізатпен қамтамасыз ету секілді жұ-

мыстар жүзеге асады.
Зауытта сапасы аса берік болып келетін керамогранитті плиткалар-

дың үлкен ассортименті шығарылады.
«Зерде Керамика» өнімдері
Заманауи құрылыс материалдарының әмбебап қасиеттерінің арқа-

сында керамогранит жылы аймақтармен қоса суық аймақтарда да қол-
данылуға жарамды.

Кемел келешек
• Керамикалық плитканы өндіру тәсілін толық игеру жолымен өн-

дірісті кеңейту.
Алдағы уақытта цифрлық баспаның кеңеюі жоспарланып отыр
• Жалпы өндіріс көлемін және соның ішіндегі керамогранит өндірісін 

жылына 6 млн.ш.м дейін жеткізу.
• Өндірістегі өнімнің қосымша қолданыс салаларын игеру.
• Өндіріс барысына тек қана отандық шикізатты қолдану, бұл әрине 

дайын өнімнің соңғы бағасына әсерін тигізеді деп болжалдануда.

«Зерде Керамика» ЖШС
Оңтүстік Қазақстан облысы
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«Арт Сапалы Құрылыс» ЖШС 2008 жылдың желтоқсан айынан бастап  
«ART Boilers» брендімен өндірістік қуаттылығы 100 кВт-тан жоғары бо-
латын су жылыту және бу қазандықтарын шығарады. Қазандықтар газ, 
сұйық және қатты отындарда жұмыс істейді.  

• Кәсіпорында жобалық топ және өндірістік цех жұмыс істейді. 
сондай-ақ, техникалық бақылау бөлімі, жеткізу қызметі және жабдықтар-
ды қосу/қалыпқа келтіру қызметі бар. Кәсіпорын негізінде қазандық жаб-
дықтарын қолданысқа дайын етіп, тұтынушыға жеткізеді. Бұл мүмкін-
діктер серіктестерге/тұтынушыларға әртүрлі қуаттылықтардың сенімді, 
үнемді және берік қазандықтарын жеткізумен, қазандық бөлмелерін пай-
далануға жол ашады. Компания тапсырыс берушінің сұранысына қарай 
модульдік қазандықтарды да шығарады. 

• Компания ұсынатын өнімдеріне 2 жылға дейін кепілдік береді.
• Жинақталған тәжірибе, өз дизайн-сервисінің болуы және зама-

науи өндірістік база жұмысын сапалы және оңтайлы жағдайларда орын-
дауға мүмкіндік береді. 

7. Су жылыту және модульді қазандықтар әлеуметтік, өнеркәсіптік 
және коммерциялық объектілерге жылу, ыстық су және бу беру үшін 
қолданылады: оқу орындары, ауруханалар, санаторийлер, әкімшілік ғи-
мараттар, үйлер (коттедждер мен тұрғын үйлер), ауысымдық лагерьлер, 
өндірістік шеберханалар мен ғимараттар, зауыттар, фабрикалар және т.б.

«АРТ Сапалы Құрылыс» ЖШС
Оңтүстік Қазақстан облысы
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«Гибкий камень 
Ekam-stone» ЖШС

Оңтүстік Қазақстан облысы

«Ekam-stone Иілгіш тас» ЖШС құрылыс-қасбеттік жұмыстарға ар-
налған заманауи материал – иілгіш тас өндірісімен айналысады. Компа-
нияның «Ekam-Stone» жеке сауда маркасы бар және Ekam-бетон атaуы-
мен өте мықты бетон бұйымдарын өндіреді. 

Кәсіпорын Қазақстан нарығында 2015 жылдан бастап жұмыс істейді. 
Ekam-stone иілгіш тас – табиғи әрі экологиялық таза әрлеуші материал. 
Өндіріс барысында тастың жіңішке кесіндісіне пластикалық негіз жағы-
лады, осылайша қатты материалға иілгіштік қасиет беріледі. Ekam-stone 
иілгіш тастың артықшылығы – ұзақмерзімді төзімділігі. Оның жарам-
дылық мерзімі 25 жылдан астам, суық, ыстық, өртке төзімді, -40С-тен 
+350-ке дейін төзеді. Материалдың негізгі қасиеті иілгіштігі, бұл табиғи 
таспен түзу және доғаланған, қисық қабырлғаларды да әрлеуге болады. 
Құрылыс жұмыстарында тез қаланады, тастың салмағы жеңіл. Мәселен, 
иілгіш тастың 1 шаршы метрінің салмағы 3-4 келіге тең. Табиғи тас берік 
келеді, ауа райының тылсым өзгерістері оның бүтіндігіне әсер ете алмай-
ды. Бүгінде кәсіпорында 30 түрлі иілгіш тас және клинкер бедері бар өр-
нек шығарылады. 

2016 жылдың тамызынан бастап өндірісте Ekam-бетон атты жаңа өн-
дірістік бағыт қолға алынды. Енді тас төсеуіш, қасбетті әрлеуге арналған 
плиталар, сәулет бөлшектері мен мүсіндер дайындалады. Ekam-бетон 
өнімдері берік әрі ұзақ мерзімге дейін жарамды келеді. 

Аталмыш кәсіпорын құрылған күннен бастап түрлі көрме жұмыста-
рына қатысады. Компания келесідей сертификаттар мен марапаттарға 
қол жеткізді:

ОҚО бойынша «Қазақстанның үздік тауары-2017» көрме-байқауының 
өңірлік кезеңінде «Өндірісітік мақсаттағы үздік тауарлар» аталымының 
3 дәрежесін иеленіп, Астана қаласында өткен «Қазақстанның үздік тау-
ары» республикалық көрме-байқауына қатысты. Оңтүстік Қазақстан об-
лысы бойынша «Жыл жаңалығы» аталымын алды. Сонымен қатар ОҚО 
бойынша «Қазақстанның үздік тауары» көрме-байқауының өңірлік дең-
гейінде «Инновация дамуы үшін» аталымын жеңіп алды.

2015 жылы Астанада өткен «Ұлы дала елі» көрмесі, 
2016 жылы өткен «Қазақстанда жасалған» көрмесінде мақтау қағаз-

ды иеленді. 2015 жылы «Интерьер және дизайн» көрмесінде «Экологи-
ялық таза әрлеуші материал» үшін мақтау қағазы, «Атамекен» ҰКП Іскер 
әйелдер кеңесінің төрайымы Л.Рамазанова қолтаңбасымен «Табысты 
кәсіпкер-2016» алғыс хаты, ОҚО әкімдігі атынан Қазақстан Тәуелсіздігіне 
25 жыл алғыс хаты, «Жыл таңдауы 2016» байқауының диполмы, «Жыл-
дың үздік әйел – кәсіпкері» аталымы, 2017 жылы Шымкент құрылысшы-
лар күніне орай дипломмен марапатталған. 
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«РауанНалко» ЖШС мұнай және газ өнеркәсібі үшін отандық хими-
ялық реагенттерді өндіруші кәсіпорын, тиісті қызмет түрлеріне арналған 
мемлекеттік лицензиялары бар, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ отандық 
өндірушілер тізіміне кіреді және Интертек Муди (IntertekMoody) компа-
ниясымен ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001 халықаралық стандарттар 
талаптарының сәйкестігіне сертификатталған.

«РауанНалко» ЖШС «Налко Чемпион» (NalcoChampion) халықаралық 
компаниясымен бірлескен кәсіпорын болып табылады, оның қызметі 
әлемнің 160-тан астам елін қамтиды. Nalco Champion компаниясы Ecolab 
Inc. бөлімшесі болып табылады, оның акциялары бағалы қағаздардың ұй-
ымдастырылған нарығында айналымда жүреді (NYSE: ECL). 2011 жылғы 
желтоқсанда Қазақстан Республикасының үдемелі индустриялық-инно-
вациялық даму бағдарламасы аясында Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың телекөпір өткізуі барысында «РауанНал-
ко» жауапкершілігі шектеулі серіктестік мұнай және газ өнеркәсібі үшін 
химиялық реагенттер өндіру жөніндегі өндірістік базасы ашылды, ол 
Атырау қаласы, Солтүстік Өнеркәсіптік Аймақ к-сі, 14 мекен-жайында 
орналасқан. Осы жоба инвестицияның жалпы көлемі 2 млрд. теңгеден 
астам соммасын құрайды. «РауанНалко» ЖШС химиялық реагенттерді 
әзірлеу, өндіру және оларды сатумен айналысады, сонымен қатар химия-
лық реагенттерді пайдалануға байланысты техникалық сервисті жүзеге 
асырады. 

«РауанНалко» ЖШС өндіретін өнімнің ассортиментінде 100 астам 
өнім атауы бар. «РауанНалко» ЖШС қызметінің негізгі бағыттары: А. Ке-
лесі химиялық реагенттерді әзірлеу, өндіру және сату:

• Деэмульгаторлар;
• Тоттану ингибиторлары;
• Тұз жинау ингибиторлары;
• Гидраттар жинау ингибиторлары;
• Бактерицидтер;
• Көпірткішке қарсы заттар;
• Өрттерді сөндіруге арналған көбіктендіргіштер;
• Депрессорлық қосымдар;
Б. Жоғарыда көрсетілген химиялық реагенттерді пайдалану жөнінде 

техникалық қызметтер көрсету, соның ішінде:
• коррозияға қарсы мониторинг;
• ұңғымаларды тоттану ингибиторларымен өңдеу;
• сорғы жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және химиялық 

реагенттерді пайдалануға бақылау жасау;
Бүгінгі күні «РауанНалко» ЖШС клиенттері «АМӨЗ» ЖШС, «Теңізшев-

ройл» ЖШС, «Ембімұнайгаз» АҚ, «CNPC-Актөбемұнайгаз» АҚ, «Казахойл 
Актөбе» ЖШС, «Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг Б.В.» компания-
сы, «Бұзашы Оперейтинг Лтд» компаниясы, «Қаражанбасмұнай» АҚ, 
«Маңғыс таумұнайгаз» АҚ, «Өзенмұнайгаз» АҚ, «Торғай Петролеум» АҚ, 
«Петро Қазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ, «Қазгермұнай» БК» ЖШС және 
т.б. болып табылады.

«РауанНалко» ЖШС
Атырау облысы
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«Полимер продакшн» ЖШС
Атырау облысы

Зауыт еркін экономикалық аймақ «Ұлттық индустриялық мұнай-хи-
мия технопаркі» аумағында орналасқан. 2015 жылы 19 қазанда зауыт 
қолданысқа беріліп, өнім шығаруда.

Жоба 2014 жылы 1 тамызда ҚР-ның Президентінің Жарлығымен 
бекітілген 2015-2020ж.ж. ҚР-ның мемлекеттік индустриялы-инновация-
лық даму бағдарламасы негізінде жүзеге асырылуда.

Өнеркәсіптің аумағы: 41 852 м2. Жобаның қуаттылығы:
Биаксальды – бағытталған полипропиленді пленка (БОПП – пленка): 

11000 тонна; 
Полиэтиленді пленка (ПЭ – пленка): 4125 тонна; 
Полипропиленді қапшықтар (ПП қапшықтар): жылына 48 млн. дана. 

Жұмыс орны: жоба бойынша 394. 
Сауда нарығы: ішкі 100 % ПЭ-пленка және ПП-қапшықтар бойынша; 

БОПП-пленка: ішкі сауда 40%, экспорт 60% (Ресей)
Жабдықтар: БОПП-пленка – Andritz AG; ПЭ-пленка – Kuhne GmbH; ПП 

қапшықтар – Starlinger&Co. 
Шикізат: полипропилен, полиэтилен, қосымшалар.
Өндірілетін өнімдер:
1) Полипропиленді қапшықтар:
• стандартты ламинацияланған және ламинирленген қапшықтар 25кг;
• стандартты ламинацияланған және ламинирленген қапшықтар 50кг;
• клапанды қорапты ламинацияланған қапшықтар;
2) Биаксальді – ориентирлі полипропиленді пленка;
3) Кең ауқымды полиэтиленді пленка;
• қалыңдығы 20-дан 120 микронға дейінгі термотұрақсыз ПЭ-пленка;
• қалыңдығы 100-250 микрон аралығындағы ауыл-шаруашылығына 

арналған ПЭ-пленка. 
 Әлеуметтік-экономикалық нәтиже:
• Қосымша құны жоғары өнеркәсіптік кешен құру.
• Алдағы уақытта жобаны іске асыру интеграцияланған газохимика-

лық кешеннің шикізатын пайдалануға бағытталған (полиэтилен, плои-
пропилен).

• ҚР-да бұрын-соңды өндірілмеген жаңа (BOPP) өнімінің желісін қосу.
• Өндірілетін өнім импорттың орнын басатын және экспортқа бағыт-

талған болып табылады.
• Өндірістің еркін экономикалық аймақ «Ұлттық индустриялы 

мұнайхимиялық технопарк» аумағында орналасуы өндіріске кеден және 
салық жеңілдіктеріне қамтамасыз етеді.

• Жаңа жұмыс орындарын құру және жаңа мамандар даярлау.
• Жұмыс беруші қызметкерлерді өндірістік орынға өз есебінен жет-

кізуді ұйымдастырған.
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«ArInvest» ЖШС – Павлодар облысындағы заманауи жоғары техно-
логиялы кәсіпорын, өндірісінде маманданатын полиэтилен және алдын 
ала оқшауланған құбырларды пенополиуретанды, сондай-ақ фасонды 
бұйым дарды шығарады. Кәсіпорын 2009 жылы құрылған.

«ArInvest» ЖШС 2009 жылы «Павлодар қ. зауытының құрылысы 
МЕМСТ 30732-2006 диаметрі 32-1020 мм сәйкес алдын ала пенополиу-
ретанмен оқшауланған құбырлар мен қабықшадағы фасонды бұйымдар 
«жобаны жүзеге асырды.

2010 жылдың 12 қаңтарында алғашқы өнім шығару жүзеге асқан. 
2011 жылы мамырда шығарылатын өнімінің ассортименті артқан. Бөлек 
изоляцияланған құбырлар мен қабықшадағы фасонды бұйымдардан 
басқа, құбырлар мен фасонды бұйымдарды мырышталған қабығында 
диаметрі 32 ден 1200 мм өндірісі жүргізілген. 

2012 жылдың қаңтарында қосымша 2 желі іске қосу жүргізілген, су-
кернеуіш полиэтилен құбырларын шығаруға мүмкіндік беретін. Олар 
шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауда, газбен жабдықтау және әр түрлі 
кабельдер төсеу кезінде пайдаланылатын.

«ArInvest» ЖШС заманауи  жабдықтармен қамтылған,  жоғары  білікті 
қызметкерлері бар кәсіпорын. Өндірісте тек қазақстандық, ресейлік және 
еуропалық өндірушілердің жоғары сапалы шикізаттары қолданылады, 
бұл тұтастай алғанда сенімділік және өндірілетін өнімнің сапасына кепіл-
дік береді. 

Бүгінгі таңда компанияның өнімі Қазақстанның түрлі өңірлерінде құ-
бырларды төсеу кезінде пайдаланылады. Кәсіпорынның қуаты 350 мың 
қума метр оқшауланған құбырлар мен 14 мың оқшауланған фасонды 
бұйымдарды, диаметрі 32-1020 мм, сондай-ақ, су қысымды полиэтилен 
құбырларын 500 000 қума метр, диаметрі 20-дан 630 мм жүргізуге мүм-
кіндік береді.

Кәсіпорында сертификатталған:
 – Сапа менеджмент жүйесі сәйкестік ISO 9001:2008 стандартына сер-

тификатталған.
– Өнім сәйкестігін тік жікті құбыр МЕМСТ 30732-2006 «Баян жылу 

оқшаулағыш пенополиуретан қорғаныш қабығында» және ГОСТ 18599-
2006 «Құбырлар және полиэтилен», сондай-ақ шығу тегі жөніндегі СТ-KZ 
формасына сәйкес сертификатталған.

Мамандардың бағалауы бойынша қазақстан нарығында полиэтилен 
және құбыр өнімдерін шамамен 15-20% үлесі «ArInvest» ЖШС тиесілі, тағы 
шамамен 50% шетелдік, әсіресе, ресейлік өндірушілерге тиесілі. Қалған 
30-35% үлесін бір-бірімен әр түрлі қазақстандық өндірушілер құбыр өнім-
дері бөледі. Алайда, кәсіпорынның негізгі артықшылығы бұрынғыдай 
жоғары шығарылатын өнімнің сапасы, тапсырыс берушілерге (тұты-
нушылар) жедел әрекет ету қажеттілігін қамтамасыз ететін өндіріс техно-
логиясы, сондай-ақ, келешегі нақты өндіріс көлемінің ұлғайту Қазақстан 
нарығын барлығын қамту және қанағаттандыру болып табылады.

«ArInvest» ЖШС
Павлодар облысы
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«Павлодар құбыр илек 
зауыты» ЖШС

Павлодар облысы

 «Павлодар құбыр илек зауыты» ЖШС – сапасы жоғары өнім өндіруге 
мүмкіндігі бар заманауи жабдықталған болат электрмен дәнекерленген 
құбырлар өндірісі бойынша кәсіпорын. Тау-кен металлургия саласының 
кәсіпорындары құрамына кіреді. Шығарылатын өнімнің негізгі түрлері:

– МЕМСТ 3262-75 бойынша диаметрі 15-40 мм аралығындағы 
қағазқапшыққа буып түйілген су-газ өткізуші болат құбырлар;

– МЕМСТ 10705-80, МЕМСТ 10704-91 бойынша диаметрі 57-219 мм 
аралығындағы болат электрмен дәнекерленген құбырлар.

Зауыт «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы-
ның ресми сайтында №6909 тіркеу нөмірімен отандық тауар өндірушілер 
реестр қатарында.

Шығарылатын барлық тауар СТ-KZ түріндегі пайда болу куәлігімен 
расталған.

Өнім тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, азаматтық және өнер-
кәсіптік құрылыс, сонымен қатар, су және газ құбырлар құрылысында, 
әртүрлі инженерлік және кәріз жүйелерінде, құрылыс және металлургия 
құрылымдарында қолданылады. 

Өнеркәсіп иеленген марапаттар:
–  «Сала үздігі-2013» медалі, «Сала үздігі-2013» ұлттық сертифи-

каты;
–  «Өнеркәсіптік қолданысындағы үздік өнім» номинациясындағы 

«Қазақстанның үздік өнімі-2013» дипломы;
–  «Өнеркәсіптік қолданысындағы үздік өнім» номинациясындағы 

«Қазақстанның үздік өнімі-2017» дипломы;
–  «Сала үздігі-2015» медалі, «Сала үздігі-2015» ұлттық сертифи-

каты.
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«Павлодар электрод зауыты» ЖШС– қолмен доғалық дәнекерлеуге 
арналған дәнекерлеу электродтарын отандық өндіруші болып табылады.

Зауыт 2014 жылдаң бастап жетекші ресейлік өндірушілердің дәне-
керлеу және өнім бойынша заманауи жабдықпен жабдықталған  элек-
тродтарды дайындау технологиялар бойынша  жұмыс  істейді.  Жүзеге  
асырған  жобасын  әзірлеуді, іске қосу-баптау жұмыстары  және  жүр-
гізуші  тұрақты  техникалық  қолдау жұмыстарын жүргізетін, өндірістік 
желі бойынша серіктес-жеткізушісі Мәскеу қаласындағы «Ротекс» фир-
масы болып  табылады. Дәнекерлеу  электродтарын  өндіру  кезінде 
жоғары сапалы шикізаттары пайдаланылады. Ірі  ресейлік  кәсіпорында  
тағылымдама  өткен  білікті қызметкерлер, заманауи  жабдықтар  мен ең 
жақсы шикізат нарыққа жоғары сапалы өнім шығаруға мүмкіндік береді.

«ПЭЗ» ЖШС өнімі мынадай артықшылықтары бар
 – дәнекерлеу үдерісін жүргізу жеңілдігі, метал қалдықтарының ең аз 

шашырауы;
 – сапалы дәнекерлеу тігістері;
 – үнемділігі;
 – дәнекерлеушіге және дәнекерлеу жабдығына ең төменгі біліктілікке 

қойылатын талаптар. 
«Павлодар электрод зауыты» ЖШС шығарылатын өнімдері:
Электродтар МР-3
Э46-МР-3-3, 0-УД
Е431 (3)-Р23
МЕМСТ 9466-75
МЕМСТ 9467-75
Электродтар арналған пісіру жауапты конструкцияларды оларды 

көміртекті болаттардың уақытша қарсылығы дейін 490 МПа. Ұсынылады 
орта және қысқа доғаның ұзындығы. Жіберіледі дәнекерлеу ылғалды, тот 
басқан нашар тазаланған жылғы тотықтарының және басқа да ластану-
лардан металл. Бар жоғары өнімділік процесін дәнекерлеу. Электродтар 
қамтамасыз етеді жеңіл жабын саңылауларды. Түрі тоқ: ауыспалы және 
тұрақты кері полярлығы. Шаншу пісіру алдында 140 – 200 С-1 сағ.

«Павлодар электрод зауыты» ЖШС
Павлодар облысы
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«КазАзот» АҚ
Маңғыстау облысы

«КазАзот» АҚ негізі 2005 жылы 1968 жылы тұрғызылып және пай-
далануға берілген Азотты-тук зауытының мүліктік кешенінің базасында 
құрылды. «КазАзот»АҚ Қазақстан Республикасындағы аммиакты және 
аммиак селитрасын жалғыз өндірушісі болып табылады. Компания қыз-
метінің негізгі түрлері: геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу, табиғи 
газды өндіру және қайта өңдеу, аммиак және аммиак селитрасын, сон-
дай-ақ, олардың туындыларын өндіру және өткізу. Қазіргі таңда, ауқым-
ды, жарты ғасырлық тәжірибеге және озық технологияларына сүйене 
отырып, кәсіпорын агроөнеркәсіптік кешенінің және таукен өндіру са-
ласының қажеттіліктері үшін минералдық тыңайтқыштарды шығаруға 
бағытталған химиялық өнім шығарады.

Компанияның өндірістік цехтардың құрамына кіретіндер:
– Аммиак селитрасын өндіру;
– Аммиак өндірісі;
– Әлсіз азот қышқылын өндіру;
– Меншікті электрлік энергиямен және бумен қамтамасыз ететін 

газ-поршенді электрстансасы.
Өнім өндіру үшін «КазАзот» АҚ негізгі шикі зат ретінде табиғи газды 

пайдаланады. Табиғи газды өндіру, тазарту және тасымалдаумен «КазА-
зот» АҚ бөлімшесіне кіретін «Шағырлы-Шөмішті» филиалы айналысады. 

«КазАзот» АҚ отандық экономиканың азоттық минералдық тыңайт-
қыштар қажеттілігін толыққанды қанағаттандырады. Қазіргі таңда ішкі 
нарыққа өнімнің шамамен 60% жеткізіледі. Өндірілетін өнімнің 40% 
астамы таяу және алыс шет елдеріне экспортқа шығарылады. Негізгі 
импорттаушылары: Украина, Ресей, Польша, Әзербайжан, Қырғызстан, 
Тәжікстан, Түркменстан, Балтық елдері, Венгрия, Румыния, Болгария 
мемлекеттері.

Соңғы кездері әлемде бақыланатын ауыл шаруашылықтың даму 
қарқыны өсуіне байланысты «КазАзот» АҚ компаниясының қызметі өн-
дірістер қуаттарын көбейтуді дамыту, әрі қарай әлемдік нарыққа шыға-
тын өнімнің алуан жаңа түрлерін шығару және өткізу жөніндегі басым-
дық мәселелерді шешуге бағытталған.
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«Каскор Машзавод» АҚ 1990 жылы 1 наурыз күні негізі қаланды. Сол 
уақытта кәсіпорын алдында өнеркәсіпті жұмыс қабілеттілігімен қамта-
масыз ету үлкен міндеті тұрды. Кейін мұнай өндіруші өңірдің ортасына 
түсіп, «Каскор Машзавод» АҚ мұнай-газ саласына арналған құрал-жаб-
дықтарды шығаруға көшті. Нәтижесінде қазіргі таңда Маңғыстау облы-
сының алдыңғы қатардағы өнім тізбегін шығаратын кәсіпорын. 

Сонымен қатар, «Каскор Машзавод» АҚ құрылыс-монтаждау жұмыс-
тарын жүргізеді. Кәсіпорын қызметкерлері өрістете құрастыру, 10 мың 
кубомерт көлемді резервуарларды монтаждау, құбыр эстакадаларын 
монтаждау, кен орын тұрмысын түзеу мен т.б.құрылыс-монтаждау жұ-
мыстары жүргізіледі.

Кәсіпорын ҚР Үкіметінің жаңа бизнес-бастамаларын қолдау мен жұ-
мыс жасап тұрған кәсіпорындарды модернизациялау бағытындағы бас-
тамалары мен жобаларын белсенді қолдайды.Оған дәлел «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарламасы аясында Жаңаөзен қаласында сорғылай 
қарнағының диагностикасы мен жөндеу жұмыстарын жасау цехы 2012 
жылдың 1 маусым іске қосу болып табылады. 

OHSAS 18001:2007 кәсіби қауіпсіздің жүйесі, ISO 14001:2004 экология 
менеджменті, ISO 9001:2008 менеджмент сапа жүйесі енгізіліп, сертифи-
катталғандығы алдыңғы қатарлы үрдістерге сәйкес компания үнемі даму 
жолында. Қазіргі таңда өнеркәсіптің API және ASME стандарттар шарт-
тарына сәйкестігі сертификатталуына дайындық жұмыстары жасалуда. 

Кәсіпорынның өнімі халықаралық, республикалық және облыстық бе-
делді байқаулар мен көрмелерінде өзіне лайықты бағасын алды:

– Көпжылдық еңбек нәтижесінде жоғары кәсібилік және елдің эконо-
микасын дамытуға үлкен үлес қосқан Халық ықыласын иелену халықара-
лық академиясы «Каскор Машзавод» АҚ «Машина жасау» номинация-
сында «Тұрақты компания» атағын иеленді;

– Компания Республикалық «Алтын сапа» байқауының қатысушы-
сы, «Өнеркәсіптік қолданысындағы үздік өнім» номинациясындағы «Қа-
зақстанның үздік өнімі-2011» облыстық байқаудың жеңімпазы;

«Каскор Машзавод» АҚ құбыр өнімдері саласында қызмет көрсету 
бойынша тәжірибесі көп. Компанияның өнім өндіруді ары қарай дамы-
ту, жаңа тәсілдерді қолдану арқылы қызмет көрсету ауқымын кеңейту 
жоспары бар. Аталған бағдарлама аясында мұнай-газ саласына ар-
налған сандық программалық басқару бар көп функциялы заманауи 3 
білдек сатып алынды.

«Каскор-Машзавод» АҚ
Маңғыстау облысы
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«Шыныпластикалық 
құбырлар зауыты» ЖШС

Маңғыстау облысы

«Шыныпластикалық құбырлар зауыты» ЖШС Қазақстан Республика-
сының өңіріндегі бірегей өндіріс болып келеді. Қазақстан Республикасы-
ның мұнай газды секторына арналған 2003 жылдан бері бірінші болып 
диаметрлері 63мм-ден бастап 500мм дейінгі жоғары қысымды шыны-
пластикалық құбырларды өндіре бастады.

Шыныпластикалық құбырлар зауытының басшылары зауытта шыға-
рылатын өнімнің тек қана мұнай өндірісінің қажеттілігінен басқа, өнімді 
ауыз-су құбыры ретінде пайдалануға болатынын ескере отырып, ҚР СЭС 
органдарының қатаң және мұқият тексерісінен кейін өнімді ауыз-су құбы-
ры ретінде пайдалануға болатын рұқсатнама қағазын алды.

Шыныпластикалық құбырлардың артықшылығы – ұзақмерзімді 
төзімділігі. жарамдылығы – 25 жылға дейін. Өнім 100% тот басудан 
қорғалған. Құбырлар химиялық орталар мен парафин жиналған қал-
дықтарға төзімді, олар жеңіл әрі құрылыста оңай құрастырылады. кәсіпо-
рын құбыр құрастыруға қажет қосалқы бөлшектерді шығарып отыр. 

Бүгінде мұнайлы өңірлерде мұнай кен орындарында 3400 км шы-
ныпластикалық құбырлар төселген. мұнайшылар құбырлардың ар-
тықшылықтарын атап өтуде. Зауыттың 3 цехы жылына 590 км құбыр 
шығарып отыр. 
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«Орал сауда-өнеркәсіп компаниясы» ЖШС 2003 жылы тамыз айында 
құрылды. Барлық өндірістік кешен 12 цехтарда орналасқан. «Орал сау-
да-өнеркәсіп компаниясы» ЖШС директоры мен негізін қалаушы Крылов 
Валерий Юрьевич. 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 шатырла-
рын, профильдік беттерді, доборлық элементтерді, жол белгілері және 
қауіпсіздік техникасының белгілерін, сондай-ақ пластмассадан жасалған 
халық тұтынатын тауарларды өндіріп шығарады. Кәсіпорынның өн-
дірістік қуаты жылына 30 000 тонна полиэтиленді өндіреді. 

2010 жылдың 12 сәуірінен бастап Сапа менеджменті жүйесі енгізілді. 
Ол СТ РК ISO 9001-2009 «Сапа менеджменті жүйесі» талабына сай келеді. 

2012 жылдың 15 қазан айынан бастап Экологиялық менеджменті 
жүйесі және Кәсіби қауіпсіздік және денсаулық менеджменті жұмысқа 
енгізілді. Ол ҚР СТ ISO 14001-2006 және ҚР СТ OHSAS 18001-2008 талап-
тарына сәйкес келеді. «Орал сауда-өнеркәсіп компаниясы» ЖШС-сы бар-
лық аспектілері бойынша жұмысты жетілдіруге ұмтылады, сондықтан 
мүмкіндігінше, өндірістік қалдықтардың қоршаған ортаға әсерін тигіз-
беуіне үлкен көңіл бөледі. Негізгі жұмысы бұл – қалдықтардың санын 
азайту болып табылады, оған қалдықтарды қайта пайдалану және қай-
та өңделіп, атмосфераның ластануын болдырмауы үшін технологиялық 
жабдықтың сенімділігін арттыру арқылы қол жеткізеді. «Парыз 2014» 
бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі байқауында «Экологияға қосқан 
үлесі үшін» аталымымен марапатталғаны – атқарылған барлық жұмыс 
нәтижесін көрсетеді. 

2013 жылы компания API Spec Q1 және ISO/TS 9001:2008 халықара-
лық сапа менеджменті талаптары жүйесіне сәйкестігін растады. 2017 
жылы API Spec Q1 және ISO 9001:2015 сапа менеджменті талаптары 
жүйе сіне сәйкестігін растады.   

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

Компания үнемі әр түрлі республикалық және өңірлік көрме мен бай-
қауларға қатысады. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 жылдары «Қазақстан-
ның Үздік тауары» өңірлік байқауында «Халыққа арналған Үздік тауар» 
аталымы бойынша бірнеше рет бірінші орынды иеленді. 2012, 2013, 2014 
жылдары «Мінсіз» халықтық сапа белгісін иеленді. Кәсіпорын орта биз-
нес субъектісі болып табылады және өз өнімдерін Қазақстан нарығында 
сенімді және сапалы өндіруші ретінде көрсете білді.

«Орал сауда-өнеркәсіп компаниясы» ЖШС
Батыс Қазақстан облысы
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«Орал трансформатор 
зауыты» ЖШС

Батыс Қазақстан облысы

«Орал трансформатор зауыты» ЖШС 2010 жылы құрылды. 2015 жыл-
дың екінші жартысынан бастап зауыт өндірістік-коммерциялық қызметін 
бастады. Зауыттың мақсаты кернеу классы 6-10 кВ куштік трансформа-
торлар шығару.

Зауыт озінің өндірістік және әкімшілік материалдық ресурстарына 
ие – құрастыру цехы, механикалық цех және тұрмыстық қызмет көрсе-
ту бөлмелері бар. Зауыт көлемі – 32 969 м2. Өндірістік алаң 24 856 м2. 
Зауыт кернеу классы 6-10 кВ және қуаты 25-2500 кВА болатын күштік 
үшфазалы майлы трансформаторларлар жасап шығарады. Бүгінгі таңда 
қуаты әр түрлі 8000 дана трансформаторлар шығарылды. Барлық техно-
логиялық жабдықтар Еуропа мемлекеттері, Қытай және АҚШ елдерінің 
жетекші өндірушілерінен сатып алынған.

Өндірістік корпус бірнеше учаскеден тұрады:
– электротехникалық болатты пішу учаскесі;
– өзекше өру және жинау учаскесі;
– орауышты орау, тығыздау және орауышты термовакуумды кептіру 

учаскесі;
– белсенді бөлікті жинау, аргондоғалы пісіру, сымды оқшалау, ауыс-

тырып-қосқыш орнату, сольвент буларында вакуумды кептіру пеші, соң-
гы жинау және вакуумда трансформатор майын құю;

– қабылдау-тапсыру сынақтары және қаптау.
ЖШС «Орал трансформатор зауыты» Қазақстан Республикасының 

электрмашиналарын құрастыру саласындағы көшбасшылар қатарында, 
себебі ең ірі электрқондырғыларын өндіру «Alageum Electric» компания-
лар тобына кіреді.

Шығарылатын өнімнің негізгі артықшылықтары: заманауи жаб-
дықтарды қолдану арқасында әлемдік стандарттарға және нормаларға 
сай жоғары сапалы трансформаторлар шығару. Қазіргі таңда зауыт 
қолжетімді және бәсекеге қабілетті баға саясатын кабылдап, қолдану-
да. Бұл саясат өнімді ораташа нарықтық бағадан 5-10% төмен бағамен 
жүзеге асыруға мүмкіндік береді. ЖШС «Орал трансформатор зауыты-
ның» өнімді сыртқа шығару үлесі – 96%. Зауыт толық жобаланған қуатқа 
шыққанда өнім саны жылына 11 000 дананы құрайды.
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«Азот зауыты» ЖШС – Батыс Қазақстан облысындағы сұйытылған 
және газ тәрізді азоттың, оттегінің өндірісін меңгерген алғашқы кәсіпо-
рын.

Зауыттың құрылысы 2003 жылы басталды, ал пайдалануға іске қосу 
2007 жылдың 28 мамырында жүзеге асырылды. Зауыт құрылысының 
мақсаттылығы Қазақстан Республикасының мұнай газ секторы компа-
ниясы тұтынушылары көптігінің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 
сұйылтылған азот пен оттегі өндірушісінің Батыс Қазақстан облысында 
жоқтығынан қамтамасыз етілді.  

Серіктестіктің негізгі қызметі мұнай газ саласында қызмет көрсету 
және Қазақстан нарығында криогендік өнімдерді өндіру, іске асыру бо-
лып табылады. «Азотный завод» ЖШС – тұтастай Қазақстанда мұнай газ 
секторы, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, тұрғын үй құрылысы нысанда-
ры үшін қажет криогендік өнімді (оттегі, азот) өндіріп шығаратын, серпінді 
дамып келе жатқан, тұрақты, қазіргі заман техникасымен жабдықталған 
кәсіпорын. 

Компания өзінің қызметін екі негізгі бағыт бойынша іске асыратын 
Қазақстанның химиялық өнеркәсібінің жетекші кәсіпорындарының бірі 
болып табылады:

– технологиялық және магистралдық құбыр жолдарын, сұйық қойма-
ларды сынау, құрғату, инерттеу бойынша қызмет көрсетуі;

–  сұйылтылған азотты, оттегіні өндіруі және жеткізуі.
«Азотный завод» ЖШС бүгінде:
– Қазақстандық компаниялар арасында мұнай газ саласы үшін құбыр 

желілері мен түтіктерді құрғату, сынау және инерттеуінен қызметтерді 
ұсыну бойынша Қазақстан Республикасында көшбасшы; 

– Криогендік өнімнің ірі қазақстандық өндірушілерінің бірі;
– 14.09.2016 жылғы CT-KZ №KZ 6 109 00 476 нысанында тауардың 

шығарылымы жөнінде Сертификаты бар. 
– Orion Registrsr бағалауынан өтті және стандарттарға сәйкес болып 

танылды:
– ISO 14001:2015 Экологиялық Менеджмент жүйесі
– OHSAS OHSAS 8001-2007 Еңбекті қорғау және Өнеркәсіптік қауіп-

сіздік басқармасының
– SO 9001-2015 Сапа Менеджменті жүйесінің 
– «Самұрық-Қазына Контракт» ЖШС отандық тауар өндірушілерінің 

тізімінде тіркелінді. Жеткізушінің коды 13023957.
Біздің кәсіпорынның артықшылықтары: 
– Қызмет көрсетуі және өндірісі кезіндегі қауіпсіздік;
– Өнім мен қызметтердің жоғары сапасы;
– Жылдамдығы;
– Жоғары білікті қызметкер.
Компанияның Қазақстан бойынша сұйытылған азот жеткізу мүм-

кіндігі бар. Оқшау, мобильді қондырғыларға ие бола отырып, компания 
Тапсырыс берушінің жұмысын өткізу орнында сұйылтылған азотты газға 
айналдыруын жүзеге асырады, сондай-ақ басқа да сәйкесті қызметтерді 
көрсетеді.

«Азот зауыты» ЖШС
Батыс Қазақстан облысы
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«ЭлектроТехнология» ЖШС
Қызылорда облысы 

«Электро Технология» ЖШС 2003 жылдың тамызында құрылған. 
Компанияның жұмыс істеген уақытында «Электротехнология» ЖШС Қа-
зақстан Республикасының нарығындағы тұрақты ұстанымға ие болды. 

«Электротехнология» ЖШС-нің осындай импортталған қондырғы-
лардың негізгі және сөзсіз артықшылығы – бұл компоненттердің 90%-ы 
Қазақстан Республикасында өндіріледі. Өндірістің қарқыны жыл сайын 
артып келеді.

Компанияның негізгі қызмет түрлері: электр жабдықтарына сервистік 
қызмет көрсету; электр желілері мен қосалқы станциялардың жұмы-
сы; жарылысқа төзімді электр жабдықтарын жөндеу; іске қосу, баптау 
жұмыс тары; электромонтаждау жұмыстары.

Компанияның даму мақсаты – тапсырыс берушінің талаптарын то-
лық қанағаттандыру.

«Электротехнология» ЖШС 2017 жылдың маусым айында өткен «Қа-
зақстанның үздік тауары-2017» көрмесінің аймақтық кезеңінде «Өнер-
кәсіптік мақсаттардағы үздік тауарлар» номинациясына ие болып, 
Астана қаласында өтетін республикалық көрменің финалына жолдама 
жеңіп алды. Компания өзінің дамуын – автоматтандырылған басқару 
станциясын (САУ) ұсынды. Құрылғы математикалық модельге негіздел-
ген «ақылды» жүйені қамтиды, жылжымалы машинамен бірге мұнай кен 
орындарын механикаландырылған өндірудегі барлық мәселелерді ақыл-
мен, тиімді шешуге мүмкіндік береді. «Электротехнология» ЖШС-да бұл 
автоматты басқару станциясын «ақылды» шкаф деп атайды.

Компания Сапа менеджмент жүйесі (халықаралық стандарт ISO 
9001), Экологиялық менеджмент жүйесі (халықаралық стандарт ISO 
14001), Өндіріс қауіпсіздігі және денсаулық сақтау менеджмент жүйесі 
(халықаралық стандарт OHSAS 18001), Энергия менеджмент жүйелері 
(халықаралық стандарт ISO 50001) стандарттарының талаптарына сәй-
кес интеграцияланған басқару жүйесін енгізген және осы стандарттар-
дың талаптарына сәйкес үнемі жақсарып отыруды көздейді.

«Электротехнология» ЖШС еліміздегі ірі мұнай компаниялары: «СП 
«Казгермунай» ЖШС, «Торғай-Пертолеум» АҚ, «Казахойл Актобе» ЖШС, 
«Эмбамунайгаз» АҚ, «Каражанбасмунай» АҚ, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ, 
«Өзенмұнайгаз» АҚ компанияларымен өзара тиімді ынтымақтастық ор-
натып жұмыс атқарады.

«Электротехнология» ЖШС-гі кәсіпорынын аралау кезінде департа-
мент қызметкерлерімен «Интернет-магазин» ақпараттық жүйесімен қыз-
мет көрсету, нормативті құжаттарды өзектендіру, 2018-2020 жылдарға 
арналған Мемлекеттік стандарттау жоспарын қалыптастыру тәртібі, 
стандарттау бойынша нормативті құжаттардың мәліметтер базасын 
қалыптастыру жөнінде кеңестер беріп, Кеден одағы және евразиялық 
Экономикалық одақ (ЕЭАО) техникалық регламенттерінің және басқа да 
нормативтік актілер талаптарын түсіндіріп өтті. Аралау барысында тех-
никалық реттеу, метрология және ЕАЭС техникалық регламенті және т.б 
нормативтік құжаттардың талаптары бойынша түскен сұрақтарға толық 
және тыңғылықты жауаптар берілді.
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2015 жылдың 6 қарашада кәсіпорынның негізі қаланды. Компания 
директоры Бимағамбетов Қайрат Болатұлы. Кәсіпорында 50 қызметкер 
жұмыс істейді.

Кәсіпорынның өндірісітк базасының мекенжайы: Қызылорда қаласы, 
Жаппасбай батыр көшесі, 137Е үй.

Серіктестіктің мақсаты мен қызметі: полипропиленді қаптарды өндіру 
және сату (көтерме және бөлшек сауда), халық тұтынатын тауарларды өн-
діру және сату (көтерме және бөлшек сауда). Қазіргі уақытта Компания 
полипропиленнен қаптар өндірумен айналысады.

Қаржылық мәліметтерді айтсақ, 2016 жылдың екінші жарты жыл-
дығында 10, 665 мың теңгеден астам сомаға тауарлар сатылды, 2017 
жылдың бірінші жарты жылдығында 27, 200 мың теңгеден астам сомаға 
тауарлар сатылды.

Кеден одағына сәйкестік (Қазақстан, Ресей, Белоруссия) сертифика-
ты бар, бұл мүмкіндік қаптарды сатып алуға тендерге қатысу кезінде ар-
тықшылық беретін

Қазақстанда өндірілген тауарларды растайтын СТ-КЗ сертификаты 
бар.

Қызылорда облысының аумағында «Полимер Продукт» ЖШС – ха-
лықаралық стандарттарға сай, логотиптерді қолданумен әртүрлі өлшем-
дегі қаптарды үлкен көлемде шығаратын жалғыз зауыт.

Қаптарды шығару үшін жіптерді өндіруде экологиялық таза шикізат 
PP Н 030 GP «Сибур» маркалы полипропилен түйіршіктері қолданылады, 
бұл өз кезегінде үгілгіш тауарларды орау кезінде қолайлылық пен ыңғай-
лылықты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Компания әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға, көпбалалы отбасы-
ларға көмектеседі, қайырымдылық шараларын өткізеді. «Мектепке жол», 
«Қарттар күні» және тағы басқа әр түрлі акцияларға қатысады. Ұжым Қы-
зылорда қаласындағы қоғамдық іс-шараларға белсене қатысады.

Кәсіпорын табысқа жету стратегиясында ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ БІЛІК-
ТІЛІІГНЕ БАСА НАЗАР АУДАРАДЫ. Өндірісті оңтайландыруда әлемдік 
деңгейге жету үшін ұйымдастырушылық мүмкіндіктерді арттыру, шағын-
дарды қысқарту, капиталды тиімді басқару және табысты ұлғайту мақ-
сатында ресми оқыту бағдарламалар қолданады, адами капиталды да-
мытуға ден қойылған. Осылайша әр қызметкер жеке әлеуетін көтеруге 
мүмкіндік алады. 

«Полимер Продукт» ЖШС
Қызылорда облысы 
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 «МИР 2001» ЖШС
Кызылорда облысы

Компания 2001 жылдың наурыз айынан бері жұмыс істеп келеді. 
«МИР-2001» ЖШС-нің директоры Ерлан Серікұлы Медетов. Негізгі қыз-
меті Байқоңыр және Қармақшы аудандарының аумағында жүзеге асы-
рылады.

Қызметкерлер саны – 47 адам.
Серіктестік бірқатар инвестициялық жобаларды жүзеге асырды: «TS 

WATER» тауар белгісімен ауыз суды өндіру, ПВХ жасалған терезе және 
есік конструкцияларын өндіру. 70% жергілікті өндіріс.

Бұдан басқа, 2004 жылдан бастап бетон өнімдерін өндіру, құм-қиыр-
шық қоспаны және жоғары сапалы цементді дірілдеудің әдісін орындай-
тын төселген плиталар өндірісін жүзеге асырады. Жабдықты неміс Rimac 
Maschinen und Anlagen Gmbh (Германия) компаниясы және бірқатар ре-
сейлік компаниялар сатып алды. Өндіріс үшін PGS Ордази карьерінен 
қолданылады. «Ордасы» карьері – «Байқоңыр» ғарыш орталығының бар-
лық жолдары мен ғимараттарының негізіне айналған құмды-қиыршық 
қоспасы.

Жоғары сапалы және жоғары беріктік өнімдерді шығаруға шешім 
қабылдаған кезде C-3 пластификаторы қолданылады, сондай-ақ H-130 
пигментті ұнтақ бояуы тұтынушының өтініші бойынша шағын мөлшерде 
қолданылады.

Өндірістік қуаты: жиектер (бүйір тастар) – айына 4600 дана. павардар 
(тротуар плиталары) -3600 м2.

«MИР-2001» ЖШС Қазақстан нарығына дайын әрі жоғары сапалы 
өнімдерді жеткізуге дайын. Компанияда өнімнің сәйкестік сертификатта-
ры бар.

Компания аймақтың әлеуметтік жобаларына, қоғамдық өміріне, Қар-
мақшы ауданын, Қызылорда қаласын абаттандыруға белсенді қатысады, 
аз қамтылған отбасыларға, мүгедектерге, еңбек ардагерлеріне көмекте-
седі.

Аймақтық және республикалық жарыстарда түрлі жарыстарға қаты-
сады.
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«Қазфосфат» ЖШС Компаниясы Қазақстан Республикасы заңнамасы-
на сәйкес 1999 жылы 27 қазанда құрылды.  Кәсіпорын фосфаттар шыға-
рудан бастап, олардан өндірілетін түпкі өнімді өз меншігіндегі Теміржол-
көлік кешені күшімен жеткеруге дейінгі бүкіл жұмысты бір өзі атқаратын 
Қазақстан жеріндегі бірегей компания. 

Тауарларды бағалау бойынша құрылған сараптамалық топ мүшелері 
Шәкербек М.Ш., Ағатае Е.Б., Воробьева А.В., Наурызбаев А.Н., Омаров Е.Ж., 
Утенова А.Е. көрме-байқау қатысушыларының тапсырған құжаттары мен 
көрмелік экспозицияны қарай келе «Қазақстанның үздік тауары» өңірлік 
көрме-байқауының «Өндірістік бағыттағы үздік тауарлар» аталымы бой-
ынша бірінші дәрежелі дипломантын «Казфосфат» ЖШС беруді шешті. 

«Казфосфат» ЖШС 1999 жылы құрылып өз алдына фосфоритті кен 
өндіріп, өңдеу мен дайын өнімді химиялық кәсіпорындар мен тұтынушы-
ларға өткізуден тұратын технологиялық кешенді құрайды. 

Қазіргі таңда Компанияның құрамында заңды тұлғалардың құқығы 
жоқ жеті филиалы бар. 

Кәсіпорынның негізгі бағыты фосфор шикізаты шығару және өңдеу, 
фосфор өндіру және ол шығаратын минералды тыңайтқыш және фосфат 
жемдерін шығару. 

Шығарылатын өнімдер – ұсақталған фосфатты шикізат, жұқа фос-
шикізат, сары фосфор, техникалық фосфор қышқылы, азықтық фосфор 
қышқылы, триполифосфат натрий, азықтық триполифосфат натрий, ам-
мофос, жемдік трикальций фосфат. 

ЖШС шығаратын өнімдердің барлығы жақын және алыс елдерге экс-
портталады. Өнімдердің көлемі арып келелді, бағасы да қолжетімді. Жер-
гілікті қамту үлесі 100%.

Кәсіпорын талап етілетін 5 жүйе бойынша сертификатталға, олар: 
менеджменттік сапа, экологиялық менеджмент, кәсіби қауіпсіздік пен 
денсау лық менеджментінің жүйесі, әлеуметтік жауапкершілік менедж-
менті, ISO 50001:2011 энергоменеджментінің жүйесі. 

2013 жылы күкірт қышқылын шығаратын кәсіпорын іске қосылды, 
қуаттылығы 600 мың тонна. 2016 жылы ЭФҚ-1 (экстракциялық фосфор 
қышқылы) жаңа бөлімі соғылды, қуаттылығы 220 мың тонна Р2О5, шыға-
рылым коэффицентін жоғарылатуға және аммофос 10:40 өнідірісін 500 
мың тоннаға дейін жеткізуге мүмкіндік береді.

«Казфосфат» ЖШС
Жамбыл облысы
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 «Talas Investment Company» ЖШС
Жамбыл облысы

«Talas Investment Company» ЖШС – қуаттылығы жылына 15 000 тон-
на цианид натриін шығаратын зауыт;

Зауыт 2014 жылдың 27 маусымында іске қосылып, Қазақстан Рес-
публикасы Үкіметінің 18.06.2012 жылғы №799 қаулысымен бекітілген, 
жоғары технологиялық өнім шығаратын тізімге енгізілген. Мемлекеттің 
үдемелі индустриалды-инновациалық даму бағдарламасы шеңберінде 
соғылып, жоғары дәрежелі маңызы бар, Қазақстан Республикасының 
экономикасына маңызды жоба ретінде индустриализация Картасы 
тізімінің жобасына енгізілген.  

Өндіріс: Цианид натрий (брикеттелген) – қуаттылығы жылына 15 
000 тонна,  көгерткіш қышқылын натрий гидроқышқылымен (NaOH) 
залалсыз дандыру арқылы алады.

 Цианид натриін алтын өңдеу үшін, темір өнімдерін мырыштауға, ал-
тындатуға арналған ванналарды мырыштау үшін қолданады. Басты 
тұтынушылар, ол руда шаймалау кезінде цианид натриін қолдан тын ал-
тын өндіруші компаниялар болып табылады. 

Аммоний сульфаты – қуаттылығы жылына 5 000 тонна, күкірт 
қышқылының аммиак ерітіндісіне және басқа тұздарға іс-қимылының 
әсерімен өндіріледі. Азот тыңайтқыштар ретінде қолданылады, топы-
рақты кеңейтетін қышқыл емес (бейтарап тыңайтқыш).
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 ЖШС «Тараз металлургиялық зауыты»
Жамбыл облысы

Қазақстанның оңтүстігінде қуатты металлургия өнеркәсібін құру мақ-
сатында 2006 жылдың соңында «Орталық Азия инвестициялық консал-
тингтік компаниясымен» ұсынылған қазақстандық инвесторлар тобы 
«Химпром-2030» ЖШС-нің металлургиялық саласын қайта құру туралы 
шешім қабылдады. 

Жоба Қазақстан Республикасының Президентімен бекітілді және «Та-
раз металлургиялық зауыты» ЖШС еліміздің серпінді өндірістік инвести-
циялық жобаларының тізіміне енгізілген.

Инвестициялық жобаның басталуымен екі пеш қайта құру басталды 
(№5 және №6). Нәтижесінде, 2007 жылдың шілде айында №5 пеш іске 
қосылды. 2007 жылдың соңына қарай № 6 қайта жаңартылған руда-тер-
миялық пеш іске қосылды, 2009 жылы заманауи газ тазарту жүйелері 
бар №2 және №4 РКО-25 ферроқорытпа пештерінің құрылысы басталды, 
бұл 97% қатты денелердің шығарылуын тазартуға мүмкіндік береді.

2011 жылы РКО-25 (№3 және №4) екі жаңа жылу пештері пайдалануға 
берілді. Сондай-ақ №5 және №6 пештерді қайта құру және осыған ұқсас 
газ тазарту жүйесін енгізу арқылы РКО-25 (№1 және №2) жаңа пештерін 
салу жоспарланып отыр.

Жаңа пештерді енгізумен бәсекеге қабілетті жоғары сапалы өнім 
шығарылды. 

Компания ферроқорытпалар мен электрод массасын өндіруге маман-
дандырылған.

МЕМСТ 4756-91 (ISO 5447-80) ферросиликомарганец (маркалы) мар-
ганец, кремний және темір марганец бар шикізат пен кварцит көміртегі 
мен коксты қорытпасын білдіреді. Негізгі химиялық элементтердің құра-
мында ферросиликомарганец таңбаланған.

Қара металлургияда ферросиликомарганец қара және шойын шыға-
ру үшін қышқылсаздандыру және қоспалаушы қоспалар ретінде қолда-
нылады.Ол қорытпаның тозуға төзімділігін, соққыға төзімділігін және 
ыстыққа төзімділік береді. Ол күкірт пен оттегінің балқытылған метал-
дың ерігіштігін төмендетеді және кристалдану кезінде металлдың қажет-
ті құрылымын беруге мүмкіндік береді. Марганецпен легирленетін болат 
өте қиын және берік. Одан ұсақтау машиналарының жұмысшы бөліктері, 
шар диірмендері, теміржол рельстері және басқалары жасалады.

Электродты массасы (СТ 39379091-03-2009) қара және түсті метал-
лургия, химия өнеркәсібі және фосфор өндірісінің электротермиялық 
пештерінің үнемі өзін-өзі пісіру электродтарын өндіруге арналған. Фер-
роқорытпа, кальций карбид, фосфор, абразивті материалдар өндіріс-
терінде қолданылады

Зауыт өнімдері ішкі және сыртқы нарықта сұранысқа ие. 
Жеткізу географиясы: Қазақстан, Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан 

және т.б.
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IDC компаниясы – жүйелік интегратор, бағдарламалық жасақтама-
ның және сенсорлық жабдықтың өндірушісі. Кәсіпорын ақпараттық киос-
кілердің, дабыл батырмаларының, интерактивті парталар мен басқа да 
ІТ-жаңалықтарының өндірісінде маманданады. 

IDC 2013 жылдан бері жұмыс істеп келеді және Қазақстанда сенсор-
лық технологиялар нарығының пионері болып табылады, өйткені компа-
ния ҚР-да ұсынатын шешімдердің көбісін IDC қана шығарады. Сонымен 
қатар, бұл кәсіпорн – сенсорлық жабдықты өндіру және ақпаратты көр-
сетудің интерактивті жүйелерін құру бойынша ТМД нарығы көшбасшы-
ларының бірі. 

Алғашқы күндерден ақ компания әр клиенттің сұранысын қанағат-
тандыра алатын стандартты емес және креативті шешімдерді қабылдап 
отырады, бұл біздің ұранымыздан байқалады: «Қораптан тыс ойлау!» 

Компания жұмысының негізгі жеті бағытын бөліп көрсетуге болады: 
Сенсорлық және интерактивті жабдықты шығару;
БЖ әзірлеу; 
Қалаларға, мектептерге, үйлерге арналған ақылды шешімдер.
Пилотсыз авиациялық жүйелер;
Жүйелік интеграция;
Ақпаратты көрсету жүйелерін құру;
Қонақ үйлерге арналған шешімдер

«IDC» (АйДиСи) ЖШС
Алматы қаласы
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 «СОЛО ЛТД» ЖШС ҒӨК
Алматы қаласы

«СОЛО ЛТД» ЖШС ҒӨК 1991 жылдан бастап радиациялық бақылау 
және аспап жасау саласында жұмыс істейді.

«СОЛО ЛТД» ЖШС жұмыс жасау құқығына ие: 
• өлшеу аппаратурасының өндірісі;
• өлшеу құралдарын жөндеу;
• изотоптық өнімдер мен аспаптарды жеткізу және жүзеге асыру;
• атомдық энергияны қолданумен байланысты жұмыстар орын-

дау және қызметтер ұсыну;
• радиациялық және дозиметрикалық бақылау жүйелері мен жаб-

дықтарының монтаждық және іске қосу-баптау жұмыстарын, техника-
лық қамсыздандырылуын орындау.

• «Радиациялық қорғаныс және қауіпсіздік» мамандығы бойынша 
мамандар дайындау;

• Қазақстан Республикасында территориялар мен объектілердің 
радиологиялық тексерісін жүргізу;

• металл сынығының радиациялық бақылауы;
• радиоактивті қалдықтардың көмілуін ұйымдастыру сынды жұ-

мыстарды өткізу құқығына ие. 
«СОЛО ЛТД» ЖШС ҒӨК патенттелген, Қазақстанда және Ресейде сер-

тификатталған жұмыстық және үлгілік өлшеу аппаратурасын өндіреді. 
Жабдықты дайындаған және өндірген кезде электронды құраушы-

лардың әлемдік өндірушілерінің ең соңғы жетістіктері мен ядролық аспап 
жасаудың озық технологиялары қолданылады. Сонымен қатар, қоршаған 
ортаны қорғау жөніндегі қабылданған бағдарламаларға сәйкес, жабдық 
өндірісінде қуат үнемдейтін электронды құраушылар, аккумуляторлар 
және т.б. қолданылады, атмосфера үшін зиянды заттар қолданылмай-
ды және материалдар шығындарын азайту үшін жабдық өлшемдерінің 
тұрақты азайтылуы жүргізіледі.

Өндірістің дамуы жаңа технологияларды енгізу, нарық қажеттілігіне 
икемді әрекет ету мақсатында қызмет көрсету әдістерін жетілдіру қағи-
датында негізделеді. «СОЛО ЛТД» ЖШС ҒӨК өндірілетін аспаптар ТМД, 
Еуропа, АҚШ елдерінде әр түрлі халықаралық көрмелерде көп мәрте 
ұсынылды, көрмелерде ұсынылған аппаратураның атқарымдық қасиет-
тері мен сапасының жоғары деңгейі атап өтілді. Бұл факт сондай-ақ ҚР 
ҰЯО, ҚР Республикалық СЭС, Pacific Northwest National Laboratory (USA) 
мамандарының бірқатар сараптамалық қорытындыларында атап өтілді.

2005 жылдан бастап кәсіпорында Сапа менеджментінің жүйесі 
дайын далып, сәтті енгізілді. 2017 жылы компания сертификаттық орган 
тексерісінен өтті, СМЖ ИСО 9001:2017 ж. стандарқа сәйкес келеді деп та-
нылды, СМД сәйкестік сертификаты № 17.0910.026, 21.06.2017 ж.
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 «Smart Pay» ЖШС
Алматы қаласы

«Smart Pay» компаниясы СЭЗ ПИТ Алатау және отандық өндіріс ТМД 
мемлекеттеріндегі қайталанбас IT технологиясындағы иновациялық про-
дуктілер, бұл технологиялық өндіріс «сандық қызметтер» топтамасына 
жатады, қазіргі таңда 5000 нан астам мекеме осы компаниямен жұмыс 
істеуде.
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Кәсіпорынның құрылуы нарыққа «Ақылды үй» тұрғын үй және кеңсе 
ғимараттарын инженерлік коммуникациялауды басқару жүйесін жо-
балау, монтаждау және қосу-қаптау бойынша қызметтерді ұсынудан 
басталды.

2010 жылдың соңында білдек жабдықтары алынды және электро-
жабдықарды өндіруге бірінші тапсырыстар қабылданды. Өткен кезең-
де өндірілетін өнімнің сұрыпталым жолы кеңейіп және оның сатылым 
көлемінің динамикалық өсуі байқалды.  

2010 жылдан бастап 2013 жылға дейін электрожабдықтарды өндіру 
жалға берілетін алаңдарда жүзеге асырылды, ал 2013 жылдың аяғын-
да жалпы ауданы 1 488, 6 кв. м. құрайтын мүліктік кешен алынды. 2015 
жылы Түркияда өндірілген СББ (сандық бағдарламалық басқармасымен) 
қазіргі кезгі өнімділігі жоғары білдектермен білдек паркі жаңартылды. 

Бүгінгі таңда «СеверМонтажАвтоматика» ЖШС тұрғын үй құрылысы 
сараланымында электромонтаж қызметтерінің облыстық нарығында 
көшбасшылардың бірі және электротехникалық жабдықтарды өндіретін 
екі аймақтық өндірушілердің бірі болып табылады.

«СеверМонтажАвтоматика» ЖШС
Солтүстік Қазақстан облысы
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 «Киров атындағы зауыт» АҚ
Солтүстік Қазақстан облысы

«Киров атындағы зауыт» АҚ, Петропавл қаласында орналасқан. Кәсіпо-
рын негізі 1928 жылы Мәскеуде құрылған. «Киров атындағы зауыт» АҚ 
мемлекеттік кәсіпорын болып табылады, акцияларының қатысу үлесі 
100% «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ тиесілі «Қазақстан инжиниринг» ҰК» 
АҚ құрамына кіреді. Қазіргі уақытта «Киров атындағы зауыт» акционер-
лік қоғамы мынадай өнімдер шығарады: темір жол көлігінің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін автоматикалық құрылғылар, жүйелермен қоса СЦБ мен 
байланыс блоктарын, кешенді локомотив қауіпсіздік құрылғыларын, локо-
матив радиостанцияларын және т.б. Кәсіпорынның өңірлерде орналасқан 
43 филиалында сервистік қызмет көрсету қамтамасыз етіледі; Қазақстан 
Республикасы Қорғаныс Министрлігі үшін арнайы байланыс құралдарын; 
сандық телевизияны ұйымдастыру үшін техникалық құралдарды; мұнай-
газ кешені кәсіпорындары үшін жабдықтар, оның ішінде БУШК мұнай тар-
татын басқару блоктары, ҚҚҚ қозғалтқыштарды қорғау құрылғылары, 
өздігінен іске қосу құрылғылары, катодтық қорғау станциялары және т.б.; 
энергетикалық кешен жабдықтарын, оның ішінде май тазарту машинала-
рын шығарады.

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 
енгізілген және жұмыс істейді.

2008 жылы «Киров атындағы зауыт» АҚ республикалық «Алтын Сапа» 
байқауының «Өндірістік мақсаттағы үздік тауар» аталымы бойынша КЛҚҚ 
кешенді локомотив қауіпсіздік құрылғысы үшін бірінші дәрежелі дипломы-
мен марапатталды. Кәсіпорын мақсатты әлеуметтік саясаты арқасында 
2012 жылы «Парыз» республикалық байқауының ірі кәсіпкерлік кәсіпо-
рындары арасында «Үздік әлеуметтік жауапкершілікті кәсіпорын» аталы-
мы бойынша дипломант атанды.

«Киров атындағы зауыт» АҚ машина жасау өндірісінде қайта өңдеудің 
барлық түрлері, гальваникалық және термо диффузия жабында, ұнтақты 
бояу, лазерлік кесу, нақыштама, ЧПУ үш және бес координаттық өңдеу орта-
лықтарында жону және токарлық өңдеу, алюминийден жоғары дәлдіктегі 
құйма жасау, беттік монтаждау желілеріне баспа платаларына беттік-мон-
таждау элементтерін дәнекерлеу, радиотехникалық және энергетикалық 
жабдықтарды сынақтан өткізу, реттеу, құрастыру, жинау жұмыстарын жа-
сайды. Бұдан басқа пластмассадан жасалған бөлшектерді, резеңке-техни-
калық бөлшектерді, тапсырыс бойынша электронды жабдықтар, стандарт-
ты емес жабдықтар, аспаптарды жасайды. 0, 5-100 кВт қуатты айналма 
тоқтың электрқозғалтқышын қайтадан орау мүмкіндігі бар.

Зауытта аспаптар өндірісі жұмыс істейді. Кәсіпорынның техникалық 
департаменті конструкторлық-техникалық құжаттаманы әзірлейді, өндіру 
технологиясын әзірлеп, жобалау, өндіріске шығару және сынақ жүргізу 
жұмысын жүргізеді. Техникалық департаментте 100-ден астам инженер-
конс труктор, инженер-технолог, метролог және т.б. қызметкерлер жұмыс 
істейді.
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Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «Көп профильді жабдықтар зауы-
ты» қорғаныстық профильге ірі машина жасау кәсіпорындарға базасын-
да 1999 жылда құрастырылған және бұрғылау жабдықтарын, станок-
тарға арналған қосалқы аспаптарын, бұрғылау станоктарға арналған 
қосалқы бөлшектерін, жыныс-күйзелткіш аспаптарын, энергетикалық 
жабдықтарын негізгі отандық тауар өндіруші. 

«ЗМО» ЖШС күрделі жабдықтарды жасауда және жөндеуде мол 
тәжірибесі, өз құрылымдаушы-технологиядық бюросын қоса жоғары 
білікті қызметкерлер құрамымен қажетті технологиялық қайта жасау 
түрлі профильдік өндірістік қуаттылығымен қамтылған.

 «ЗМО» ЖШС – Қазақстан Республикасыда бір біршамасы кәсіпорын 
әмбебап метал кескіш станоктарды барлығын түрлерінің сапалы іргелі 
жөндеу өндіріп алған.

Бүгінгі күні кәсіпорын келесі өнімдерін меңгерген және сериялы өн-
діріп алып жатыр:

– 1500 метр дейін тереңдігі қатты пайдалы қазбаларын өндіруге 
және ұңғымалар бұрғылауға, геологиялық барлауға арналған бұрғы ста-
ноктар;

– Бұрғылау станоктарға арналған қосалқы аспаптар (құбыр кері 
айналғыштар, элеваторлар, таль блоктар, ұршык-амортизаторлар, бұрғы 
ұршықтар) және бұрғылау станоктарға арналған қосалқы болшектерін 
күрделі тізім;

– Шетелдік өндіру қоса бұрғылау станоктарға арналған қосалқы 
бөлшектер;

– Бұранда ойғыштар мен тұтқыш қоңыраулар, төсем/уату 
(қақталған) айырлар, құбыр/топса кілттер, аралықтар, құлыптар, жас-
тықтар;

– Жыныс-күйзелткіш аспаптар (PDC (БИТ) үш қалақтар қашаулар, 
үш қажаутас қашаулар);

– Энергетика саласының кәсіпорындарға жабдықтар мен қосалқы 
болшектер.

«Көп профильді жабдықтар зауыты» ЖШС 
Солтүстік Қазақстан облысы
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 «Энергосистемы ЭЛТО» ЖШС
Қарағанды облысы

ЖШС «Энергия ЭЛТО» отандық Қазақстанның энергетикалық на-
рығында электротехникалық өнімдердің тауар өндіруші болып табылады.

Бүгінгі таңда зауыт активі дамудың жаңа айналымына шықты: 70% 
артық технологиялық жабдықтар бағдарламалық басқарылатын зама-
науиына ауыстырылды, ол қолдануға өнімді дайындаудың прогрессивті 
технологиясын, өнімнің екі жүзден астам жаңа түрлерін игеруге мүмкіндік 
берді.

Жылдар бойы жұмыс ішінде компания тіректер және жарықтандыру 
прожекторлық мачталар барлық облыс орталықтарында және ірі қала-
ларда орнатылды, құрал-жабдықтармен Қазақстанның және ТМД ел-
дердің мыңдаған объектілерінде орнатылған. 

Қазіргі уақытта электротехникалық міндеті бар төрт жүзге жуық өнім 
түрі шығарылуда:

• түрлі кабельдер төсеу үшін электромонтаж жүйесінің (сөрелер, 
тіректер, қораптар, тартпалар, қапсырма шегелер);

• Қырлы жарықтандыру тіректері 1-ден 12 метрге дейін (ыстықтай 
мырышталған, полимер жабынды);

• Құбырлы жарықтандыру тіректері 1-ден 12 метрге дейін 
(ыстықтай мырышталған, полимер жабынды);

• әр түрлі міндеті бар қырлы бағдаршам тіреулері;
• жарықтандыратын қырлы мачталар 12-ден 50 метрге дейін 

(ыстықтай мырышталған, полимер жабынды);
• қырлы жайтартқыштар, байланыс операторларына арналған ра-

диорелелік мачталар бейнебақылау тіреулері 12-ден 50 метр (ыстықтай 
мырышталған, полимер жабынды);

• Байланыс желі тіректері (т/ж, трамвайлар, троллейбустар);
• Жоғары вольтті қырлы тіректер;
• Жол, көпір қисық желілі қоршаулар;
• Жарық диодты шамшырақтар, көше және офистік орындау;
• Құрылысқа арналған құрылыс қоршаулар, дуалдар, іргетас са-

лынатын бөлшектерді, металлоконструкция;
• Тұрақтар, автотұраққа арналған доңғалақ опырғыштар;
• Ыстық мырыштау қызметтері.
Кәсіпорынның барлық өндірілетін өнімі сәйкестік сертификаты мен 

шығу тегі сертификаты бар. Кәсіпорын ISO-9001-2009 жүйесі бойынша 
сертификатталған. 

Көрнекі мысал ретінде біздің Астана қаласы Халықаралық Әуежайы-
ның жарықтандыру болып табылады, жабдықтарды «Астана ЭКСПО-2017 
«жеткізу, «Астана-Бурабай» бірінші қазақстандық автобан, халықаралық 
маңызы бар «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» электрлендіру «кеніші «Қа-
зақмыс автожол Корпорациясы» ЖШС, «Теңіз Шевройл», «ERG», «Қазмы-
рыш» ЖШС, Астана, Алматы, Шымкент, Тараз, Қарағанды, Ақтау, Атырау 
және т.б. қалаларының көптеген коммуналдық шаруашылық объектілерін 
электрлендіру. «Энергия ЭЛТО» ЖШС қатысушысы болып табылады,  «Ал-
тын Сапа» Қазақстан Республикасы Президентінің сыйлығы, «ҚАЗАВТО-
ЖОЛ-KAZTRAFFIC», Халықаралық көрме, «ТКШ-ЭКСПО» Халықаралық 
форум аясында, сондай-ақ Республикалық «Қазақстанның Үздік тауары» 
көрме-байқауының ізденушісі. 
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Металлургия комбинатының құрылған күні 1960 жылдың 3 шілдесі 
деп есептеледі, себебі бұл күні бірінші домна пеші алғашқы шойын берген.

1995 жылы Қарағанды металлургиялық комбинаты LNM Group (2004 
жылдың желтоқсан айынан бастап Mittal Steel Company) құрамына кірді 
және «ИСПАТ-КАРМЕТ» акционерлік қоғам ретінде тіркелген. Кейінірек 
«ИСПАТ-КАРМЕТ» АҚ құрамына сондай-ақ «ИСПАТ-КАРМЕТ» АҚ көмір 
департаментінің құрылуымен Қарағанды көмір бассейні шахталарының 
және ЖЭО-2 бөлігі енгізілді.

2004 жылдың желтоқсанында өзгеруіне байланысты сауда маркалы, 
«ИСПАТ-КАРМЕТ» АҚ сауда маркасы «МитталСтил Темиртау» АҚ болып 
қайта аталды. 

Екі ірі металлургиялық компаниялардың бірігуіне байналысты 2007 
жылдан бастап кәсіпорын атауы АрселорМиттал Теміртау болып өзгерді. 
«АрселорМиттал Теміртау» АҚ ArcelorMittal Company ірі металлургиялық 
кәсіпорындардың бірі болып табылады. 

 «АрселорМиттал Темиртау» АҚ-да Қазақстан Республикасы  Прези-
денті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің еңбек қызметін бастаған.

50 жыл бойы өз тарихында комбинат тұрақты өсіп өркендеді, қатарға 
жаңа өндіріс енгізді, шығарылатын өнімнің номенклатурасын кеңейтті.

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ тауар өнімінің негізгі түрі:
• ыстықтай иленген парақ және орамадағы прокат;
• суықтай илектелген парақ және орамадағы прокат;
• электролитті қалайыланған ақ қаңылтыр және қара қаңылтыр;
• мырыш жабыны бар прокат;
• түрлі-түсті полимермен қапталған прокат;
• тік жікті электрмен дәнекерленген құбырлар;
• арматуралық болат;
• сұрыптық және қалыпқа құйылған құбырлар.
«АрселорМиттал Теміртау» АҚ өнімдерін ұлттық стандарт бойынша 

өндірістік дамыған елдерге (АҚШ, Жапония, Еуроодақ елдері, және т. б.), 
мемлекетаралық стандарттарға (Мемст), техникалық шарттар бойынша 
жеткізеді.

2016 жылы тауарлар ҚМ бойынша берілген СТ-КZ сертификаттар бой-
ынша құрады 69, 03%, жұмыстар бойынша – 94, 90%, қызметтер бойынша 
– 99, 20% құрды.

Қазіргі уақытта болат департаментінде 12 мыңнан астам адам жұмыс 
істейді.

«АрселорМиттал Темиртау» АҚ МС ИСО 9001:2008 базасында әзір-
ленген сапа менеджменті жүйесі енгізілді және үнемі жетілдірілуде және 
бәсекеге қабілетті бағаға жеткізу және сапасы бойынша тұтынушылар-
дың болжалы мен талаптарына жауап беретін ең төменгі шығындар ба-
рысында өнім өндіруге бағытталған. Сапа менеджменті жүйесі AFNOR 
француз фирмасымен сертификатталған.

Кәсіпорын сондай-ақ ИСО 14001 және OHSAS 18001 стандарттарына 
сәйкес сертификатталған. 

Кәсіпорын басшылығы кәсіпорын инфрақұрылымын дамуына, өн-
діріске жаңа озық технологиялар енгізуге және, негізгі технологиялық 
агрегаттарды жаңғыртуға үлкен көңіл бөледі.

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ
Қарағанды облысы
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«KAZCENTRELECTROPROVOD» 
(Казцентрэлектропровод) ЖШС

Қарағанды облысы

«KAZCENTRELECTROPROVOD» компаниясы 1993 жылы құрылды. 
Кәсіпорын және бүгінгі таңда телекоммуникация, электр энергетикасы 
желілеріне арналған, сондай-ақ темір жол автоматика және телемеханика 
өнімдерінің Қазақстандағы ең ірі өндірушісі болып табылады.

Кәсіпорында 500-ден астам қызметкер еңбек етеді. 
Кәсіпорын миссиясы өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс, ма-

шина жасау және металлургия, көлік коммуникациялары, тау-кен 
және мұнай өңдеу өнеркәсібі сияқты салаларда жоғары технология-
лар енгізу арқылы қазақстандық экономиканы дамытуға көмектесу. 
«KAZCENTRELECTROPROVOD» компаниясы сапалы өнімдер мен қызмет-
терді ұсынып отыр. Бұл қағида ISO 9001:2000 халықаралық стандартқа 
сәйкес сертификатталған арқылы сапа менеджменті жүйесін енгізу 
арқылы жүзеге асырылды.

Компания меншікті әзірлеуді инвестициялайды және үнемі қызмет-
керлердің біліктілігін арттырып отырады, жоғары технологиялық өндіріс 
құралдарын қолданады, сондай-ақ клиенттермен өзара тығыз әрекетте-
седі және нарықта заманауи шешім қорытындысы бар. Өнеркәсіптік көш-
басшыларымен маркетингтік және технологиялық серіктестік телекомму-
никация, электр энергетикасы, темір жол автоматика және телемеханика 
саласында үнемі тәжірибе жинауға мүмкіндік береді.

Қазіргі заманғы өндірістік базасы және Қазақстан Республикасы-
ның аумағында «KAZCENTRELECTROPROVOD» компаниясысының та-
рамақталған филиалдар желісінің арқасында кез-келген күрделі және 
көлеміде тапсырыстарды орындайды. 

1993 жылы негізі қаланған, «KAZCENTRELECTROPROVOD» компания-
сы телекоммуникация желілерінің, электр энергетикасы, сондай-ақ темір 
жол автоматикасы мен телемеханика өнімдерінің Қазақстандағы ірі өн-
дірушісі болып табылады.
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«Щучье қазандық-механикалық зауыты» ЖШС 1971 жылы кұрылған.
Оның қызмет кәрсету және шығаратын тауарлары әр түрлі және 

өте кең.
Зауыттан шығарылатын қазандар қоғамдық және өндірістік ғимарат-

тар мен құрылыстар, жеке үйлер, тұрғын массивтерін, ауылдарды ыстық 
сумен жабдықтау, от жағуға қажетті орталықтандырылған және авто-
номды жүйеде жылумен жабдықтауда колданылатын ыстық су, буды өң-
деу үшін әр түрлі саладағы кәсіпорындарда.

Қазандық-қосалқы жабдықтар іс номенклатурасы ауыр үрлеу маши-
насы, су жылытатын және жылу алмастыратын жабдықтар, циклондар, 
тас көмір беретін және күл жоятын тізбектер, түтін шығатын мұржалар, 
ауаны жылытатын қондырғыларды қосады.

«Щучъе қазандық-механикалық зауыты» ЖШС өзінің клиенттеріне 
толық кешенді жұмыс пен қызметті ұсынады: қажетті қазандық және 
қазандық – қосалқы жабдықтарын жеткізу және дайындау, монтаж-
ды және жүргізу жәндеу жұмыстарды орындау, қазандықты дайын етіп 
тапсыру және жоғары білікті сервистік қызмет көрсету.

Клиенттерге сабырлық пен сенімділікке кепіл бере отырып, біздің 
кәсіпорын жылумен жабдықтау саласында түрлі күрделі мәселелерді то-
лық шешеді.

Сериялы жабдықтармен бірге кәсіпорын тапсырыс берушілге әре-
кеттегі қазандықтарды кұрастыру бойынша үлкен ауқымдақызмет көр-
сетеді, қазандарды отынының бірттүрінен келесі туріне ауыстыру, жер 
бетіндегі және асындағы жылу трассаны орнату үшін аулақ бұру және 
мұржа шығару игерілген.

2007 жылдың ақпан айынан бастап ИСО 9001:2000 сапаменеджменті 
халықаралық жуйесі бойынша кәсіпорын жұмыс істейді. 2016 жылы 
кәсіпорын сапа менеджменті жүйесінде сертификаттан ойдағыдай өтті, 
МС ИСО 9001:2008 сертификаты алынды.

Шығарылған өнімдер сапасы, қоғамға және экономиканың өсуіне 
өзінің үлесін қщсқаны үшін кәсіпорын бірнеше рет диплом, грамоталар-
мен марапатталды.

«Щучье қазандық-механикалық зауыты» ЖШС Щучье қаласы, Ақмола 
облысы, Промзона ауданында орналақан.

«Щучье қазандық-механикалықзауыты» ЖШС
Ақмола облысы
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«ENKI» ЖШС қаптырмалы керамикалық кірпіш шығаратын зауыт. 
Кәсіпорын 2006 жылдың ақпанында «Өнімділігі жылына 60 мың дана 
керамикалық кірпіш шығаратын зауыт құрылысы» инвестициялық жо-
басын жүзеге асыру негізінде құрылды. Жобаның негізгі мақсаты – 
жоғары технологиямен жабдықталған қазіргі заманауи кірпіш зауытын 
салу, сапалы құрылыс өнімдеріне сұранысты қанағаттандыру. Зауыттың 
құрылысы 2010 жылдың 5 қарашасында аяқталды.

Кәсіпорында испаниялық «SOLINCER S.L» және «TALLERES FELIPE 
VERDÉS» фирмаларының технологиялық жүйелері орналастырылған. 
Өндіріс процесінің барлық кезеңдері автоматтандырылған және ком-
пьютерлік техникамен бақыланады. Кірпішті кептіру және күйдіру газбен 
жүзеге асырылады, сондықтан қоршаған орта өндіріс қалдықтарымен 
ластанбайды.

Инвестициялық жоба «Астана-Финанс» АҚ компаниялары тобының 
қолдауымен жүзеге асты. «Ивановское», «Александровское», «КПСС ХХІV 
съезі», «Березовское» жер қойнаулары салымдарын пайдалану құқығы 
рәсімделген.

Өнім түрлері: 1НФ М-150- бір кірпіштік өлшемдегі кірпіш, 1, 4НФ М-150- 
бір жарым өлшемдегі кірпіш, Кірпіштің көптеген түстері және фактура-
лары бар: қаптау жұмыстарына, қабырғаларды қалауға, көп қабатты үй-
лердің аралығын толтыруға арналған. Зауыттың өндірістік қуаттылығы 
жылына – 60 мың дана шартты түрде кірпіш шығарады.

Сонымен қатар, аталған өнімнің өтімділігінің айқын себептері ретін-
де келесі басымдықтарды айтуға болады: кірпіштің мықтылығы және 
аязға төзімділігі негізінде оның алғашқы түрі 50 жылдан астам уақытта 
сақталады, кірпіш «тыныс алу», ауа сақтау сипатына ие, осының негізінде 
бөлмелерде қыста жылы, жазда салқын ауа сақталады, кірпіш экологи-
ялық таза шикізат-балшықтан жасалады, сондықтан адам денсаулығына 
зияны жоқ. Қазіргі заман технологиясының негізінде күйдіру бірнеше түр-
лі-түс береді. Дыбыс өткізбейді және отқа төзімді.

Компания өнімінің сатылу аймақтары еліміздің солтүстігінен бастап, 
батыс, оңтүстік, шығыс аймақтарын, Петропавл, Көкшетау, Астана, Қа-
рағанды, Теміртау, Павлодар, Ақтөбе, Қызылорда, Атырау, Алматы, Шым-
кент, Қостанай, Жезқазған қалаларын қамтиды. Көкшетаудың қаптырма-
лы керамикалық кірпішінің құрылымы – жоғары икемділігі бар, арнайы 
температурада күйдірілген балшық.

Мынадай қасиеттерге ие:
• аязға төзімді
• ұзақ мерзімді пайдалануға арналған
• қолданыс пен пайдалануда өте қарапайым
• ылғал өткізу мен су сіңдіру қасиеттері төмен
• табиғи және механикалық кері әсерлерге шыдамдылығы зор
• қыста жылы және жазда салқын ауа сақталады.

«ENKI» ЖШС
Ақмола облысы
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«КАМАЗ-Инжиниринг» АҚ
Ақмола облысы

«КАМАЗ-Инжиниринг» АҚ 2005 жылдың 31 мамырында құрылған, 
құрылтайшылары «Қазақстан Инжиниринг» ҰК» АҚ және «Камаз» ЖАА 
болып табылады. 

«КАМАЗ» жүк көлік және арнайы техниканы құрастыру бойынша Қа-
зақстандағы алғашқы зауыт. Зауыт құрылған уақыттан бастап мұнда 
Камаз негізінде 11 мыңнан астам автокөлік және арнайы техника шыға-
рылып, республика экономикасының түрлі саласында кең қолданыс 
табуда. Атап айтсақ, қарулы күш құрылымы, жол құрылысы, ауыл шару-
ашылығы т.б. зауыт бастапқыда 6 маманнан тұрған, олар бірден жұмысқа 
кірісті. Жуық арада жоспарлау жасалып, жобалық және құрылыс жұмы-
старына келісімдер жасалды, сонымен 2005 жылдың 26 маусымында, 
ескі өндірістің құралдары алынып тасталған соң, құрылысшылар ғима-
ратты автокөлің құрастыратын кешенде сала бастады. 2015 жылдың 5 
тамызында алғашқы жүкті өзі түсіретін көлік жүк машинасы мен автобус 
жиналды. Ал сол жылы 10 тамызда ретке келтіру конвейері іске қосылды. 

Құрастырылған жүк көліктері мен автобустар үлгілері Қазақстан Рес-
публикасы мемлекеттік органдар тексеруінен сәтті өтіп, сертификаттал-
ды, оларға «Көлік құралы түрін конструкциясын бекіту туралы» куәлік 
берілді. Ал 19 тамызда конвейерден бірінші сериялық автомобиль түсті. 



ӨНДІРІСТІК МАҚСАТТАҒЫ ҮЗДІК ТАУАРЛАР

www.atameken.kz36

«STAHLBAU металл құрастырылым зауыты» ЖШС әр түрлі қиын-
дықтағы металл құрастырылым өндіру бойынша, сондай-ақ стандарттық 
емес қондырғыны дайындау бойынша маманданған, заманауи кәсіпо-
рын болып табылады. Кәсіпорынның мамандары Италияда оқудан өт-
кен. Кәсіпорынның конструкторлы-технологиялық бөлімі МК және БМК 
сызбаларын әзірлеуді орындайды. Зауыт халықаралық стандарттарға 
сәйкес итальяндық өндірісті «FICEP» қондырғылармен жабдықталған. 
Бұйымдарды өндіру үрдісінде кәсіпорын сандық бағдарламалық қамта-
масыз етілуі бар қондырғыны қолданады, жоғары жылдамдықты құрал 
қолданылады.

Компания мамандары жоғары білікті, олар Италияның жабдық жа-
саушы зауытында оқытудан өткен. Олар халық тұтынуы және өндірістік 
мақсатта метал құрастырылымдарын өндіреді, тіпті металл өңдеу бой-
ынша түрлі қызмет атқарады. Зауыттың жеке жеке конструкторлы-тех-
нологиялық бөлімі Металл конструкциялар сызбалары әзірлемелерін 
орындайды. 

Зауытта италиялық FICEP атты өндірістің автоматтандырылған тіз-
бегі бар. Онда сандық бағдарламалық басқару, бытыралақты орнату, 
сүргілеу тізбегі, фрезерлеу, түрлі бұрыштан таңбалау мен кесу, металды 
плазмалық кесу тізбегі бар. 

Зауыт жабдықтары халықаралық стандарттарға сай. Өнімдер өндірісі 
технологиялық үдерістің барлық кезеңдерін қатаң бақылау арқылы жү-
зеге асады. Дайын өнім жоғары сапаға ие, ал автоматтандыру үдерісі 
арқылы өндірісі жылдамдығы артады, кешедік технологиялық мүмкіндік-
тер өнімді өңдеуде нақтылықты жоғарылатуға жол ашады. 

«STAHLBAU» ЖШС
Астана қаласы
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«Астана электротехникалық зауыты» ЖШС
Астана қаласы

 «Астана электротехникалық зауыты» ЖШС энергетика саласындағы 
заманауи кешенді техникалық шешімдерді ұсынатын сертификатталған 
электротехникалық өнімдерін өндіретін отандық тауар өндірушісі болып 
табыламыз. Зауыт келесі түрдегі бірқатар өнімдерді өндіреді: әр түрлі 
орындалудағы металдық жинақтық трансформаторлы қосалқы станция-
лар (КТП, КТПН, КТПГ, БКТП, 2КТПГ, 2БКПТ), «сэндвич» панельдерден және 
бетондық корпустан; Енгізу-үлестіруші құрылғылар ВРУ, жоғары вольтты 
камералар КСО, төменгі вольтты жинақтық құрылғылар НКУ, үлестіруші 
шкафтар ЩО – 70 және де тағы басқа электрқалқандық өнімдер. 

Астана электротехникалық зауыты 2008 жылы құрылған. Компанияда 
500 адам жұмыспен қамтылған. 
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«ALIT» компаниясы 1997 жылы негізі қаланған уақытан бастап «ALIT» 
отандық компаниясы құрғақ құрылыс қоспалары түріндегі жоғары сапа-
сы өңдеу материалдарын өндіруге маманданған. 

Өзінің зерттемелері негізінде жиналған тәжірибе нәтижесінде құрғақ 
құрылыс қоспалары саласындағы еуропалық және отандық жетістік-
тердің заманауи үрдісі негізінде тұтынушылық сұраныс пен тұрақты 
ақпаратты жетілдіруді ескере отырып, қазіргі таңда «ALIT» компаниясы 
20 түрлі сапасы өнім шығарумен қатар құрғақ құрылыс қоспалары спек-
трін кеңейту мақсатын жоспарлы жасауда. Біздің материалдар жеке 
пәтерлерден бастап қоғамдық қолданыстағы ғимараттармен қатар өн-
дірістік нысандарға дейін қамтыған жаңа нысандардың құрылысында 
қалай қолданса, ескі нысандарды қайта жөндеу жұмыстарын жүргізу ба-
рысында да сұранысқа ие. 

Қазіргі уақытта компаниямыздың өнімі Қазақстанның құрылыс на-
рығының көш басында тұрып, ауқымды тұтынушылар аудиториясына 
ие. Көптеген жылдардың адал еңбегі арқасында компания өнімі отандық 
құрылыс компанияларымен қатар шетелдік серіктестктердің ықыласына 
бөленді.

Кәсіпорынның басты мақсаты мен міндеті құрылыс барысын жыл-
дамдатып, техникалық үрдісті бұзбай құрылыс нысандарының сметалық 
құнын төмендететін заманауи өңдеу материалдарын шығару.

«ALIT» ЖШС шығаратын өнім технологиялық сапасы жоғары. Өнім то-
лық сертификатталған және экологиялық тұрғыдан таза.

Кәсіпорын өзінің нарықтағы ұстанымын күшейту арқылы халықара-
лық танымал таңбаға айналу бағытында жұмыс жасауда.

Қазіргі таңда «ALIT» ЖШС Қазақстанның құрылыс нарығындағы 
тұрақты және динамикалық өсу қарқыны бар кәсіпорындардың бірі. 
Тұрақтылық, сенімділік, өнімнің жоғары сапасы, тұтынушыға деген 
ыстық ықыласы компанияның жемісті қызметінің негізі.

«ALIT» ЖШС
Астана қаласы
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«НПО Медидез» ЖШС
Қостанай облысы

«МедиДез ғылыми-өндірістік бірлестік» компаниясы, ЗТБ «КАЗХИМ-
ПРОМ» мүшесі – Казақстан нарығындағы 2014 жылдан бері зарарсыздан-
дыру құралдарының жетекші жеткізушісі.Бастапқы уақытта компнаия 
қызметімізді тек сатушы компания ретінде бастағанбыз, бірақ басынан 
бастап ең басты мақсатымыз (және де бұл компания атауында енгізілген) 
– тек қана сатушы компания емес, сонымен қатар отандық өнімді шығару 
болған. Үш жылдың ішінде өжет жұмыстың және бірліктірілген команда-
ның арқасында 2016 жылы өз қаражатымызға 1400 шаршы метр жалпы 
алаңында, жылына 450 мың тонна өндірістік қуаттылығымен Рудный қала-
сында зауыт салынған болатын. Зауыт 2017 жылдың қаңтарында өндіріс 
жұмысын бастады: креативті, заманауи, барлық стандарттармен талап-
тарға сай. 

Аурухана гигиенасы саласында мамандандғандықтан компания озінің 
басты мақсаты – науқастарды және емдеу мекемелерінің қызметкерлерін 
жұқпалы аурулардан қорғау деп белгіледі. 

Бүгінгі күнде «МедиДез ғылыми-өндірістік бірлестік» компаниясы 
кез-келген медициналық мекеменің қажеттілігін қамтамасыз ететін за-
рарсыздандыру құралдарының толық желісін шығарады. Қазақстан 
Республикасының барлық аумағындағы медициналық ұйымдар біздің 
өнімдерімізбен пайдаланады. Бұл медициналық мақсаттағы бұйымдар-
ды зарарсыздандыру және зарарсыздандыру құралдары, антисептиктер 
және медициналық қызметкерлердің қолын өңдеуге арналған сабындар, 
эндоскоптарды өңдеуге арналған арнайы өнімдер желесі. 

Өндірілетін құралдардың ішінде екі зарарсыздандыру құралдары ТМД 
елдерінің аумағында теңдесі жоқ, олар бірегей формулаға ие және қазіргі 
уақытта патенттеу кезеңінде.

Ең жақын келешекте компания азық-түлік өнеркәсібі үшін мамандан-
дырылған зарарсыздандыру құралдар желісін шығаруды жоспарлауда. 
Сонымен қатар компания алдына импортталған зарарсыздандыру құрал-
дарын жоғары сапалы отандық өнімдермен алмастыру мақсатын қояды. 
Шығарылатын өнімдер сапасы ИСО 9001-2009 (ISO 9001:2008) «Сапа ме-
неджменті жүйелері.Талаптар» сертификатымен расталады. Зарарсыздан-
дыру 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 кон-
ференциялар ұйымдастырады. Мысалы Г.Н. Габричевский (Мәскеу, Ресей) 
атындағы эпидемиология ғылыми-зерттеу институтының жетекші маман-
дары, Ресей және Швециядан келген ауруханалық эпидемиологтар отан-
дық медициналық мекемелердегі мамандармен тәжірибе алмасады. Жүр-
гізілген іс-шаралар кешені эпидемиологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз 
ететін отандық медицина қызметкерлерінің білім деңгейін көтеруге және 
аурухана мамандарына носокомиальды инфекциялармен күресетін шын 
мәнінде тиімді және қауіпсіз препараттарды таңдауға көмектеседі. 
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«Евраз Каспиан Сталь» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі инноваци-
ялық жоба болып табылады, ол 2008 жылғы 12 наурызда құрылды.

«Евраз Каспиан Сталь» ЖШС-нің жалғыз қатысушысы болып «ECS 
Holdings Europe B.V.» компаниясы табылады. «Евраз Каспиан Сталь» 
ЖШС -ірі холдинг, «Евраз Холдингтің» құрамына кіреді. «ЕВРАЗ» Ресей, 
Украина, Қазақстан, АҚШ, Канада, Чехия, Италия және Оңтүстік Африкада 
активтері бар тігінен интеграцияланған металлургия және тау-кен компа-
ниясы болып табылады.

Компания болат өндіру көлемі бойынша әлемдегі ең ірі болат өн-
дірушілердің бірі болып отыр. 2013 жылы «ЕВРАЗ» 16, 1 млн тонна болат 
өндірді.Темір кені және кокс көмірдің меншікті базасы іс жүзінде ком-
панияның толықтай ішкі қажеттіліктерін қанағаттандырады. Компания 
Лондон қор биржасының FTSE-250 жетекші индексіне кіреді. «ЕВРАЗ» бір-
лестігінде бүкіл әлем бойынша 94000 қызметкер жұмыс істейді.

2014 жылы «ЕВРАЗ»-дың шоғырландырылған кірісі 13 061 млн АҚШ 
долларын және шоғырландырылған EBI TDA – 2 325 млн АҚШ долларын 
құрады.

Құрылтайшы ұсақ сұрыпты орнақтың (стан) құрылысы үшін «Агро-
маш» АҚ ҚФ-нан жер учаскесiн мүлікпен бірге сатып алды.

2011 жылдың жазында өнеркәсіптік кешеннің құрылысы басталды.
2013 жылдың күзінде пешті және илектеу орнағын монтаждау бастал-

ды. Сонымен қатар, сынақ зертханасында сынау жабдықтары мен ста-
ноктарды орнату жұмыстары іске асты.

2014 жылдың 25 сәуірінде «Ұлттық сараптау және сертификаттау 
орталығы» АҚ-ның Қостанай филиалы «Евраз Каспиан Сталь» ЖШС-не 
№001067 сынау зертханасында металл сапасын бақылауды жүзеге асы-
руға рұқсат куәлігін берді.

2015 жылдың сәуір айында сынақ зертханасы зертханада өлшеу 
жағдайын бағалау бойынша қайтадан рәсімін өтіп, 22.04.15 жылы «Ұлт-
тық сараптау және сертификаттау орталығы» АҚ ҚФ №001131 сертифи-
каты берілді.

2016 жылдың көктемінде «Ұлттық аккредиттеу орталығы» ЖШС-не 
тестілеу зертханасын аккредиттеу рәсімін өткізуге тапсырыс берілді.

Сынақ зертханасында металлдарға мынандай сынақ жасаулар жүр-
гізіледі: жарылуын сынау, иілу сынағы, соққыдан иілуін сынау, металл 
құрамының химиялық талдауы, металлдың қаттылығын Бринелл, Вик-
керс және Роквел әдістерімен анықтау.

2014 жылдың мамыр айында илектеу орнағының (станының) кепілдік 
сынақтары басталды. Илектеу орнағының қуаттылылығы жылына 450 
мың тоннаға дейін есептелген.

Үздіксіз шағын сұрыпты орнақ мынандай жаймалау өндіру үшін ар-
налған: ыстық жайылған болат, диаметрі 10 мм-ден 40 мм-ге дейін про-
кат, темірбетон конструкцияларды нығайту үшін ыстықжайылған арма-
тураның мерзімді профилді, диаметрі10 мм-ден 40 мм-ге дейін прокат, 
темірбетон конструкциялары үшін күшейтілген термомеханикалық арма-
тура мерзімді профилді, диаметрі 10-нан 40 мм дейінгі жаймалау.

«Евраз Каспиан Сталь» ЖШС
Қостанай облысы



ӨНДІРІСТІК МАҚСАТТАҒЫ ҮЗДІК ТАУАРЛАР

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮЗДІК ТАУАРЫ 201740 41

«S.M.F.-System тоқыма емес 
материалдар фабрикасы» ЖШС
Қостанай облысы

«S.M.F.-System» тоқыма емес материалдар фабрикасы» ЖШС – тоқыл-
маған материалдар шығаратын жетекші қазақстандық өндіруші. Өнімнің 
шығарылуы 2010 жылдан басталды. Қазіргі уақытта компания тоқыма 
емес геосинтетикалық материалдарды, киім және жиһазға арналған Гео-
текстильдер, Геокомпозит, Геокаркастар және Синтепон әзірлеумен айна-
лысады.

Кәсіпорын қызметінің басты үш бағыты бар:
• геосинтетикалық материалдар, 
• жеңіл өнеркәсіпке арналған тоқыма емес материалдар, 
• пластикалық қалдықтарды жинау және кәдеге жарату.
Компания халықаралық стандарттарға сәйкес технологиялық және 

экологиялық көрсеткіштерді сақтай отырып, өнімді жоғары сапамен 
қамтамасыз ету үшін тоқыма емес материалдарды инемен тесіп, термо-
бекіту әдісімен өндіретін заманауи жоғары технологиялы жабдықпен 
қамтылған.

Біздің өндірістік қуатымыз бір айда 300 000 шаршы метр геосинтетика-
лық материалдар мен 250 000 синтепон өндіруге мүмкіндік береді.

Компанияның басты мақсаты – қайталама ресурстарды тиімді пайда-
лану жолымен қоршаған ортаны қорғау. Компания мұнай-газ өндіру және 
құрылыс салаларын және жеңіл өнеркәсіпті сапалы экологиялық таза ма-
териалдармен қамтамасыз етеді.

«S.M.F.-System» тоқыма емес материалдар фабрикасы» ЖШС -інің өнім-
дері сертификатталған және кәсіпорын құрылыс пен өнеркәсіп саласын-
дағы республикалық және халықаралық көрмелердің мүшесі болып табы-
лады.

Компания материалдары өз жобаларында баяндалған талаптарға, тех-
никалық параметрлерге толық сәйкес келеді, оны қазақстандық, ресейлік 
сертификаттау орталықтары растады.

Өнімдер:
• Геотекстиль – инемен тесу әдісімен жасалған полиэфир жібінен жа-

салған тоқыма емес материал. Геотекстильдің техникалық сипаттамала-
ры оны жол құрылысында, газ құбырлары мен құбыр желісін орнатуда, 
гидротехникалық құрылыста қолдануға мүмкіндік береді. Геотекстиль дре-
наж және құрылыстың басқа да көптеген салаларында пайдаланылады.

• Геокомпозит – бұл геотекстиль және полиэтилен пленка қабатының 
бір немесе екі қабатынан тұратын гидрооқшаулағыш материал. Ол өте 
жақсы гидро, дыбыс және жылу оқшаулағыш материал. Материал геотек-
стиль сипаттамаларын (химиялық төзімділік, шірімеу, саңырауқұлақтарға, 
зеңдерге, жәндіктер мен кеміргіштердің зақымына, ультракүлгін сәулелері-
не төзімділік) біріктіреді және қосымша гидрооқшаулағыш қасиеттермен 
толықтырылған.

• Синтепон — синтетикалық талшықтардан жасалған кенеп термикалық 
әдіспен бекітілетін жеңіл, көлемді, серпінді тоқыма емес материал. Синте-
понның артықшылықтары – оның жеңілдігі, жылу оқшаулағыш қасиеттері 
және салмағының аздығы болып келеді. Синтепон жылы киімнің барлық 
түрлеріне, соның ішінде балалар киіміне және көрпелер, жамылғылар, 
ұйық тайтын қаптар және өзге де өнімдерді жасау үшін пайдаланылады.
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«MIAL-KZ» ЖШС өндірістік компаниясы полиуретандық өнімді Қа-
зақстан нарығында 2012 жылдан бастап шығарады және Батыс Қа-
зақстанда бұл саладағы алғашқы компания болып табылады. Қызмет 
көрсетілетін компаниялар секторы аса кең, «Ақтөбе Мұнай Жабдықтары 
Зауыты», «Каспий-Нефть» сияқты мұнай саласындағы кәсіпорындар, 
«Arcelor Mittal», «Восход-Oriel», «Коктас-Актобе», «Акшат-Актобе», «Юби-
лейное» сияқты тау-кен компанияларынан бастап «Alina PRO», «Стройде-
таль», «Ақтөбе Силикаттық Бұйымдар Зауыты» және т.б.сияқты көптеген 
өндірістік-өнеркәсіптік компанияларға дейін.

Компания құю әдісімен бұйымдарды өндірудің бірегей технологиясы-
на ие, бұл технологияның көмегімен тиімділігін сақтай отырып – осылай-
ша тапсырыс берушінің шығындарын азайта отырып, композитті матери-
алдың пайдаланылмалы қасиеттері сақталады. 

Кәсіпорынның жеке өндірісі бар, онда 2012 жылдан бастап полиуре-
таннан дайын өнімдерді жасаудың технологиялық желісі жөнделген.

«MIAL-KZ» ЖШС
Ақтөбе облысы
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«Светоком» ЖШС
Ақтөбе облысы

«Светоком» ЖШС – жарық диодты бағдаршамдар мен бағдаршам 
құрал – жабдықтарының Қазақстан Республикасындағы отандық 
өңдірушісі. бағдаршамдардың Қазақстанда шығарылғандығы СТ KZ сер-
тификатымен расталды, ал Қазақстандық қамту үлесі 60% асады.

«Светоком» ЖШС 2001 жылы құралған. Кәсіпорында бағдаршам өнім-
дерінің конструкторлық және техникалық құжатнамасы әзірленген. 2003 
жылы 5 шілдеде Ақтөбе қаласындағы Ә.Молдағұлова және ағайынды 
Жұбановтар атындағы көшелердің түйісетін тұсында алғашқы қиылыс 
ашылды.

«Светоком» ЖШС көліктік, жаяу жүргіншілерге арналған, өтпелі 
теміржол бағдаршамдары, көлік тұрақтарына, көлік жуу орындары на, 
автодромдарға арналған бағдаршамдар секілді бағдаршам түрлерінің 
20-дан астам түрін шығарады; монтаждайды және жұмысты жүргізіп. рет-
тейді, жұмыстың әр түрлі тәртіптік жүйесінде бағдаршамды басқаруға ар-
налған бақылауштарды жөнге келтіріп, бағдарламалайды. Бағдаршамдар 
ҚР ІІМ жол полиция комитетімен келісілген СТ 8372-1904-ТОО-001-2012 
кәсіпорын стандарты бойынша шығарылады. Өнім кеден одағының 
014/2011 «Автокөлік жолдарының қауіпсіздігі атты техникалық тәртібіне» 
сәйкес сертификатталған.

«Светоком» ЖШС интернеттің сымсыз байланыс жүйесін пайдалана 
отырып, 4 бағдаршам нысандарын диспетчерлік бақылау және монито-
ринг жүргізу жүйесінің пилоттық жобасын әзірлеуге қатысуда. 

Кәсіпорын қызметкерлері – жоғары білікті, тәжірибелі мамандар. «Све-
током» ЖШС тәжірибе орнын ұсына отырып, оларға үздіксіз көмек көрсе-
теді. Бүгінде 3 қызметкер тәжірибеден өтуші студент қатарынан алынған. 

«Светоком» ЖШС өзінің қызметін ұсынған жылдар аралығында Қа-
зақстан нарығында оң атақ-беделге қол жеткізді. Ақтөбе қаласының бас-
ты көше қиылыстарындағы 10-нан астам бағдаршамның жұмысы – «Све-
током» ЖШС өнімі сапасының айқын дәлелі. 

ЖШС «Светоком» 2015 жылдан бастап өнімнің Қырғызстанға экс-
портқа шығарады. Мұнан былай Өзбекстан, Тәжікстан нарықтарына шығу 
жоспарланады.

Қазіргі танда ЖШС «Светоком» өнімдерін Қырғызстанға және Башқұрс-
танға экспорттайды.

2016 жылдан бастап кун сәулелік электр станциясының қуатымен жа-
сайтын жарық диодты белгілерінің өндірісі игерілді.
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«СТАЛЛИТ» ЖШС 2002 жылы бұрынғы «Актюбинсксельмаш» зауыты-
ның аумағында орналасқан металл құю цехының базасында құрылды. 
Осы жылдар бойы Қазақстан Республикасының нарығында өз қызметін 
сәтті жүзеге асыруда. Қазіргі уақытта құймаларды жерге құю әдісімен 
шығарумен айналысады.

Кәсіпорын шойыннан, болаттан және түрлі түсті металлдан жасалған 
құймалы бұйымның кең ассортиментін өндіріп және жүзеге асырып ке-
леді. Соның ішінде: кәрізге арналған шойын люк (Т үлгісі, Л үлгісі, С үл-
гісі), колосниктер, жаңбырқабылдағыштар, ағаш астына арналған торлар, 
төлкелер, фланецтер, шкивтер, көркем құйма өнімдері, және тағы басқа 
тапсырыстар мен сызбалар бойынша өнімдерді жүзеге асырады. 

Өндірістік цех жүктеу көлемі 500 кг дейін ИСТ-0, 4 индукционды 
балқыту пешімен жабдықталған, құйылатын бұйымдарды термиялық 
өңдеуге арналған қыздыру пеші бар, дайындалған бөлшектерді механи-
калық өңдеуге арналған станок, жүктің орнын ауыстыруы үшін жүк көтер-
гіштігі 2 және 3 тонна кран-балка пайдаланылады. Жылына «СТАЛЛИТ» 
ЖШС цехында 400-ден астам тонна өнім дайындалады. Қоймада әрқа-
шан 20-дан астам тонна дайын өнім бар. Кәсіпорын жеткізілімдерді Қа-
зақстан Республикасының барлық аумағына жүзеге асырады. Біз әрбір 
Клиентімізді бағалаймыз және өндірістің қазіргі заманғы әдістерімен кез 
келген шойын, болат және түсті металдан бұйымдарын жасауға дайын-
быз.

Кәсіпорын өзінің әрбір қызметкерінің еңбегін бағалайды, сондықтан 
тұрақты штаты бар. Шикізат пен өндірістік базаның бар болуы жоғары 
сапалы өнімдерді дайындауға мүмкіндік береді. Кәсіпорын отандық өн-
діруші болып табылады және «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ отандық тауар 
өндірушілер тізіміне енгізілген, шығарылатын өнімге CT-KZ сертификаты 
бар.

«Сталлит» ЖШС
Ақтөбе облысы
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«КЭМОНТ»АҚ
Шығыс Қазақстан облысы

Кәсіпорынның тарихы «Сибэлектромонтаж» Өскемен монтаж басқа-
ру тресті 1949 жылы ұйымдастырылумен басталып, кейін «Казэлектро-
монтаж» Өскемен монтаж басқару болып өзгертілді. 2004 жылы кәсіпо-
рын «КЕМОНТ» акционерлік қоғамы мәртебесін алды. Қазір «КЕМОНТ» 
АҚ құрамына монтаждық, жобалық және реттеу жұмыстары, сонымен 
қатар, Ресей Федерациясының өкілдігі кіреді.

Қазіргі уақытта кәсіпорынның қызметкерлер саны 680 адамды 
құрайды.

«КЕМОНТ» АҚ қызмет көрсетуінің негізгі бағыттары жобалау, өндіріс, 
жиынтық үлестіру құрылғыларын, орта (6, 10, 35 кВ) және төмен (1000 В 
дейін) кернеу қосалқы станцияларын дайындау болып табылады. Өнім 
жоғары сенімділік және қауіпсіздікпен, шағын габариттермен, жедел 
жөндеу жұмыстарын жасау мүмкіндігімен, қызмет көрсетудің қауіпсізді-
гімен, ұзақ мерзімді жұмысымен, монтаждаудың және пайдалану қара-
пайымдылығымен ерекшеленеді.
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«Силумин-Восток» компаниясы 1996 жылы құрылды. Бүгінде бұл 230-
дан астам қызметкері бар тұрақты, үнемі дамып келе жатқан кәсіпорны. 
«Силумин-Восток» ЖШС өнеркәсіптік автоматтандыру, электрмен жаб-
дықтау, жобаларды және жабдықтарды жеткізуді кешенді дамыту сала-
сында Қазақстанның жетекші орындарында көрінеді.

2011 жылы машина жасаудың басым саласында бәсекеге қабілетті 
экспортты өндіруді дамыту үшін машина жасау кешені құрылды. 2014 
жылдың соңында өнімдердің «SV» тауар белгісін әзірледі және алды. Өз 
сауда белгісімен келесі өнімдер өндірісі игеріліп, үнемі жетілдірілуде: сор-
ғылар, өнеркәсіптік және тұрғын мақсаттағы сорғы станциялары, қалқан 
электр жабдықтары, өнеркәсіп, жылу энергетикасы және тұрғын үй-ком-
муналдық шаруашылығының түрлі салаларына арналған ілмекті реттеу 
арматурасы, блокті-модульдік ғимараттар және металл жиһаздары.   

Қазіргі заманғы өндіріс талаптарына сәйкес 2015 жылдан бастап «Си-
лумин-Восток» ЖШС өз білдек паркін жаңа жабдықпен жаңартады және 
толықтырады, еуропалық өндірушілердің көмегімен сол жабдықта жұ-
мыс істеуге қызметкерлерді дайындайды. Кәсіпорын саналы жас маман-
дарды тарту арқылы батыс тәжірибесін жинақтайды. Шетелдік өндірі-
стегі қызметкерлерді оқытуға, бірлескен жобалардағы кәсіптік деңгейді 
көтеруге жыл сайынғы инвестициялар компанияның өз әлеуетін дамы-
туға, тоқсан сайын өндіріске жаңа өнімдерді енгізуге мүмкіндік береді.

Кәсіпорын келесі халықаралық сертификаттармен дайындалған өнім 
сапасын растайды: сапа менеджменті сертификаты (ISO 9001: 2009), 
энергия менеджменті сертификаты (ИСО 50001: 2012), экологиялық ме-
неджмент сертификаты (ИСО 14001-2015), кеден одағының декларация-
лары, Қазақстан Республикасы сертификаттары, мемлекеттік сарапта-
маның қорытындылары мен сынақ хаттамалары.

Өндірісті дамытудың жаңартпашылық динамикасымен шартталған 
өнімнің номенклатурасын және тұтынушылық қасиеттерін (стандартсы-
здық, монтаждау, қызмет көрсету және т.б.) жаңарту техникалық және 
экономикалық көрсеткіштерге сәйкес келеді. 

Бүгін «Силумин Восток» өзін жобалаушы, әзірлеуші, өндіруші, мон-
таждау және сатудан кейінгі сервистік қызметін жеткізушісі ретінде көр-
сетуде. тұтынушыға қажетті жиынтығы.

«Силумин-Восток» ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы
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«Силикат» ЖШС 
Шығыс Қазақстан облысы

«Силикат» ЖШС – Қазақстан Республикасындағы силикат кірпіш 
шығаратын ірі кәсіпорындардың бірі.

Кәсіпорын сондай-ақ, түсті металлургияның әртүрлі технологияларын-
да пайдаланылатын және алтын табу кезінде қолданылатын әкті күйдіру-
де мамандандырылған. Меншікті кен орнында табылатын құмнан сылақ 
және қалау езіндісіне арналған құрғақ әкті-құмды қоспа өндіру, өз шикіза-
тынан кемінде 25 кг/см² бекемдікті қож-блок өндіру технологиясы мең-
герілген.  
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Мақсаты мен қызмет түрлері: Жүгері дақылын толықтай тереңдеп 
(қалдықсыз) өңдеу арқылы крахмал өнімдерін алу (жүгері крахмалы, 
мальтозды, карамельді және т б сірнелер). Зауыт 2005 жылы құрылды. 
Ондағы жұмысшылар саны:

2005 жылда – 900 адам
2013 жылда – 180 адам
2016 жылда – 220 адам(тұрақты).
Орташа жалақы – 105 000 теңге.
Бас директор: Срапилов Сұлтанмұрат Мұхамедұлы.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың – Агроө-

неркәсіптік кешенді дамыту, Жасыл экономикаға көшу, Қазақстанда жа-
салған өнімді жаппай қолдауы кәсіпкерлерге жаңа серпін берді. Алғашын-
да, кеңестік дәуірден қалған Жаркент крахмал-сірне зауытын сатып алып, 
2005 жылы қайта жаңғыртып, Жаркент крахмал-сірне зауытын ашылған-
да жылына 10 000 тонна жүгері дәнегін өңдейді.

2013 жылы, қазанда, телекөпір арқылы Елбасы – Н.Ә.Назарбаев өзі 
тұсауын кескен, жаңа технологиялық құрылғылармен жабдықталған, 
кеңейтілген зауытты іске қосқанбыз. Сол кезде Елбасы өзі жылдан-жылға 
өнім көлемін, сапасын, тұрақты жұмыс орындарын көбейтуді тапсырған 
болатын. Бүгінгі күнде, сол алға қойылған тапсырмалар толықтай орын-
далды деуге негіз бар. Таза өнім көлемі бес есеге ұлғайып, жылына 2014- 
2015 жж, 55000 тонна өнім алынды.

Жұмысшылар саны да, бүгінде 3 ауысымда, науқан кезінде 1200 ге 
жуық жұмысшылар еңбектенуде.

Жаңа зауытымыздың толық өндірістік қуаттылығына 2018 жылы же-
теміз деген ойымыз бар. Ол кезде жылына 360 000 тоннаға дейін жүгері 
дақылының өнімдерін аламыз.

Жаркент крахмал-сірне зауыты бүгінде, келесі крахмал өнімдерін 
шығарады:

• Крахмалдың 18-ден астам түрлерін;
• Сірненің 8-ден астам түрлерін;
• Глютен;
• Жүгері ұрықтары;
• Күнжара;
• Жем гранулданған түрлерін т.б.

«Жаркент крахмал-сірне зауыты» ЖШС
Алматы облысы
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 «ПолимерМеталл-Т» ЖШС 
Алматы облысы

«ПолимерМеталл-Т» ЖШС компаниясы 2003 жылы 3 қазанда құрыл-
ды. Компанияны құрудағы мақсат Қазақстанның нарығында құрылыс ин-
дустриясына озық технологияларды енгізу болды.

2004 жылдың басында «IL KWANG GENERAL Machinery Co., Ltd» 
оңтүстік-кореялық фирманың базальттық талшық негізінде жанбайтын 
минералмақталы жылылағышы бар сэндвич-панельдерін шығару желісін 
алу туралы шешім қабылданды.

2005 жылдың шілдесінде желі алғаш іске қосылды. 
Кәсіпорында сонымен қатар 6 метрге дейін кез келген күрделі қосым-

ша элементтерді шығаратын финдік құрал-жабдық, орамдық металды 
бойымен және көлденең кесуге арналған Қазақстанда теңдесі жоқ жаб-
дық жұмыс істейді. Кәсіпорынның өндірістік қуаты – жылына 1 млн. м2 
сэндвич-панель.

Шығарылатын өнімнің сапасын жоғарылату мақсатында кәсіпорын 
ҚР СТ ИСО 9001-2016 халықаралық сапа стандарттарына сәйкестік сер-
тификатын алды. 

Жергілікті қамту үлесі 95-96% құрайды.
«ПолимерМеталл-Т» ЖШС шығаратын барлық өнімдер сапа және өрт 

қауіпсіздігіне сәйкестік сертификатына ие. Кәсіпорында ҚР-да қабыл-
данған ҚНжЕ және МЕМСТ сәйкес өнім шығаруды регламенттейтін ТШ 
әзірленген.

«ПолимерМеталл-Т» өнімі Қазақстанның барлық өңірлерінде сұра-
нысқа ие. Қырғызстан мен Түркіменстанның нарықтарына өнімді шығару 
тәжірибесі бар.



ӨНДІРІСТІК МАҚСАТТАҒЫ ҮЗДІК ТАУАРЛАР

www.atameken.kz50

«PlastInvestProduction» ЖШС қазақстандық полимер материалда-
ры нарығындағы артушы, қажеттілікті қанағаттандыру мақсатында 
құрылған. Нарықты жақсы түсінуіміз, жоғары кәсіпқойлық және тапсы-
рыс берушілермен жұмыста адалдық бізге осы саладағы алдыңғы қатар-
лы жеткізуші болуға мүмкіндік берді. 

Компания әр алуан қолданыс саласына арналған төмен қысымды 
тығыздығы жоғары HDPE100 маркалы полиэтиленнен жасалған қысым-
ды құбырларды, шыныпластик арматураларды, суға арналған ыдыстар-
ды өндіру мен жеткізуде маманданған, сонымен қатар түрлі диаметрдегі 
полиэтиленнен жасалған құбырларды монтаждау және біріктіруге ар-
налған дәнекерлеуші аппараттар және еуропа өндірушілерінің фитингтері, 
және де бұрмалар, ауыстырғыштар, үштармақтар, фланецтік байланы-
старының кең шоғырының жеткізілуін қамтамасыз етеді. Өнімнің бар-
лығына сертификаттар бар.

«Plast Invest Production» ЖШС
Алматы қаласы
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 «КасХим» ЖШС 
Атырау облысы

«КасХим» ЖШС – полипропилен матадан жасалған өнеркәсіптік қапта-
маның ең ірі өндірушілерінің бірі болып табылады. Компания 2006 жылдан 
бастап әрекет етеді. 2011 жылдан бастап шығарылатын өнімнің көлемін 
ұлғайтып, үздіксіз дамып отыратын жеке өндірісі бар.

ЖШС «КасХим» өндірістік фабрикасы Қазақстан Республикасы, Атырау 
облысы, Атырау қаласында орналасқан. Бүгінгі күні ол қазіргі заманауи 
құрал-жабдықтарымен (Starlinger, Австрия), ал өндіріс технологиясы фа-
брика талаптарына сай соңғы әлемдік стандарттарымен жабдықталған.

Біздің өндірістің орналасқан жері 20 000м2 өндірістік алаңын құрай-
тын бұрынғы химия зауыты. Қазіргі уақытта өндірісте барлығы 190 ма-
мандар жұмылдырылған. 

Біздің компания түпкілікті тұтынушыға да (полипропилен ашық және 
клапан қапшықтар, жұмсақ контейнерлер), бұйымдардан (полипропилен 
мата, матауыштар, жіптер және т.б.) түпкілікті өнім өндіруге қабілетті жеке 
өндірісі бар тұтынушыға да есептелген өнімнің кең сұрыпталымын шыға-
рады. 

Контейнерлердің барлық партиясына ілеспе құжаттары бар: ТББ өн-
діру берілітін сапа паспорты, CT-KZ сәйкес сертификаты, Labordata ха-
лықаралық сынақ институтының сертификаты, сондай-ақ тапсырыс бе-
рушінің талабы бойынша БҰҰ-ның қауіпті жүктерді тасымалдау жөніндегі 
талаптарға сәйкес халықаралық сертификат, сондай-ақ ҚНР темір жол 
талаптарына сәйкес қаптың техникалық параметрлерінің сәйкестігін 
растайтын сертификат. 

Біздің кәсібіміздің болашақтағы даму жоспары – жаңа өңдірістік кор-
пустарды құру, жаңа технологиялық құрылғылар шығарылатын өнім ас-
сортиментің кеңейту және қосымша жұмыс орындарын құру.

Өндірілетін өнім:
– тігін жіптері
– 500-ден 2500 кг дейінгі жұмсақ контейнерлер (биг-бег)
– 1 кг-нан 50 кг-ға дейінгі қапшықтар
– ұнның, қанттың, құрғақ құрылыс қоспаларының қапшықтары
– вагон ішпектері.
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЕРІКТЕС

Түркия Республикасы Үкіметі жанындағы Түрік ынтымақтастық және үйлестіру агент-
тігі (ТИКА) Кеңес Одағының және Шығыс Еуропа Әлеуметтік Бөлігінің құлдырауынан 
кейін, бауырлас елдерге техникалық көмек көрсету және экономика, сауда, техника, 
мәдениет, білім беру және әлеуметтік даму арқылы жобалар мен бағдарламалар сала-
ларында қарым-қатынастарды дамыту мақсатында 1992 жылы құрылған.

Қазіргі уақытта ТИКА жобаларының географиясы 5 құрлыққа дейін кеңейген. ТИ-
КА-ның әлемнің 54 елінде 56 үйлестіру кеңсесі бар және 100-ден астам елде жобалар 
жүзеге асырады. Техникалық көмек көрсету және іске асыру жобаларын жүзеге асы-
ру кезінде ТИКА мемлекеттің ұлттық құндылықтарына, әлеуметтік және мәдени ерек-
шеліктеріне және осы елдердің тәжірибесін пайдалануға ерекше мән береді. Серіктес 
елдердің жобаларының арасында адами ресурстарын дамыту және техникалық көмек 
көрсету саласындағы жобаларға басымдық беріледі.

Қазақстанда ТИКА 1992 жылдан бері жұмыс істеп келеді. ТИКА-ның Қазақстандағы 
басты мақсаты – білім беру, ғылым, денсаулық сақтау, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, 
қауіпсіздік, мәдениет және т.б. салаларындағы ынтымақтастықты дамыту. 1992 жыл-
дан қазіргі уақытқа дейін 3000-нан астам мамандар жоғарыда аталған салаларда 
тәжірибе алмасу курстарын аяқтады.

ТИКА-ның Қазақстандағы Үйлестірушісі, 
ЭВРЕН РУТБИЛЬ мырза

Байланыстар:
Астана қ., Имантау көшесі, 7 үй 
email: astana@tika.gov.tr
+ 7 7172 40 15 12

PhD СЕРДАР ЧАМ, 
Түркия Республикасы Үкіметі жанындағы 

Түрік ынтымақтастық және үйлестіру 
агенттігі Төрағасы
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«Хамит» ауылшаруашылық өндірістік кооперативі (АӨК) 2006 жылы 
балық өнімдері мен балық қайта өңдеу және сату өнеркәсібін ұйымдас
тыру мақсатында ашылды. Оңтүстік Қазақстан облысы, Шардара су 
қоймасы маңында орналасқан.Кәсіпорын жұмыс жасағалы бері бірнеше 
табиғатты пайдаланушы ұйымдарды жұмылдырып, қолынан көп жұмыс 
келетін әрі тату ұжым құрды. Қазіргі таңда Сырдария ө. мен Шардара су 
қоймасының балық шаруашылығы аймағының қолданушылары «Серма
низов» ЖК (жеке кәсіпкерлік), «Нуралы» ЖШС және «VITA» ЖШС копера
тивтің құрамына кірді. 

«Хамит» АӨК сулы емес кәсіптік аулау тәсілімен балық аулайтын ма
манданған тәжірибелі балық аулаушылар ұжымы бар өзі жүретін және 
қосалқы кемелері бар флотқа ие. 

2009 жылы балық өнімдері мен балықты қайта өңдеу, сақтау мен қа
тыру бойынша жаңа зауыт салынып, қолдануға берілді.

Кооперативтің қызмет көрсету түрі – балық аулау, балық өнімдері мен 
балықты қайта өңдеу мен сату. Кәсіпорынның өндірістік қуаты жылына 
6000 тонна шикізатын қайта өңдеп, 3000 тонна дайын өнім шығаруға қа
білетті. Ассортиментте тірі, қатырылған, тұздалған, кептірілген өніммен 
қатар балық ұны мен жемі бар. Зауыт қалдықсыз өнеркәсіп ретінде жұ
мыс жасап, төмендегі цехтардан құралған: шикізатты қабылдау, тірі және 
қатырылған балық қабылдау, жаңа қатырылған балықты сату.

Балық еті цехы: көксерке еті, сазан еті, мөңке еті, жыланбас еті, дөң
маңдай еті, сом еті, табан еті, алабұға еті, мөңке тұтас еті, сазан тұтас еті, 
көксерке тұтас еті, алабұға тұтас еті.

Тұздаукептіру цехы: толық қақталған қаракөз өндірісі, қақталған 
шортан, қақталған мөңке, қақталған көксерке, қақталған сом.

Вакуум қаптама цехы: балық өнімдерінің вакуум қаптамасы.
Балық сүйектері өнімдер цехы: балық өнеркәсібінің қалдықтарын қай

та өңдеп, балық ұны мен түйіршіктелген азық дайындау.

«Хамит» ЖШС
Оңтүстік Қазақстан облысы 
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«МаденKZ» ЖШС 2005 жылдың наурыз айында (жарғыға сәйкес 
2006ж) Шымкент қаласында ашылған кондитерлік цехтар мен кофеха
налар желісін дамыту негізінде ашылған, жалпы ауданы 800 м2 бола
тын өндірістік базада «Мадлен» қорапшасынан өндірістің толық циклын 
қамтиды.

• Компанияның операциялық қызметі үш бағыт бойынша жүзеге 
асырылады:

• Өндірістік база – кондитерлік өнімдерді, жартылай дайын 
тағамдар, нан;

• Кофеханалар, кондитерлік өнімдер, 
• Кондитерлік магазиндер, 
• Мейрамханалар;     
• тарату;
• 1999 жылы «Мадлен» итальяндық балмұздақтың жалғыз өн

дірушісі болды. Кәсіпорын табиғи балмұздақтың елу түрлі сорттарын 
шығарады.

• 2002 жылы шоколадты кондитерлік өнімдер өндірісі басталды.
 2007 жылы  «МАДЛЕН» компаниясы жаңа қызмет түрін «кейтеринг» 

– банкеттер мен мерекелік іс шараларды өткізіп беру қызметін ұсынды. 
Сырттағы кейтеринг – ең үздік дастархан мен мәзір дизайны нұсқала
рын, ең жақсы сервис пен түрлі дәмді тағамдарды ұсынады.

2017 жылы «Maden» брендімен Шымкент, Тараз, Астана және Алматы 
қалаларында 23 сауда пункті бар, оның 18і кофекондитер форматында 
жұмыс істейді.

«МАДЛЕН-KZ» ЖШС 
Оңтүстік Қазақстан облысы
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«ВИЗиТ АСЗ» ЖШС компаниясы Оңтүстік Қазақстан облысы аумағын
да табиғи минералдық емдік ас суын және алкогольсіз сусындарын 
шығарады. Денсаулыққа пайдалы алкогольсіз атағы шыққан сусын, өйт
кені біздің өнімдердің өзіндік бағалылығы ОҚО аумағында өсетін шипалы 
шөптер мен тамырлар, жеміс пен жидектерден жасалатын тұнбасының 
қосындысы болып табылады. 

«ВИЗиТ АСЗ» ЖШС компаниясы ұзақ уақытқа қызметтестігін тұспал
дап отырады. Тауарлар түржиынының мол болуына байланысты, біздің 
бағалар Оңтүстік өңірінде тиімді болып есептеледі. Ірі масштабта және 
кішігірім партиялармен алатын зауыт өнімдерін көптеген сатып алушы
ларға сенімді серіктес.

«ВИЗиТ АСЗ» ЖШС 
Оңтүстік Қазақстан облысы 
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Атырау облысы, Махамбет ауданы, Бейбарыс селосында 2013 жыл
дың 9 наурызынан бастап өзінің жеке сүт зауытымен жұмыс істейтін бір
ден бір жалғыз ферма «СП Первомайский» орналасқан. Кәсіпорынның 
өндірістік қуаттылығы күніне 8 тонна сүт өнімдерін құрайды, ол 16 тон
наға дейін кеңейтілуге жоспарланған. «СП Первомайский» ЖШСі сүт тау
ар фермасы үдемелі индустриялықинновациялық дамудың мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде салынған. Бұл серіктестікте далалық және 
мал шаруашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу, жаңа технологиялар ен
гізілген. Индустриялықинновациялық жобаларды іске асыру шеңберін
де фермадағы гидропоникалық цех ашылды, ол «Сүт кешені» жобасының 
келесі кезеңі болды. 

Гидропоника шеберханасы – жыл бойы жаңа шырынды шөп өсіруге 
арналған испан технологтарының әзірлеуімен жасалған, бұл жасыл шөп 
өз кезегінде сүт кешенінің өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Қазіргі уақытта сүт өнімдерінің бірнеше түрі шығарылады: кефир, 
ірімшігі, қаймақ, йогурт, сарысу сусыны, снежок. Өндірістегі жоғары тех
нологиялық кәсіпорындарда өндірілген сүт өнімдері ГОСТқа сәйкес ке
леді және сүт нарығындағы аймақтарда танымал. Барлық өнімдер сапа 
менеджменті жүйесі арқылы сертификатталған, енгізілген және үнемі 
бақылануда.

– сүт және сүт өнімдерін өндіретін сүттауар фермасы инвестициялық 
жоба құрылысын жүзеге асыруына кешенді қызмет көрсету;

– асыл тұқымды мал өсіруді қалыптастыру және дамыту;
– сүт және сүт өнімдерін өндіру және қайта өңдеу; 
– ет өндіру;
– мал сою және ет дайындау қызметі;
– ауылшаруашылық өнімдерін өсіру;
– жем дайындау (ірі және құнарландырылған);
– сумен жабдықтау;
– мал дәрігерлік қызметтер.

«СП Первомайский» ЖШС
Атырау облысы
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«Имени Амангельды» ЖШСi – бұл бір ғасырға жуық тарихы бар 
кәсіпорын.

Өзінің қызметін кәсіпорын 1934 жылы «Амангелді атындағы колхоз» 
деген атаумен бастады. Орналасқан жері Атырау (бұрынғы Гурьев) қала
сы маңындағы Дамба ауылы. Бұл Жайық өзенінің Каспийге теңізіне құяр 
сағасына орын тепкен мекен еді. Кәсіпорын өнеркәсіптік балық аулаумен 
айналысып, «Гурьевбалықөнеркәсібі» балық комбинатына негізгі шикізат 
жеткізушілердің бірі болды. 1996 жылы кәсіпорын «Амангелді атындағы» 
өндірістік кооператив болып қайта құрылды.

Өндірістік үдерісті оңтайландыру мақсатында балық цехына еуропа
лық стандартқа сәйкес толық қайта жөндеу жүргізілді. 2008 жылы кәсіпо
рында балық аулау мен әртүрлі балық өнімдерін өндіруге (қатырылған, 
мұздатылған, ысталған, қақталған, тартылған т.б.) қолданылатын СТРК 
ИСО 90012009 халықаралық сапа менеджментінің жүйесі енгізілді. 2009 
жылы

СТРК ИСО 220002006 азықтүлік тағамдарының қауіпсіздік менед
жменті жүйесі енгізілді. Бұл балық аулау үдерісі мен кәсіпорын шығара
тын балық өнімдерін сапасын қадағалауға қолданылады. 2011 жылы 
желтоқсанда кәсіпорын «Еврономер» KZE.0401/G20151/E, алды. Ол бой
ынша «Имени Амангельды» ӨК әлемдегі ең жоғарғы талаптарға ие болып 
отырған Еуропа одағы елдеріне балық өнімдерін экспорттаушылардың 
элиталық тобына қосылды.

2016 жылы кәсіпорын «Имени Амангельды» ЖШСі болып қайта 
құрылды. Кәсіпорынның өндірістік желілері ХАССП жүйесімен және 
шығарылатын балық өнімдерін ішкі өндірістік қадағалау жүйесімен жа
рақтанған. Мұнда барлық технологиялық және гигиеналық ережелер 
сақталады.

Қазір «Имени Амангельды» ЖШСі Қазақстандағы жоғарғы сапалы 
балық өнімдерін шығаратын және экспорттайтын ірі компаниялардың 
бірі болып табылады. Кәсіпорын құрылғалы бері көп нәрсе өзгерді, алай
да кәсіпорынның негізгі ұстанымы сол күйінде қалды. Ол – тек қана ең 
жақсы, экологиялық таза балық және балық өнімдерін шығару.

Біздің кәсіпорынның жағрафиялық жағдайы, яғни Жайық өзенінің 
жағасында орналасуы, балықты аулаудан бастап түпкілікті өңделген 
дайын өнім шығарғанға дейінгі кластерлік жүйеге негізделген өндірістік 
үдерістің барлық сатысын тоқтаусыз жүргізуге мүмкіндік береді.

Шығарылатын балық өнімдерінің 25тен астам түрі бар: мұздатылған, 
қақталған, ыстық ысталған, суық ысталған, тартылған балық түрлері. Бо
лашақта компания шағын концервілеу зауытын іске қосуды, майлыұнды 
өнімдер шығаратын желіні ұйымдастыруды, заманауи айлақ салуды, өн
дірістік балық аулау үшін суда жүзу флотын ұлғайтуды жоспарлап отыр.

«Имени Амангельды» ЖШСінің өндірістік қызметі шығарылатын дай
ын өнімдердің түрін көбейтуге, балық өңдеуде қалдықсыз өндірісті ұй
ымдастыруға, қазақстандық және шетелдік балық өнімдерін тұтыну на
рығын толық қанағаттандыруға, сондайақ жергілікті шикізат және еңбек 
ресурстарын тиімді пайдалануға бағытталған.

«Имени Амангельды» ЖШС
Атырау облысы
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«Карат» ЖШСі – өз қызметін 1996 жылы бастаған жергілікті компа
ния.Алғашында компания қоғамдық инфрақұрылымдарға қызмет көр
сетті: мейманханаларға, асханаларға қызмет көрсету, азықтүлікпен және 
жатақханалармен қамтамасыз ету, кір жуу қызметі, кеңселерде қыз мет 
көрсету, наубайхана, дүкендер, демалыс ұйымдастыру – сауна, тренажер
лік зал, бассейн және т.б «Карат» компаниясы қызметін көптеген мердігер 
компаниялардың бірі болып бастап, жылдар өткен сайын қызмет деңгей
ін жақсартып, бүгінде ТШОның тікелей мердігері саналады.

«Карат» қай саланың жұмысы болса да жоғары сапалы әрі серіктес
тердің көңілінен шығатындай етіп орындауды басты назарда ұстайды. 
ТШО мен арада жасалған келісім шарт соның айқын дәлелі.

Қызметкерлерге қамқорлық жасау, олардың шығармашылық және 
әлеуметтік қажеттіліктеріне қол жеткізуге мүмкіндік беру, жұмысқа 
қатыс ты жауапкершілік арту, біліктіліктерін арттыру – қай қызмет сала
сының болса да тек әлеуметтік қана емес, экономикалық тұрғыдан да 
қолайлы бөлшегі. «Карат» компаниясында өз ісінің нағыз жоғары білікті 
мамандары қызмет етеді. Ынтымағы жарасқан ұжым кезкелген қиын 
жұмысты орындай алады. Бүгінгі таңда «Каратта» мамандандырылған 
тамақтану орындары, азықтүлік қоймалары, тоңазытқыш камералары, 
өңдеу және 5000нан астам адамды күнделікті тамақтандыруға арналған 
басқа да қосалқы орындар бар. Атап өткеніміздей, компания мамандар 
таңдауға, олардың білімдерін жетілдіруге үлкен мән береді. Өз ісін жақ
сы білетін қызметкерлерсіз жоғары дәрежеге қол жеткізу мүмкін болмас 
еді. Қызметкерлердің денсаулықтарын қорғау, қауіпсіздік ережелерін 
бұлжытпай орындау, жұмыс жүргізіліп жатырқан аймақтың экологиясын 
сақтау – «Карат»тың басты құндылықтары болып саналады.

«КАРАТ» ЖШС барлық қызметтерін Қазақстан Республикасының 
Заңнамасы, серіктестеріміздің, және жергілікті реттеуші органдардың 
еңбек қорғау, қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау (ЕҚ, 
ҚТ және ҚОҚ) жөніндегі талаптарына сай орындайды. Мұны тапсырыс 
берушілердің аудиторлық тексерулерінің жоғары нәтижесі дәлелдей ала
ды. Басты қызмет түрлерінен бөлек компания қосалқы қызмет түрлерін 
ұсына алады. Олар: мейрамханалық бизнес, кофебарлар, медициналық 
көмек, сұлулық салоны, фитнес орталықтары («Теңіз» вахталық кентін
де), «Денсаулық» демалыс орталығы. Сонымен қатар, компания арнайы 
киімдер тігу және сатумен айналысады. Киім үлгілері жұмыс ерекшелік
теріне және гигиеналық талаптарға сай ұсынылады және тігіледі. Қо
салқы қызмет түрлері ретінде үй ішін безендіру, логотип түсіру, киімнің 
фирмалық үлгілерін ұсыну және тігу және т.б айта аламыз. «Карат» 
ЖШСі зауытында орнатылған қондырғылар ауыз су дайындау және та
зартуға толық мүмкіндік береді. Дайындалатын судың сапасы күнделікті 
зертханалық сараптама нәтижесінде анықталып отырады. «Мөлдір су» 
брендімен дайындалатын ауыз су барлық санитарлық талаптарға сай 
және Қазақстан Республикасының аумағында дайындалу және сатылу 
үшін қажетті құжаттарға ие.

«Карат» ЖШС
Атырау облысы
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«МолкомПавлодар» ЖШС  Павлодар қаласының 2004 жылдан бері 
тұрақты және қарқынды жұмыс істеп келе жатқан кәсіпорындарының 
бірі болып табылады. 

Қызметінің негізгі бағыттары: сүт, қышқыл сүт өнімдері, қаймақ, май, 
балқытылған, қышқылтым ірімшіктер. «МолкомПавлодар» белгісімен 
шығатын сүт өнімдері Павлодар қаласында ғана емес, одан тысқары 
жерлерде (Астана, Алматы, Семей, Ақсу, Екібастұз қалаларында және 
басқа жерлерде) белгілі. Кәсіпорын ұжымы ассортиментті жаңарту және 
кеңейту бағытында тұрақты жұмыс істеп келеді. 

2009 жылы өндірістік қуатты қайта құру, өнеркәсіпті заманауи құрал
дармен (резервуарлар, пастерлейтін қондырғылар, бактофугтер, деаэра
тор, сүт өнімін асептикалық құю, барлық технологиялық жабдықты ав
томатты жуу станциясы және т.б.) жабдықтау  және диеталық өнімдерді, 
сүзбе тағамдарын, сүзбе сарысуы негізінде сусындар шығару, технологи
ялық үдерістерді оңтайландыру, ассортиментті кеңейту есебінен дайын 
өнімді шығару едәуір артты. 

Шығарылатын өнімнің ішкі зауыттық бақылауын жетілдіру мақса
тында кәсіпорында өндірістік зертхананы аттестаттау өткізіліп, оны 
растайтын  № 121 куәлік берілді, шығарылатын өнімнің микробиологи
ялық бақылауы жөнінде зертхана пайдалануға енгізілді.  Дайын өнімнің 
шикізатты қабылдаудан оны сатуға дейінгі барлық қозғалысына қызмет 
көрсететін компьютерлік желі құрылды. 2008 2009 жылдары жаңа жаб
дық сатып алу және Германиядан  технологты шақырту зауытқа балқы
тылған ірімшікті шығаруды арттырып қана қоймай, оның ассортиментін 
кеңейтуге мүмкіндік берді. 2010 жылы өнімді тетрапакеттерге орайтын 
жаңа технологиялық желі сатып алынды.

Өнімді табысты сатуға сапа ғана емес, сонымен қатар фирмалық дү
кендердің жақсы дамыған жүйесі және зауыттың өнімді қаладағы сауда 
нүктелеріне тікелей жеткізуі де ықпал етеді. 

ЖШС қызметкерлері нарықты маркетингтік зерттеуге, өнімді өткізетін 
жаңа арналарды іздестіруге  үлкен көңіл бөледі. Фирма соңғы кезде тағам 
өнімдерін сату саласында еңбек етіп жүрген жеке кәсіпкерлер санының 
тұрақты артуына байланысты болашағы бар нарықтың осы сегментіне 
мұқият назар аударуда. Сондайақ баға құру стратегиясы да фирманың 
маркетингтік стратегиясы шеңберінде басты назарға алынған. Бағаны 
белгілеудегі әдістердің бірі – нарықта сұраныс пен ұсыныс арақатынасы
ның өзгеруіне (конъюнктураға байланысты артуға) тез әрекет жасайтын 
«икемді»– «икемді (иілгіш) баға. 

2010 жылдың басынан өндірілетін өнімнің барлық ассортиментінің 
орамасы және оның дизайны толық ауыстырылды. Осымен қатар 
«МолкомПавлодар» ЖШС сатып алушылардың сұранысына ие болып 
отырған шағын орамадағы дайын өнімді шығаруды ұйымдастыру үшін 
өндірістік базаны белсенді жетілдіруде. Бүгінгі күні қаймақ, май, балқы
тылған ірімшік және т.б. түрлі орамада (0, 100 –ден 20 кгға дейін) шыға
рылып отыр, пастерленген сүт және қышқыл сүт өнімдері тұтынушы
ларға ыңғайлы орамаларға құйылады. 

«Молком-Павлодар» ЖШС
Павлодар облысы
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«Best Milk» ЖШС тарихы 2012 жылы Павлодар облысы Қашыр ауданы 
Береговой ауылында сүт цехының ашылуынан бастау алады. Сол уақыт
та тәулігіне 2 тонна сүт өңдеп, сүт, қаймақ және май 3 өнімін шығаратын 
еді.

Алғашқы кезден бастап өндірісте компанияның табысты болуының 
басты факторы 100% табиғи шикізаттан жасалу және өндірілетін өнімнің 
тұрақты жоғары сапасы болды. Сол себепті бір жыл өтер өтпес цех біз 
үшін кішкентай болып, Екібастұз қ.Қалалық сүт зауытын жалға алып 
бастадық. Кәсіпорын осы уақытта кәсіпорын тәулігіне 7 тонна сүт өңдеп, 
15 өнім түрін шығаратын. 

2016 жылдың 5 ақпан кәсіпорын үшін маңызды күн себебі дәл осы 
күні Павлодар қаласында жеке өзінің сүт зауытыны ашылды. Мұндай 
жетістікке компания Мемлекеттің көмегінсіз жетпес еді. Кәсіпорын «Биз
нестің жол картасы» бағдарламасы аясында тек зауыт ғимаратын сатып 
алып қоймай, компанияда модернизациялау жұмысын жүргізді. Аталған 
бағдарлама аясында кәсіпорынға жылдық дайын өнімді сақтауға ар
налған қойма кешені салынып, заманауи сүт қабылдау жүйесі жасал
ды да жалғастыра екі жаңа цех салынды және сүт өнімдеріне арналған 
арнайы техника мен арнайы көлік сатып алынды. Тәуләгәне 30 тоннаға 
дейін сүт өңдеп, 68 өнім түріне дейін шығаруға мүмкіндігі бар заманауи 
құралжабдықтар сатып алынып, қолданысқа берілді.

Шығарылатын өнім ассортиментіне жататын өнімдер: сүттің бірне
ше түрі, кілегей, айран, майлы айран, қаймақ, май, йогурт, сүтті десерт, 
ірімшік және сүзбе қоспасы, ерітілген және тұздалған ірімшіктер.

Өнімдер «Классное от фермера», «Луговое», «Радужная капля» тауар 
маркалары атынан шығарылады.

Заманауи құралжабдықтар көмегімен кәсіпорынға шығарылатын 
өнім түрлерін көбейтуге қолжеткізіп, жаңа шикізат нарығына шығу мүм
кіндігі ашылды. Қазіргі уақытта кәсіпорын Өнім Қазақстанның 4 облы
сына жеткізіліп, еліміз бойынша 3000 сату жерлерінде тұтынушыға ұсы
нылған.

«Best Milk» ЖШС шикізатты сатып алудан бастап өнімді шығарып, 
тұтынушыға дейін жеткізу барысының барлық сатыларда сапаны тексе
ру жүйесі орнықты жұмыс жасайды. Кәсіпорында 3 зертхана жұмыс жа
сайды: шикізатты қабылдап алу зертханасы, дайын өнім зерханасы, өнім 
және микробиология зерханасы.

Қазіргі таңда зауыт заманауи құралжабдықтар көмегімен жұмыс жа
сап, заманға сай тұтынушылық талаптар мен халықаралық стандарттар 
бойынша дұрыс жоғары сапалы өнім шығаруға мүмкіндік бар.

«Best Milk» ЖШС
Павлодар облысы
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Павел Николаевич Шияновский 2000 жылы жартылай фабрикаттар
ды өндіру жолы сауда маркалы «От Дяди Паши» қолмен жапсырылып 
шығарылған тұшпарадан басталған. Кәсіпорын дамыды, көптеген атау
лар өнімдері пайда болып, пайдаланатын тұтынушылар арасында жоға
ры сұранысқа ие болды.

Шығарылатын өнімнің тізімі 60 атаулардан тұрады: тұшпара, варени
ктер, құймақтар, манты, хинкалдар, котлеттер, тефтельдер, қырыққабат 
орамдары, биточкалар және басқа да өнімдер.

Жұмыс кезенінің 17 жылының ішінде қалада және облыста тығыз сау
да нүктелері бар. Өнім фирмалық белгі «От Дяди Паши» өнімі танымал 
және лайықты, Павлодар облысы тұтынушыларының арасында үлкен 
сұранысқа ие болды.

Тез мұздатылатын өнімін өндіру және іске асыруна қатысты кәсіпорын
да сертификатталған менеджмент жүйесінің тағам өнімдерінің қауіпсізді
гіне қолданылады (сәйкестік сертификаты KZ.5510974.07.03.00255).   

Бүгінгі күні жартылай фабрикаттар өндірісі «От Дяди Паши» – бұл 
тұрақты жұмыс істейтін өндіріс, жоғары сапасы және шығарылатын 
өнімнің табиғилығы негізгі қағидаты болып табылады. 

Кәсіпорын өзінің өндірістік алаңы, заманауи құралжабдықтары мен 
технологиясы, тоңазытқыш және мұздатқыш қондырғылары, білікті пер
соналы бар. Өнімнің сапасы мен қауіпсіздігі аккредиттелген сертификат
тау органымен берілген, сәйкестік сертификатымен расталады.

Кәсіпорында  2013 жылы тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі менеджменті 
жүйесі енгізілген. 2013 жылдың маусымында кәсіпорын жүйесіне  тез 
мұздату өнімінің іске асыру және өндіру қатысты тамақ өнімдерінің қауіп
сіздігі менеджмент жүйесі сертификатталған. Менеджмент жүйесі қазіргі 
уақытта кәсіпорында бар. 

«Шияновский П.Н.» ЖК
Павлодар облысы
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«MAGABREAD» ЖШС Қазақстанның батысында, Ақтау қаласында 
орналасқан. Зауыт елімізде нан, нантоқаш және кондитерлік өнім өн
діруде неміс технологиясымен жасалған заманауи жабдық орнатылған 
ірі кәсіпорындардың бірі. Зауыт 2011 жылдың желтоқсан айында іске қо
сылды. Кәсіпорынға ҚР СТ 11792003 талабына сәйкес ХАССП ендірілген. 
Кәсіпорынның мақсаты – тұтынушылар талабын қанағаттандыратын, 
қауіпсіз өнім өндіру, сондайақ шығарылатын өнімнің сұрыпталымын 
арттыру. Нан зауыты облыста нантоқаш пісірудің үздігі, Diosna, MIWE, 
Hatton, Capway жабдығы қойылған. Зауытта біліктілігі жоғары тәжірибелі 
мамандар жұмыс істейді, сапасы жоғары өнім шығарумен айналысады. 

Зауытта жыл бойы ауа температурасын бір қалыпта ұстап тұратын 
сапалы желдету жүйесі мен Airinotec фирмасының кондицонерлері қой
ылған. Тәулігіне 50 тонна нантоқаш өнімдері шығарылады. Сұрыпта
лымда 150тен астам аталым бар, оның ішінде Eberhardt жабдығында 
пісірілетін «Кайзер» тоқашы, сондайақ Fortuna Fritsch фирмасының жаб
дығында дайныдалатын «бретцель» бар. Tradiform фирмасының жаб
дығында «Чиабатта» пісіріледі.

Нан пісірудің барлық процесі ашытқы қамырдан бастап дайын 
өнімді шығаруда дейін заманауи компьютерлік технологияларды қол
дану арқылы автоматты түрде жүреді. Негізгі шикізат – ұн кәсіпорынға 
MAN Spitzep ұн таситын автоцистернаға қапталмаған күйде жеткізіледі. 
Одан кейін Diosna нан илейтін машина орнатылған өндірістік бункер мен 
мөлшерлеуішке түседі. Нантоқаш өнімдерінің өндірісінде немістің AT 
Enginering «суық сұйықтық» ашытқы технологиясы қолданылады. Өндірі
сте IsernHager BackkuHuren фирмасының пісіру машинасы пайдаланыла
ды, онда нан сапасы тұрақты сақталып пісіріледі. Илеу мен қамырды беру 
автоматты түрде жүргізіледі, Diosna фирмасының роботы басқарады. 
Қамырды бөлу, қалыптау да Haton фирмасының жабдығында автомат
ты түрде жүргізіледі. Қамырды Kunze мен MIWI фирмаларының арнайы 
шкафтарында қойылады. Одан кейін тұрақты температура қалыптасу 
үшін автоматты түрде термомайлы жылытқышы бар MIWE туннельдік 
пештеріне түседі. Бұл да бағдарламалық басқарумен бақыланады. Мұ
нымен қоса зауытта MIWE фирмасының ротациялық пеші жұмыс істейді.

Тәулігіне 20 тонна кондиторлік өнім дайындалады. Кондитерлік өнім
дердің сұрыпталымында 100ден астам аталым бар. Қатпарлы қамыр 
үшін Rondo Doge фирмасының жабдығы қолданылады.

Қауіпсіз өнімнің жоғары сапасы мен еңбек өнімділігі – фирманың 
және әрбір қызметкердің экономикалық есендігінің негізі.

«MAGA-BREAD» ЖШС
Батыс Қазақстан облысы
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2001 жылы маусымда Жаңаөзен қаласына «Жансая» жеке меншік 
қонақ үйінің жанына «Жансая тәттілері» деген атаумен кондитерлік цехы 
бар наубайхана ашылды. Біздің наубайхана алашқы күнненақ атабаба
мыздан келе жатқан дәстүрлі әдісті сақтай отырып, «Жансая тәттілері» 
сауда маркасымен нантоқаш өнімдерін пісіруді қолға алды.

Бүгінде «Жансая тәттілері» наубайханасы – Жаңаөзен қаласында 
диеталық нан, нантоқаш және ұннан сан түрлі өнімдерді пісірумен ай
налысатын шағын жеке кәсіпорын. Өз өнімдерін дайындауда қант ал
мастырғыштарды қолданады. Маңғыстау облысының нарығына жеке 
өндірістік өнімін жеткізу міндетін орындап келеді. Себебі диеталық кон
дитерлік және нантоқаш өнімдерінің басым бөлігі көрші өңірлерден жет
кізіледі. Тұрғындарға әртүрлі, сапалы диеталық өнімді ұсына алатын нан 
пісіретін кәсіпорын құру, сондайақ тұрғындардың сұранысына қарай 
икемді әрекет етіп, бейімделу міндетін қойған.

Наубайхана ашылған алғашқы күнненақ біз денсаулыққа зиян келтір
мейтін диеталық өнімдердің сұрыпталымын арттыруға көңіл бөліп келеді. 
Біліктілікті арттыру үшін әрдайым түрлі өңірлер мен елдерден мамандар 
шақырылады. Менеджерлер үнемі нан пісірудің ұмытылған әрі ертеден 
келе жатқан дайындау тәсілдерін іздестіреді. Шағын жеке кәсіпкерлікті 
қолдауға арналған мемлекеттік бағдарламаларды пайдалана отырып, 
қызметкерлер АҚШта тағылымнамадан өткен, жыл сайын «SES» бағдар
ламасымен диеталық қнімдерді шығаруды кеңейтуге әрі мамандарды 
оқытуға Германиядан аға сарапшылар шақырылады. Өнім көп ретте 
қолдан илеу арқылы пісіріледі. Себебі халыққа ұсынылатын өнім сапа
сының жоғарылығы басты қағида ретінде қалыптасқан. Өнім сұрыпта
лымы тұтынушылардың сұранысына қарай дайындалады. Бүгінде 35тен 
астам диеталық нантоқан өнімдер мен кондитерлік өнімдер бар. Жаңа 
дайындау тәсілдерін іздестіру арқылы сұрыпталымды арттыру және өнім 
сапасын жақсарту жұмысы әркез жүргізіліп келеді. «Жансая тәттілері» 
осы жылдар аралығында жемісті жұмыстың нәтижесінде өзінің және ба
лаларының денсаулығын күтетін әрі кәсіпорынның сапасына зор сенім 
білдіретін тұтынушылардың жоғары бағасын алды. Кәсіпорын қала мен 
таяу маңда орналасқан елдімекен тұрғындарын сапалы өніммен ғана 
емес, сондайақ жұмыс орнымен де қамтамасыз етіп отыр. Шағын өн
дірістің дамуы мен өткізу нарығының көлемі ұлғайған сайын жұмысшы
лардың қатары да арта түспек. «Жансая тәттілері» кондитерлік цехы бар 
наубайхана нан өнімдерінің, диеталық нантоқаштың 35тен астам түрін 
пісіреді, сонымен қатар жеке тапсырыстарды да орындайды.

Кәсіпорында 10 адам жұмыс істейді. Берілген мәліметтерге сәйкес 
өнім өндірісінің көлемі құны жылына 8 000 000 теңге. Сұраныс күн, жыл 
өткен сайын артып келеді. Шағын кәсіпорында өндірілетін нантоқаш 
өнімдерінің сұрыпталымы оның құрамына кіретін заттармен де, сыртқы 
пішінімен да ерекшеленеді. Біз саламатты болашақтың қамқоршысы
мыз, ел денсаулығының қамын ойлаймыз!

«Байменова» ЖК
Манғыстау облысы
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«Нұржанар» АҚ 1993 жылы Орал алкогольсіз сыра зауытының не
гізінде кұрылған. Кәсіпорын тарихы сонау 1969 жылдан бастау алды, ол 
кезде қуаттылығы жылына 250 мың дал алкогольсіз сусын өндіретін цех 
іске қосылған болатын.

1970 жылы қуаттылығы жылына 1 млн№дал сыра құю желісі, ал 1971 
жылы өндірісік қуаттылығы жылына 6600 тонна сыра ашытқысын өн
діретін сыра ашыту цехы іске қосылды№ 1992 жылдан бастап кәсіпорын 
минералды су, ал 1996 жылдан бастап арақ жасап шығарды.

2001 жылы заутты кезеңдік жетілдіру ісі басталап, 2007 жылы аяқта
лады. Барлық сыра өндіру технологиялары бойынша сақтау мерзімі ұзақ, 
жоғары сапалы өнім алуға мүмкіндік беретін қазіргі заманғы технологи
ялық жабдық құрылды.

2011 жылы бөтелкедегі ауыз суын өндіретін цех іске қосылды.
Бүгінгі таңда «Нұржанар»АҚ сыраның он сорты («Нұржанар», «Риж

ское», «Рижское премиум», «Уральское», «Жугулевское», «Самурай», 
«Чешский добришь» және т.б.), «нұржанар» және «Хлебный» квастарын, 
«Нұржанар» ауыз суын, «Лайм» алкогольсіз сусын өндіреді. Барлық өнім 
түплері әлсіз алкогольді және салқындатқыш сусын ретіндепайдалануға 
арналған.

Сыра, су және квастың техникалық өндіріс деңгейі ең үздік шетел 
және отандық үлгілерге сай келеді.

Кәсіпорында 2006 жылдан бастап СТ РК ИСО 9001 халықаралық стан
дартына сай сертификатталған сапа менеджменті жүйесі қызмет етеді.

«Нұржанар» АҚда өндірілетін барлық өнім түрлері сертифитталған 
және сәйкестік белгісімен белгіленген.

Кәсіпорын құрамына: пісіру, лагерлікашыту цехы, сыра құю цехы, бө
телкедегі ауыз суын және сусындар құю цехы кіреді.

Пісіру цехы: өндірістік қуаттылығыжылына 5 млн. дал сыра ашытқы
сы.

Пісіру цехының құралжабдықтары KRONES (Германия) фирмасымен 
дайындалған.

Сыра ашытқысын өндіру кезінде қазіргі заманғы технологиялар мен 
автоматтандырылған басқару жүйелері қолданылады.

Цехта сыра жасауға қажетті өлшемдермен су дайндау бөлімшесі бар. 
Сонымен қатар, цехта ПЭТФыдысына құюға арналған ауызсуы дайын
далады. Суды дайындау Chriva фирмасы өндірген кері осмос қондырғы
сында жүзеге асырылады

Лагерлік – ашыту цехы: өндірістік қуаттылығы –жылына 2, 4 млн. 
дол. Сыра.

Сыра ашытылатын Gresser(Германая) фирмасының ЦКТ (цилиндро
коникалық танкілері) орнатылған.

Цехта таза ашытқы дақылын өсіруге арналган жабдық, сонымен қа
тар СИП (жабдықты шашпай жуу қондырғысы) қондырғысы бар.

Сыра құю цехы: бөтелкелерге сыра құю өнімділігісағатына 8000 бө
телке, кегаларға сыра құю – сағатына 60 кега. Цехта KHS (Германия) 
фирмасының қазіргі заманғы жабдығы орнатылған. 

«Нұржанар» АҚ
Батыс Қазақстан облысы
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«Аралтұз» Акционерлік қоғамы – ТМДдағы өзі түзілетін тұз өндіруші  
ірі кәсіпорындардың бірі. Қызмет көрсетудің негізгі бағыттары – тағам 
және техникалық тұзды өндіру және сату. Кәсіпорын көптеген елдерге 
жоғары сапалы өнімді тұрақты жеткізу саласында сенімді серіктесі бо
лып табылады. 

1913 жылы Арал тұзды көлдерінің алғашқы зерттеулері Арал өн
дірістік кешенінің негізін қалады, ал 1925 жылы «Сольартель» базасында 
өнеркәсіптік ауқымына жетті. Артель келешекте «Аралсоль» комбинаты
на айналған, ал 1994 жылы мемлекет иелігінен алу мен жекешелендіру 
жүргізіліп, «Аралтұз» АҚ құрылды. 

2012 жылы мемлекеттік индустриялықинновациялық даму бағдар
ламасы бойынша кәсіпорындар қатарына кіргеннен кейін зауыт бірнеше 
рет модернизациядан өткен және 2017 жылы ірі модернизациялау жо
басы аяқталған еді. Инвестициялық жоба өндірістік қуаттылығын 5 жыл 
арасында (2012 жылдан 2017 жылға дейін) 300 мың тоннаға дейін көте
руге мүмкіндік туғызды.

2013 және 2016 жылдары екі жаңа зауыт салынған. Зауыт жобасы 
мен жабдықтарын тұз өндіру саласындағы ең ірі SERRA Salt Machinery 
испан компаниясы даярлаған. 90 жылдары салынған цехтар да модерни
зациядан өткен еді.

«Аралтұз» АҚ 2016 жылы ISO 9001:2015 және ISO 22000:2005 талапта
рына сәйкес сапа менеджменті жүйесі мен тағам өнімдерінің қауіпсіздігі 
менеджменті жүйесін сәйкестендіру рәсімінен өтті. 

«Аралтұз» АҚ саясаты өндірістік, өткізу және басқарушылық проце
стерге енгізу үшін инновациялық әдістерді тұрақты іздестіру, сондайақ 
өндіруші ретінде нарықта стратегиялық маңыздылығы рөлін сақтауға 
бағытталған. Тәуекелбағдарланған ойлауды басшылыққа алу, жаңа ин
новациялық өндірістік технологияларды пайдалану замануи талаптары
на кәсіпорынның сәйкес болуына мүмкіндік тұғызады. «Аралтұз» АҚ қыз
меткерлерінің кәсіби деңгейі мен дайын өнімнің үздік сапасы әрдайым 
мінсіз.

«Аралтұз» АҚ әсерлі мөлшердегі жұмыс тәжірибесіне негізделіп, 
тиімді ынтымақтастыққа дайындығын ұсынып, жоғары тұрақтылығы 
мен өзінің стратегиялық әріптестеріне сенімділігіне кепілдік береді.

Дайын өнімнің қауіпсіздігі КҚ ТР 021/2011 Тағам өнімдерінің қа
уіпсіздігі туралы, ҚР СТ ГОСТ Р 515742003 және ҚР СТ 26492015 сәйкес. 

«Аралтұз» АҚ шығарылатын қнімнің ассортименті кең: эконом мен 
премиум деңгейіне дейін.

Бүгін «Аралтұз» АҚ 450 мың тонна дайын өнімді шығарады және Ев
разЭС елдеріне жеткізеді. Компания Қытай, Корея және БАЭ елдерінің на
рықтарына шығуға әрекет етіп жатыр.

«Аралтұз» АҚ
Қызылорда облысы
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«Арал»СДО» ЖШС құрылған жыл2007 ж. Сметалық құны108, 3 млн.
тг. Соның ішінде технологиялық құрал жабдық24, 3 млн.тг; жер көлемі7, 
914 га, өндірістік ауданы4940, 4кв.м. 2011 жылы Кедендік одақтас және 
2012 жылы Еуроодақтас мемлекеттерге балық өнімін жіберу құқығына ие 
болған. Кәсіпорынның есептік нөмірі KZ N.01/G20249/E 2012 жылы ақпан 
айында Евросоюздің сайтына кіргізіліп, СТ РК ИСО 220002006 сертифика
тына ие.

Балық өнімін сақтауға арналған мұздатқыш цехы (7 тез қатыру, 3 сақтау 
камералары) балықты және басқа су жануарларын терең (түпкілікті) өңдеу
ге арналған цехтар, оның ішінде

Жылдық қатыру қуаты (68, 5тн*240күн) – 16440 тн.
– Сүбе ет дайындау цехы(филе) 4, 8 тн/тәулік
– Балық фаршын дайындау цехы1, 6 тн/тәулік
– Балық тұздау, қақтауыстау цехы1, 8 тн/тәулік
– Балық тазалау цехы16, 0 тн/тәулік
– Балық қабылдау цехы68, 5 тн/тәулік
– Балық салқындату бөлімшесі68, 5 тн/тәулік
– Балық орау цехы (упаковка)43, 7 тн/тәулік
– Тиеутүсіру терминалдары97, 9 тн/тәулік
Өз өнімін Еуропа елдеріне евро есептік нөмер арқылы 2012 жылдан, ке

дендік Одақ елдеріне 2011 жылдан бастап экспорттауда. Кіші Арал теңізінің 
5 учаскесі, Қамбаш №1, №3, Домалақ көлі кәсіпорынға бекітілген.

Кәзіргі уақытта «Арал» Сервистік дайындау орталығы» ЖШС балық өн
деу зауытынан келесі өнім түрлері шығарылады:

1) Қатырылған көксеркенің жон еті (филе)
2) Қатырылған тыраның жон еті (филе)
3) Қатырылған шортанның жон еті (филе)
4) Көксеркенің уылдырығы
5) Көксеркенің тартылған еті
6) Көксеркенің алқымы
7) Көксеркенің ұрт еті
8) Қатырылған торта
9) Қатырылған тыран
10) Қатырылған шортан
11) Қатырылған ақмарқа
12) Қатырылған жайын
13) Қатырылған мөңке
14) Қатырылған түйетабан
15) Қатырылған қызылқанат
16) Қатырылған қылыш балық 
«Арал»СДО» ЖШСі 2012 жылы Астанада өткен ІІІ Евразиялық Саммит

те «Тамақ өнімдері» номинациясы бойынша ІІ орынды жеңіп алған.2015 
жылы Арал өңірі балық шарушылығы бірінші слетінде «Үздік балық өндеуші 
кәсіпорын» номинациясы бойынша марапатталды. 2016 жылы республика
лық Парыз2016 коркурсының лауреаты. 2017 жылы «Қазақстанның үздік 
тауары» өңірлік көрмебайқауының II дәрежелі дипломына, «Қазақстанның 
үздік тауары» республикалық көрмебайқауының алғыс хатына ие болды.

«Арал» Сервистік дайындау 
орталығы» ЖШС 
Қызылорда облысы
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Кәсіпорынның құрылған уақыты: 22наурыз 2016жыл. Өндірілетін 
өнім түрі: Код ОКЭД 11040 «Ашыған материалдан әртүрлі тазартылмаған 
сусындарды өндіру» Түйе сүтінен таза табиғи 100% шұбат шығару, құрт 
шығару.

Кәсіпорынның жетістіктері:
2016жылы 20тамызда Қызылорда қаласында «Атамекен» ұлттық 

кәсіпкерлер палатасының ұйымдастыруымен өткізілген «Үздік тауар 
2016ж» байқауында, түйе сүтінен өңделген шұбат өнімімен 3орынды ие
ленді.

Кәсіпорындағы жұмысшылар саны:
• технолог – 1 адам, 
• әкімшілікбасқарушы – 1 адам, 
• жұмысшылар – 3 адам.
Кәсіпорынның 2016 жылы 6айда өндірген өнім көлемі: 16 200 000 

теңге.
Кәсіпкерлік нысанның қазіргі уақыттағы жұмысы:
Кәсіпорын күніне 400 литр шұбат шығарады. Шұбатт Шиелі, 

Жаңақорған аудандары мен Қызылорда қаласында сатылымда.
Шұбатты сақтау мерзімі – 2 ай. Майлылығы6%.
Өнімге берілген Кедендік сейкестік декларация ТС 

№KZ7500851.24.0108874 GS1 KAZAKHSTAN Ассоциация мүшесі.
Кәсіпорынның мақсаты: өнім түрлерін көбейту (йогурт, балмұздақ, 

ірімшік, балқаймақ шығару).

«Ермаханов» ЖК
Қызылорда облысы
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«Rola7» ЖШС 2008 жылы құрылған болатын. Кәсіорынның негізгі 
бағыттары – макарон өнімдері «Чабрец» лапшасын шығаруда нөмірі бірін
ші цех болып табылады. 

Қосымша цехтың іске қосылуының арқасында және нарыққа жаңа тау
ар «Арай» лапшасының шығуы. 

«Rola7» ЖШС шұығаратын макарон өнімдері экологиялық таза өнім 
болып табылады, отандық шикізаттан дайындалатын, түрлі бояғыштар
сыз жіне жасанды қоспаларсыз. 

Қытайдың заманауи құрылғыларымен макарон өнімдері дайындала
ды. 

Лапша шығарудан бөлек макаронның түрлі ассортименті шығарыла
ды. Рола7 компаниясы тұтынушыға жоғары сұрыпты ұнды ұсынады. Ұн 
өнімі сұрыпталған, тазартылған.

ЖШС шығаратын өнімдер алысжақын шет елдерге экспортталады. 
Жыл санап өнім көлемі және экспортталатын өнім көлемі артып келеді. 
Бағасы ішкі және сыртқа тұтынушылар үшін қол жетімді. Жергілікті қамту 
үлесі 100%. 

Кәсіпорын «HALAL» қауіпсіздік азықтық тауарлар менеджментінің та
лаптарына сәйкес сертификатталған. 

Құрылған жылы – 2008ж.
Шығарылатын тауарлар – ассортименттегі макарон өнімдерінің 45 

түрі, нарықта ең көп сұранысқа иесі «Чабрец» лапшасы. 
Жұмысшылар саны – 150 адам.
Өткізу нарығы – Қазақстан Республикасы, Қырғызстан, Түркменістан, 

Ресей және Қытай. 

«Rola -7» ЖШС
Жамбыл облысы
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Жамбыл облысының Байзақ ауылдық округінде құс фабрикасын құру 

жобасын «КазАгроФинанс» АҚ қажыландырып, өңірдің индустриализа

ция картасына қосылды. «Әулие Ата Феникс» ЖШС құс фабрикасы 2016 

жылдың соңынан бастап жұмыс жасайды.

Жоба «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы аясында 547 млн.

теңге көлемінде мемлкеттік қолдауды иеленді. Нәтижесінде құс фабрика

сына газ, электр қуаты және су жүргізіліп, инфрақұрылым жасалды. 

«Әулие Ата Феникс» ЖШС биылғы жылдың ақпан айында нидерлан

дының «Haanstra B.V» компаниясымен келісім жасалып, сәуір айында 

түріктің «Emrepilic Ltd.Sti» компаниясы ROSS 308 инкубациялық жұмырт

қа тұқымын жеткізілімін жасауға келісті. Аталған жұмыртқаларды тауар

ын әкелу мақсаты инкубациялау болып табылады.

«Әулие Ата Феникс» ЖШС ассортименттегі тауық етін өнеркәсіптік қу

аты жылына өнеркәсіптік қуаты 3500 тонна құс еті болатын «Гәкку Әули

еАта Құс» тауар маркасы арқылы сатады. Құс фабрикасының өнімдері 

толық сертификатталған. Негізгі тұтынушылары әртүрлі компаниялар 

мен бұқара. Құс фабрикасының өнімдері тек Жамбыл облысы бойынша 

емес Қазақстанның басқа да өңірлеріне жеткізіледі. Кәсіпорынның жұ

мысы бастал уақытта 270 жаңа жұмыс орны пайда болып, мемлекеттік 

бюджетті салық көлемдері арқылы толтыру жүзеге асуда. 

Өнімнің 2017 жылдың бірінші жартыжылдығы көлемінде жүзеге 

асқан көрсеткіші 1764 тонна. Болашақта Ресей, Беларусь сынды мемле

кеттерінің компанияларымен келісім жасау жоспарда.

«Әулие-Ата Феникс» ЖШС
Жамбыл облысы
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«СевильМеркеСтрой» ЖШС 2010 жылы негізі қаланды. Кәсіпорын 
басшысы Хейроев Азиз Яшаевич. Әуелден кәсіпорын құрылыс материал
дар сатылымы мен өндіруіне маманданған. 2016 жылы «Сүт өңдеу цехы» 
жаңа құрылымдық бөлімшесі ашылды.

Цех түрік өндірісі «METROMAC» өнеркәсіптің сүт желісімен жаб
дықталған. Өндіріс шикізатының ауқымы тәулігіне 10 тонна. Шикізат Мерке 
ауданы, жақын орналасқан басқа да аудандарының шаруаларымен қатар 
жергілікті халықтан сатып алынады. Өнеркәсіпте 5 адам жұмыс жасайды. 
Өнім ешқандай қоспасыз түріктің ұлттық технологиясымен қаймағы алын
баған сүттен жасалады. Кәсіпорын дайындайтын тауарлар:

• «Кашар» жұмсақ ірімшігі;
• «Брынза» тұздалған ірімшігі;
• Қаймақ;
• Табиғи йогурт;
• Ірімшік;
• Сары май;
• Ерітілген май.
Барлық тауар кеден одағының декларациясымен сертфикатталған. 
2016 жылы кәсіпорын алғаш «Қазақстанның үздік тауары» өңірлік бай

қауына қатысты.
2017 жылы кәсіпорын «Қазақстанның үздік тауары» өңірлік байқауын

да «Үздік азықтүлік тауары» номинациясында III дәрежелі Дипломмен ма
рапатталды.

Өнім өткізу нарығы: Алматы қаласы, Астана қаласы, Қарағанды қала
сы, Тараз қаласы, Жамбыл облысы Мерке ауданының дүкендері.

«Севиль-Мерке-Строй» ЖШС
Жамбыл облысы
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Қазіргі таңда «Tea House» ЖШС Қазақстан аумағындағы ең ірі үнді 
шай өнімінің өндірушісі болып табылады. «Tea House» компаниясының 
өнімі үлкен сұранысқа ие, тек Қазақстанда ғана емес, сондайақ Ресей, 
Беларусь, Моңғолия және Қырғызстандағы барлық тұтынушылардың 
жүрегін жаулап алуда. 

«Tea House» компаниясының ассортиментінде алты шай сауда марка
сы бар, олардың ішінде: «Ассам», «Симба», «Индира», «Наурыз», «Тенгри», 
«Тамаша» және алпыстан аса шайдың атауы бар. 

Дұрыс таңдалған стратегия – қол жетімді бағадағы (өзінің құндық 
сегментіндегі) сапалы өніммен үздіксіз қамтамасыз ету және тауардың 
барынша кең таралуы жемісін берді: «Ассам», «Симба», «Индира», «Нау
рыз», «Тенгри», «Тамаша» сауда маркадағы шайлары Қазақстанның өте 
сарапшыл және ыстық сусынға құмар тұтынушыларын баурап алды. 

Бизнесті жүргізіп отырған аумақта өндірісті икемді ету үшін, логисти
каны оңтайландыру мен өндірістің барлық сатысында сапаны бақыла
уды күшейтуге мүмкіндік беретін жеке шай өлшеу өндірісінің құрылуы 
болды. 

2001 жылы Алматы қаласында BOSCH (Германия) және Marden 
Edwards (Ұлыбритания) шығарылған заманауи жоғары технологиялық 
құралжабдықпен жабдықталған «Tea House» ЖШС шай өлшеу фабрика
сы іске қосылды. 

Нарық үрдісін ескере, 2004 ж. қалталы шай шығаруға маманданды
рылған екінші фабрика іске қосылды, онда сала алғашқыларының бірі 
IMA (Италия) автоматтандырылған желілері жұмыс жасайды.

«Tea House» ЖШС
Алматы қаласы
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1998 жылы құрылған «ЦинКаз» кәсіпорны ешкімге белгісіз шағын цех
тан Қазақстан Республикасында ғана емес, бүкіл Орталық Азияның томат 
өнімдері мен консервіленген көкөністер нарығында көшбасшы болып та
нылған ырғақты дамушы ірі кәсіпорынға айналғанға дейінгі жолдан жүріп 
өтті. Қазір Қазақстанның осындай өнімдер нарығының 50%дан астамы 
«ЦинКаз» сауда белгісінің өнімдерімен толыққан.

Кәсіпорында ИСО 9001, ИСО 22 000, OHSAS 18001, ИСО 50 001 халықа
ралық стандарттар талаптарына сәйкес төрт менеджмент жүйесі енгізілген 
және сәтті жұмыс істеп келеді. Сонымен қатар Кайдзен үнемді өндірісінің 
технологиясы іске қосылған.

Кәсіпорын тұрақты түрде әртүрлі қазақстандық және халықаралық фо
румдар жұмысына, азықтүлік өндірушілердің көрмелері мен жәрмеңкелері
не қатысып келеді.

2008 жылы Мәскеу қаласында ТМД елдерінің аумағында 3 – Халықара
лық Сапа ассамблеясы өткізіліп, ТМД және ЕврАзЭс елдері экономикасын
дағы жетекші брендтерге талдау жасалды.

Біздің кәсіпорын Дүниежүзілік Сапа декларациясының ұстанымдары
на беріктігін, өз қызметінің сапасын жақсарта беруге ұмтылысын және 
Бағдарлама стандарттарына сәйкес болуға тиістігін растап «Global Quality 
Promotion Programme» халықаралық бағдарламасы бойынша сапа деклара
циясына қол қойды.

Бағдарламаның өнім мен менеджмент сапасын көтеру, өз жұмысшыла
рына әлеуметтік жауапкершілік, салық төлеу сияқты талап үрдісінен шыққан 
«ЦинКаз» ЖШСi «Сапаның алтын сертификатымен» марапатталды.

Келесі 2009 жылы «ЦинКаз» компаниясы «Қазақстандағы жыл таңда
уы» фестивальбайқауында «Қазақстанда 2000 – 2009 жылдары №1 томат 
өнімдерін өндіруші» атағын жеңіп алды.

Өндірісті жақсарту мен өнім сапасының тұрақтылығы компания дамуы
ның негізгі бағыттарының бірі болып табылады. Табиғи өнімдерді пайдала
ну, тұтынушы талаптарын қанағаттандыру, қаптаманың дизайні мен ыңғай
лығын жақсарту «ЦинКаз» ЖШСі өнімдерінің нарықтағы бәсекелестікке 
қабілеттілігін арттырады.

«Цин-Каз» ЖШС
Алматы қаласы
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«БИЖАН Ет өңдеуші Зауыты» ЖШС – етті өңдеу және шұжық өнімдері, 
ет деликатестері, зарарсыздандырылған кесекті етконсервілері мен жар
тылай дайын өнімнің өндірісі бойынша тамақ өнеркәсібі секторында ең 
жақсы біріктірілген компаниялардың бірі болып табылады. 

 «БИЖАН» өндіретін өнімдердің өте жақсы дәміне Қазақстанның сол
түстік өңірлерінен алынған, тек экологиялық таза отандық шикізатты 
пайдаланудың арқасында қол жетті. 

2011 жылы біздің кәсіпорын СТ РК ИСО 90012009 стандартына сәй
кестікке сапа менеджмент жүйесін және СТ РК ИСО 220002006 стандар
тына сәйкестікке тағам өнімі қауіпсіздігінің менеджмент жүйесін енгізді 
және сертификаттады. 

 «БИЖАН» өнімі 19 жыл бойы жоғары сапа үшін ең үздік бағалар алу
да, бұның барлығын алтын медалдар, наградалар, дипломдар мен алғыс 
хаттар растайды. Бұл шаралардың барлығы біздің түпкілікті тұтынушы
мыздың алдында ең қолайлы түрде шығуға және бәсекелестікке қабілет
ті болуға мүмкіндік береді. 

«БИЖАН Ет өңдеуші Зауыты» ЖШС
Алматы қаласы
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«ViZaVi Company» ЖШСі кондитер кәсіпорыны 2004 жылы құрылды. 
Жұмыс істеп келе жатқан осы уақыт арасында кішігірім тәтті тағамдар өн
діретін цехы ірі саудаөндірістік компаниясына айналды және бүгінгі таңда 
Қазақстанның солтүстік өңірінде ұннан жасалған кондитер өнімдерін өн
діру бойынша көшбасшылардың бірі болып тұр. Қызметкерлер саны 3 тен 
150 адамға дейін өсті, ал шығарылатын өнімінің атаулары 3 тен 80 дей
ін көбейді. Мұндай жетістіктің бірденбір себебі – жұмыс сапасына жете 
көңіл бөліп, өндірілетін өнімді әрқашан жетілдіріп отыруға байланысты.

Кәсіпорында ХАССП жүйесі енгізілген, өнімдер стандарттарға сәйкес 
және Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттарына сай өн
діріледі. Біздің серіктестеріміз – кәсіпорынның құндылықтары және ұста
нымдарына құрметпен қарайтындар.

Сапаны көтеруөнім шығаруда заманауи технологияға ие болуға, сон
дайақ өнімді нарықта өткізуге мүмкіндік беру арқылы алға қойған мақ
саттарға жетуге бағытталған тұрақты, әрі үзіліссіз үдеріс болып табылады. 
Бұл үшін кәсіпорында қызметкерлердің біліктілігін арттыру жүйесін ұста
намыз және әрбір жұмысшының қабілетін іске асыруға мүмкіндіктер ту
дырамыз. Компания өзінің қызметкерлеріне қамқорлық көрсетеді, оларға 
әлеуметтік пакет, еңбекақы төлемінің тұрақты деңгейін ұсынады, сонымен 
қатар зейнеткерлер мен еңбек ардагерлерін ұмытпайды.

Кәсіпорын облыстық, аймақтық және халықаралық байқаулар мен көр
мелердің қатысушысы мен жеңімпазы болып табылады. Марапаттардың 
ішінде көптеген дипломдар, медальдар, грамоталар және алғыс хаттар 
бар.

«ViZaVi Company» ЖШСі әлеуметтік борышын іске асыру шеңберінде 
жетім балалар мен атаананың жылуынсыз қалған балаларға арналған ин
тернат үйін қамқорлыққа алған. Сонымен қатар, қайырымдылық көмекті 
әрдайым басқа ұйымдарға да көрсетеді.

Компания үшін басымдылық берілетін міндеттің бірі – әлемдік стан
дарттарға жауап беретін өнімдерді шығару арқылы әлемдік нарыққа шығу. 
Алға қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін компания өндірістік және 
басқару технологиясын үнемі жетілдіріп отырады.

«ViZaVi Company» ЖШС
Солтүстік Қазақстан облысы
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«Пилипушко» ЖК 2015 ж. ашылыды. Жалпы жұмыс істеу стажі 32 
жыл. Кәсіпкерлікте 200 ара отбасылары орналысқан. Балдың 12 түрі жи
налады. Кәспкерлік «Үтеріс сүтін», «Трутень гомогенатын», «Балауызды 
мөлін» экслюзивті түрде шығарады. Шығарылатын өнімнің сапасын қа
таң бақылауда ұстаймыз, біздің ең басты мақсатымыз ол: қосылғыштар
дан бас тартамыз тек қана сапасы жоғары және табиғи таза өнім. Бал
дың қаптамасы тек қолмен жүреді. 

«Пилипушко» ЖК 
Солтүстік Қазақстан облысы



ҮЗДІК АЗЫҚ-ТҮЛІК ТАУАРЛАРЫ

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮЗДІК ТАУАРЫ 201776 77

«КазМолТорг» ЖШС өз қызметін 2016 жылғы ақпан айында баста
ды. Бүгінгі таңда «Славное» брендімен шығарылатын өнім айына 62 тон
на дайын өнім көлемінде Қазақстан және Ресей Федерациясының сауда 
желілерінде сатылуда. Жануарлардан алынатын табиғи шикізатынан жа
салған және жасанды компоненттері жоқ өнім үлкен сұранысқа ие.

«КазМолТорг» ЖШС 
Солтүстік Қазақстан облысы
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Өндірістік қуаттылығы 75 тонна нан тәулігіне «Сарыарқа Нан Қараған
ды» 04.02.2017 ж. Қарағандыда ашылды.

Жоба «Бәйтерек ұлттық қор» АҚның «Цеснабанк» АҚ және «даму 
«кәсіпкерлікті дамыту Қоры» қолдауымен жүзеге асырылды. Қарағанды, 
Теміртау, Шахтинск, Саран, Абай қалаларында өнімдерді сатып өткізу са
ласы бар нан зауытына 3 млрд. теңгеден астам инвестиция жұмсалды. 

Нан зауытының іске қосуы Қарағанды және жақын елді мекендердің 
550 тұрғындарын жұмыспен қамтыды. Бизнестің әлеуметтік жауапкер
шілігі аясында мүмкіндігі шектеулі тұлғалар үшін жұмыс орындарына қа
растырылған. 

«Сарыарқа Нан Қарағанды» бүгінгі таңда ТМДдағы ең заманауи және 
Еуропа мен Азия болып ең үздік нан зауыты болып табылады. 

Нан зауытын салған кезде тек қана отандық материалдар мен кон
струкциялар қолданылды және нан пісіру саласында қазіргі заманғы 
жаңа технологиялар енгізілді. Зауытта орнатылған құралжабдық Гер
мания, Словения, Словакия, Италия, Болгария сияқты елдерде өндірілді, 
барлық әлемдік стандарттарына сай келеді, оның ішінде энергия тиімділі
гі бойынша. 

Зауыт 45тен астам нантоқаш өнімдері түрлерімен қызметін баста
ды. Бүгінгі таңда тұтынушыларға 120 дейін өнім түрлері ұсынылып отыр.  
Тұтынушыларға ыңғайлы болу үшін Қарағанды және серіктес қалала
рының барлық аудандарында орналасқан 50ден астам «Сарыарқа нан» 
фирмалық павильондарын құрылды. Неғұрлым пайдалы нан сұрыпта
рын шығару – кәсіпорынның дамуның бір басым бағыттарының бірі.

Шығарылатын өнімнің қазақстандық мазмұнның үлесі  90%дан 98% 
ға дейінді құрайды.

«СарыАрқа Нан Қарағанды» ЖШС 
Қарағанды облысы
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Кәсіпорын 1998 жылдан бастап жұмыс істейді.
Көрсететін қызметінің негізгі түрі: балмұздақ және ішетін сүт өндіру
2016 жылы өндіріс көлемінің нақты мәні2823 тонна болды.
2012 жылы орташа айлық жалақы 68590 теңгені құрады.
Қызметкерлердің саны – 157 адам.
Өндірістік қуаты: балмұздақ жылына 2100 тонна, өңделген сүт жылы

на 900 тонна.
Біздің сайтымыз www.aiza.kz; Электрондық пошта: aiza.info@mail.ru; 

тел.8 (7212) 774 974, 774 975, 774 106
Өткізу нарығы: Қарағанды облысы және серіктес қалалар, сондайақ 

Қазақстан қалалары (Астана, Щучинск, Көкшетау, Балқаш, Жезқазған, 
Өскемен, Семей, Петропавл, Павлодар). (тут просто размещаем ту кар
ту что высылала ранее ее наверное можно разместить только на казах
ском, если будет слишком нагромождено)

ЖШС «Айза» – Орталық Қазақстан аумағындағы балмұздақтың же
текші өндірушісі. Компанияның өнім сапасын Қазақстанның барлық дер
лік өңірлерінде тұтынушылар жоғары бағалайды. Бүгінгі таңда компания 
жоғары сапалы балмұздақтың 80нен астам түрлерін ұсынады. «Айза» 
балмұздақ фабрикасы 1998 жылы өзінің алғашқы балмұздағын шығар
ды. Содан бері, жыл сайын, балмұздақтың енді дәстүрлі 43 сорттарымен 
қатар, балмұздақ әуесқойлары мен тәтті құмарларға 57 жаңа өнімдер 
ұсынылады Компанияның өнімдері негізінен орташа баға сегментіне 
бағытталған – вафельді стақандар мен қымбат емес эскимо. Дамуының 
басты бағыты эскимо және өлшелмелі балмұздақ өндіру болып табыла
ды.Оның ішіне фабриканың фирмалық символына айналған «Пингвин», 
«Белый медведь» эскимоларымен бірге «Соблазн» атты өзіндік эскимо
сы мен «Карагандинское» өлшелмелі балмұздағы және тұтынушылар
дың басқа да сүйікті балмұздақ түрлері кіреді. «Айза»балмұздақ зауыты
ның өндіру сапасы Қазақстан Республикасының Орталық аймағының ең 
жоғарылардың бірі болып саналады. Оған«Айза» балмұздақ фабрикасы 
өндірісін мадақтаған көптеген марапаттар мен дипломдар дәлел.

Компания өз миссиясын қуаныш пен ләззат әкелуде көреді. Біз өз
дерінің денсаулығы туралы қамқор жасайтын және экологиялық таза 
өнімдер қалайтындарға, жаңа дәм іздеп ашатындарға жұмыс істейміз. 
Біздің жұмысымыздың негізгі мақсаты – компанияның тұтынушылар, 
акционерлер, менеджерлер мен қызметкерлердің және жеткізушілер 
мен дистрибьюторлардың мүдделерін оңтайлы ұштастыру арқылы оның 
үздіксіз дамуын қамтамасыз етуі болып табылады. Біздің компанияның 
ұраны: «Сапа, Тұрақтылық, Қызметкерлер!Компанияның философиясы 
– тұтынушылардың қажеттіліктерін және талғамын қанағаттандыру. 
Жаңа өнімдерді жылжыту мен тудыру, яғни өнімнің ассортиментін кеңей
ту болып табылады. Нарықтық көшбасшылық көлеммен емес, марка 
тиімділігімен өлшенеді. Компания, ең алдымен, тиімді болуға, яғни, тұты
нушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жаңа көздерді ашуға 
ұмтылады.

Орталық Қазақстан аумағында ең ірі балмұздақ өндіруші
Компания 1998 жылдан бастап жұмыс істейді
Өнімдерінің 80 астам түрлері бар
Білікті кадрлармен 100% қамтамасыз етілген
Барлық сапа стандарттарына сәйкестігі 

«Айза» ЖШС
Карағанды облысы
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«Дедов» компаниясы 12 жылдан бері Қарағанды облысының және 
елдің тамақ өнеркәсібінің дамуына үлес қосып келеді. Компания отан
дық шикізатты, қазіргі заманғы жабдықтар мен инновациялық техноло
гияларды пайдалана отырып жоғары сапалы шұжық, ет деликатестерін 
және жартылай дайын өнімдердің үлкен ассортиментін өндіреді. 

12 жыл ішінде компания өзін, өндіріс және өзара қарымқатынасты 
тұрақты дамытушы, сапалы өнімнің отандық өндірушісі бола отырып 
сенімді сенімді бизнессеріктес ретінде көрсетті. 

«Дедов» компаниясы Ақтас кентінде қала түзуші кәсіпорын бола 
отырып 150ден астам жұмыс орнын ұсынып отыр. Компания әкімшілі
гі бөледі кәсіпорындағы әлеуметтік бағдарламаларды іске асыруға аса 
көңіл бөледі. Компания біздің қызметкерлеріне жолақысын төлейді, үш 
рет кешенді тамақтануды қамтамасыз етеді. Ұжымының тұрақтылығын 
ұлғайту үшін еңбек сіңірген жылдары үшін және қол жеткізілген көрсет
кіштер үшін сыйақылар төлейді. Болашағы бар қызметкерлері оқуға,  
тағлымдамадан өтуге және таяу және алыс шетелге демалысқа жі
беріледі. 

 2010 жылғы қыркүйекте компания сапа менеджменті жүйесі енгізіліп, 
«ҚР СТ ИСО 90012009» сертификаты алынды. Бұл жүйе – компанияның 
қажетті шарты қол жеткізу үшін негізгі мақсаты – болашақта аралас 
және ілеспе өндіріс есебінде кеңейтілетін, өнім сапасын арттыру және өн
дірісіт кеңейту. 2011 жылы кәсіпорын сертифицировалось стандарттар 
бойынша өндіру «Халал» өндіріс стандарты бойынша сертификатталған, 
ол өз кезегінде ассортименттік тізбесі түрлендіруге және ең талғампаз 
сатып алушыларды тартуға айтарлықтай  мүмкіндік берді.

 Компания өндірісі жайлы ғана емес, 2007 жылдан бастап өндірістік 
кешеннің жаңа ғимараты орналасқан Ақтас кентін абаттандыруға көмек 
көрсетуде, сондайақ ҰОС ардагерлері мен тұрмысы төмен отбасыларға 
көмек көретудің қамын ойлауда.

«Дедов» ЖШС 
Қарағанды облысы
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«Агрофирма TNK» ЖШСінің тарихы 2000 жылдан бастау алады. Алғаш 
қадам басқан күннен бастап компания басшылығы тек аудан көлемінде 
ғана емес, облыс және Қазақстан бойынша ауыл шаруашылығын сапа
лы жаңа деңгейге көтеруге ұмтылып келеді. Кәсіпорынды құру мақса
тының бірі – Қазақстан Республикасын шикізат өндіруші елден әлемдік 
нарықтағы табиғи өнім шығаратын бәсекелестікке қабілетті экспортта
ушыға айналдыруға өз үлесін қосу болды.

Бұл күндері «Агрофирма TNK» ЖШСі – «ауылдан – дастарханға» 
ұстанымы бойынша табиғи өнімдерді жоғарғы технологиямен өндіретін 
15 компанияны біріктіріп отырған ірі ауылшаруашылығы серіктестігі. 
Компания дәнді дақыл және мал шаруашылығы өнімдерін өндіру, сақтау 
және сату, сондайақ, ол өнімдерді өңдеу бойынша қызметтерге қажетті 
барлық құралдармен жарақтанған.

Серіктестегі барлық компаниялар Қазақстан Республикасының СТ 
РК ИСО 9001 және СТ РК ИСО 22000 мемлекеттік стандарттарына сәй
кес келеді. 2007 жылдан топтың 7 ЖШСінің менеджмент жүйесіне сәй
кестігі еліміздегі сертификаттау бойынша көшбасшы болып табылатын 
«Қазақстандық сапа орталығы» ЖШСі сертификаттармен ерікті түрде 
расталады. Қосымша Halal, BIO, Organic стандарттары бойынша өнім
дерді тиісті сертификаттаудан өткізу және халықаралық ISO стандарты 
бойынша сертификат алу жоспарлануда. Компанияның соңғы өнімдері 
«Жақсы» тіркелген сауда белгісімен шығарылады. «Жақсы» – бұл қол
жетімді бағадағы сапалы табиғи өнімдер. «Жақсы» сауда белгісімен өнім 
шығарғанда тек қана табиғи ингредиенттер қолданылады.

«Агрофирма TNK» ЖШСі өнімдерінің негізі астық, астық тұқымдары, 
соның ішінде элита, нан жабатын бидай ұны, жармалар, үгітілмелі қат
ты сырлар, қышқыл сүт өнімдері, шұжық өнімдері, ет консервілері, ет 
өнімдері мен жартылай өнімдері, асыл тұқымды малдар, ірі қарамал мен 
жылқы еттері болып табылады.

Өткен жылдан бастап «Жақсы» сауда белгісін дамыту және соңғы 
тұтынушылармен тікелей жұмыс істеу бағыты қолға алынды. 2015 жыл
дың соңында тауарлар қатары ет өнімдерімен толықты. Биыл дәнді 
дақылдарды өңдеу және әр түрлі жармалар, ұндар мен макарон өнім
дерін алу бойынша толық кешенді салу жөніндегі үш кезеңді жобаны жү
зеге асыру басталды.

Серіктестікке кіретін «Урожай» ЖШСі астық қабылдау кәсіпорны ТМД 
елдері ішінде аса ірі дайындау кәсіпорындарының бірі болып ресми та
нылды. Қазақстандағы нан пісіретін ұнның 7% шамасы «Агрофирма TNK» 
ЖШСі компаниялар тобының диірмен кешендерінде өндіріледі. Қышқыл 
сүт өнімдерін шығару игеріліп, өз сүт фермаларында алынған табиғи 
сиыр сүтінен тәулігіне 20 тонна өнім шығарылады.

«Агрофирма TNK» ЖШСі алдыңғы қатарлы технологиялармен және 
басқару әдістерімен жарақтанған қалыпты даму үстіндегі компания 
болып табылады. Дамудың іске асырылып жатқан тұжырымдамасы 
жоғарғы көрсеткіштерге қол жеткізуге және қолжетімді бағадағы сапа
лы, табиғи, нарықта сұранысқа ие азықтүліктерді өндіруге мүмкіндік 
ашады.

«Агрофирма TNK» ЖШС
Ақмола облысы
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50ден астам жыл бойы зауыт жұмыс істейді. Компания директоры 
Жақсылықов Асен Дулатұлы болып табылады. Кәсіпорынның қызмет 
түрі: өндіру, ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу, яғни шаруа майы, 
сүзбе, балмұздақ сары май мен шоколадты, жемісжидекті, вафельді 
стақандарды үшін балмұздақ, итальяндық балмұздақ Джелато, ірімшік 
«Чечил», майсыз массасы (ірімшікке арналған шикізат), сонымен қатар, 
ұлттық өнім құрт коспа. «Гормолзавод» ЖШС өнімі туралы Декларация, 
сәйкестік Сертификатты сапа менеджмент жүйесі ҚР СТ ИСО 9001, со
нымен қатар «Халал» сертификаты, СТ КЗті бар. Жыл сайын шығарыла
тын өнімнің ассортименті өсіп келеді. Орташа жылдық дайын өнімдер: 
сары май2000 тонна, балмұздақ 2000 тонна, ірімшік, 1000 тонна өнімді 
құрайды. «Гормолзавод» ЖШС Қазақстандық нарыққа игеруге және Ре
сей нарығына игеруді бастайды. «Гормолзавод» ЖШС Ресейге сыр балқы
ту үшін, соңғы 2 жыл көлемінде 450 тонна сыр жеткізеді. 

Солтүстік Қазақстан Облысында, Айыртау ауданы, Саумалкөл 
ауылында филиал орналасқан, онда зауыт қышқыл сүт өнімдерін, атап 
айтқанда сүт, айран, ряженка, қаймақ, сүзбе ірімшік өнделеді. Филиалы 
ЖШС «Гормолзавод» ЖШС филиалы жаңа құралжабдықтармен жаб
дықталған: сызықпен сүтті қабылдау, қабылдау бөлмесі, таза сүт үшін 
мөлшерлеу машинасы, ашытқы айран үшін, машина мөлшерлеу үшін, тер
мокамера жетілу үшін, сепаратор, ашытқы сүзбе үшін, аспап араластыру 
үшін және кесуге арналған, т. б.

Өнім сақталуы 5 тәуліктен артық болмауы тиіс, себебі онда кон
серванттар болмағандықтан. Түрік айраны мен Йогурт өнімін шығару 
жоспарда бар. Дайындалған өнім Көкшетау қаласының зауытына жет
кізіледі, одан әрі іске асыру үшін жеткізіледі. 

Өнімді өткізумен «Сауда Үйі Гормолзавод» ЖШС айналысады, бар: 
меншікті қоймалары, авто – тұрақ, дайын өнімді астана қаласы және Қа
зақстан бойынша жеткізуді жүзеге асырады, өз бөлшек сауда желісі (6 
павильондар Көкшетау қ.) бар, А және Б санатты қызмет көрсететін дү
кендер, өнімді Ресейге өткізумен және итальяндық балмұздақ Джелато 
мейрамханаларда жүзеге асырылады; сұйық қоспаларды дайындау үшін 
жұмсақ балмұздақ сатуды жүзеге асырады, өз өнімдерін 18 балабақшаға 
жеткізеді. Сауда үйі зауыт өнімдерін көптеген Қазақстан қалаларына 
жеткізеді, сонымен қатар Астана, Қарағанды, Петропавл, Степногорск, 
Семей, Щучинск, Атырау, Ақтобе, Павлодар, ШҚО, Тараз, Шымкент, Алма
ты, Сандықтау ауданы, Зеренді ауданы,     Ақжар ауданы, Айыртау ауданы, 
Ақкөл, Атбасар, Бурабай және т.б. аудандарға жеткізеді. 

«Гормолзавод»ЖШС өзін Қазақстан нарығында Ресей сияқты табиғи 
өнімінің маркасын сақтап тұр. 

Сүт зауытының Компаниялар тобына «Жақсылық Agro» фермасы 
кіреді. Негізгі бағыттарымал шаруашылығы болып табылады, сүтті және 
етті ірі қара мал өсіру және бордақылау. Өсімдік шаруашылығы қыз
метінің негізгі түрлері тауарлы өнім болып табылады: азықтық өндірісі. 
Жер учаскелерінің жалпы көлемі 1000 га. Сүттауарлы фермасы Прире
ченск ауылдық округінің Зеренді ауданында орналасқан. Бүгінгі күні біз 
– 220 бас ірі қара мал, оның ішінде сауын сиыр – 100 бас қара мал бар.

«Гормолзавод» ЖШС
Ақмола облысы
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«Нур Адиль» ЖК, «Романовский продукт» сауда маркасының негізін 
2007 жылы Романов Сергей Николаевич пен Романова Бақытгүл Енши
байқызы қалаған болатын.

«Нур Адиль» ЖК өз қызметін 50 ш.м. алаңда бастады, ал қазіргі уақыт
та кәсіпорын ауданы 2000 ш.м. дейін ұлғайды. Бұл күндері кәсіпорында 
60тан астам адам жұмыс істейді. Серіктестік жаңа цехтар ашу арқылы 
жұмыс орындарын көбейтіп, қызметкерлерді жеке меншік жатақхана
дағы тұрғын жаймен қамтамасыз етуде.

Қазіргі уақытта кәсіпорын нантоқаш, кондитерлік және аспаздық 
өнімдер шығарады.

Компанияның басты ұстанымы – бұл тұтынушының қауіпсіздігі. 
Кәсіпорында шығарылатын өнімнің санитарлық сапасына қатаң бақы
лау жүргізіледі. Біз зертханамен қызмет істейміз, өнім үлгілерін ай сайын 
тестілеуге тапсырып отырамыз. Барлық шығарылатын өнімнің сәйкестік 
туралы декларациясы бар. Сондайақ, «ХАЛАЛ» сертификаты да бар.

Біз қарқынды дамып келе жатқан кәсіпорын болып табыламыз. 
Шығарылатын өнімнің түрлерін жаңартып, сол арқылы өндіріс көлемін 
арттырамыз.

Негізгі клиенттеріміз «GreeN Mart» сауда желісі» ЖШС, «Бахусцентр» 
ЖШС, «Магнум Cash&Carry» ЖШС, «Астықжан» сауда орталығы» ЖШС, 
«Кең Март» гипермаркеті және т.б. болып табылады. Компания Астана 
қаласының нарығында жұмыс істейді.

Фирмада Колл Орталық жұмыс істейді, ол экспедиторлардың жұмы
сын бақылайды және сатып алушылар мен біздің өнімді тұтынушылар
дың пікірлерін, шағымдарын, ескертулер мен ұсыныстарын жинайды.

«Нур Адиль» ЖК
Астана қаласы
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«САПА НАН» ЖШС стратегиясы нақты кәсіпорын болып табылады. 
Кәсіпорын нантоқаштың сан алуындығын шығарумен айналысады. 
Кәсіпорын 2015 жылдың 5 ақпанында Астана қаласында бұрынғы «Цес
наАстық» нан зауыты базасында құрылған. Алдынғы нан зауыты 1962 
жылы салынып, 1965 жылы пайдалануға берілген. Нан зауытының та
рихы 90шы жылдардан бастау алады, 1997 жылы зауыт «Концерн Цес
наАстық» ЖШС құрамына кірген болатын. 

Ұлы Отан соғысы жылдары зауыт Целиноград қаласының Спортив
ная көшесі бойында орналасқан болатын, кейін Комсомольская көше
сінде болса, бүгінде Ақжол көшесі бойында орналасқан. ФТЛ2 пеші 1937 
жылы шығарылған, көмір арқылы қызған. Нан пісіру үдерісінде негізінен 
қол еңбегі пайдаланылған, нанды кеспектерде илеген. Сұйық ашытқы құл
мақтан алатын. Заманауи агрегаттар орында нан шыту үшін кәдімгі тұр
мыстық ванналар пайдаланылған. 

соңғы уақытта кәсіпорындағы барлық жабдықтар жаңартылды. 1980 
жылы арнайы бқлгіш пеш агрегаты орнатылды. Ал 2003 жылы немістің 
«Вахтель» фирмасының пеші орнатылды. 2007 жылы наурызда нанның 
түр түрін шығаруға арналған әмбебап технология іске қосылды. Бүгінде 
кәсіпорын нан қнімінің 70 тен астам түрін және кондитер өнімдерінің 40
тан астам атауын шығарады. 

«САПА НАН» ЖШС
Астана қаласы
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«Kazakh House» ЖК 2007 жылы ауыл шаруашылық өнімдеріндегі отба
сылық қажеттіліктерді қамтамасыз етуге үшін жеке қосалқы шаруашылық 
ретінде құрылды. Осы мақсатта ауылдық жерден үй мен бес құлынды бие 
сатылып алынды. Күніне 12 литр қымыз алынып, артық қымыз көршілер 
мен таныстарға сатылды. 

2008 жылы олар тағы 16 бие сатылып алынып, қымызды көбірек өн
діруді ұйымдастырды. 

Өнеркәсіп өндірісін ұйымдастыру бес жылға созылды және 2012 жылы 
«KazakhHouse» ЖК «Гальмарт» супермаркімен алғашқы келісімшарт жа
сасып, қол қойды. Бұл келісімшарт одан арғы дамуды анықтап, өнімді шө
лиһмектерге құюға, белгілі бір өндірістік процестерді автоматтандыруға 
мүмкіндік берді және қазіргі заманғы қалада қымызды сатуды ұйымдасты
руды түсінуге әкелді. 

«Kazakh House» ЖК сүт өнімдерін одан әрі ілгерілету мақсатында дай
ын өнімді өз брендімен жүзеге асырылуы үшін 2013 жылы «Qazaq house» 
(сертификат бар) тіркеп, логотип және корпоративтік бренд жасалды. Тір
кеу Қазақ стан Республикасының аумағында және жақын шетелдерде жүр
гізіледі. 

Қазіргі уақытта өндірістік қуаттылық күніне – 150 литрді құрап, дайын 
өнім жеткізу бойынша Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің 
асханасымен, «Arka ST» мейрамханалар желісімен, Астана және Алматы 
қаласындағы Галлмарт гипермаркеті желілерімен ұзақ мерзімді шарттар 
жасалды. 

Сонымен қатар, Ресей Федерациясының шекарасындағы қалалардан 
«Qazaq house» брендіндегі қымызды жеткізу бойынша ұсыныстар келіп тү
суде.

Сондайақ, Астанадағы Тұлпар атспорт клубының аумағында базалық 
өнімді – сауылғаннан кейін 20 минут ішінде тұтынылатын саумалды іске 
асыру ұйымдастырылды. 

Жыл сайын өнім көлемі артып, қызметкерлер саны да арта түседі. 
Өнімдерді құюға арналған бөтелкелер PET контейнерлерін өндіру бой

ынша жетекші отандық компаниялардың бірінде арнайы дизайнмен жаса
лады. Өнімдер жоғары сапалы және сертификатталған.

Компанияда көптеген марапаттар мен клиенттердің пікірлері бар, сон
дайақ әлеуметтік желілерде брендті белсенді түрде алға жылжытуда. 

«Kazakh House» ЖК
Астана қаласы
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Кәсіпорынның атауы өндірістің құрылтайшысы, идеологы және бас ұй
ымдастырушысы Дружинин Евгений Петровичтің тегіндегі бас әріптеріне 
сәйкес келеді. 

«ДЕП» ЖШС сүт және сүт өнімдерін өндіру бойынша ең ірі және белгілі 
компаниялардың бірі болып саналады. 

Біздің кәсіпорын тұтынушыларының жүрегін жаулап алу үшін ұзақ 
жолдан өтті.Ол үшін, компания негізін қалаған күннен бастап алға қойған 
бағыттан – нарыққа жоғары сапалы өнім шығару идеалынан тайған емес

Біз табиғи, экологиялық таза өнімдердің 100ден аса атауын өндіреміз.
Өнім өндіру үрдісіндегі компанияның сапа менеджментіне қойылған 

ымырасыз талап, халықаралық ISO 9001 сапа стандарттарының қатал та
лабына төтеп беруді қамтамасыз етті.

Талай жылғы көп, адал, бас алмай жасалған жұмыс, біздің компанияға 
еліміздің ішінде, одан тысқары жерлерде, Европа және ТМД елдерінде қы
змет жасауларға мүмкіндік береді. 

«ДЕП» компаниясы көптеген дипломдармен, медальдармен және 
жеңімпаз сертификаттарымен марапаллалған. 

Дегенмен, біздің ең үлкен марапатымыз – тұтынушылардың сүйіспен
шілігі. Біздің кәсіпорын әрқашан өнім сапасын жақсартудың жаңа жолда
рын іздеу үстінде. Осының бәрі табиғи шикізат қолдана отырып, ең жоға
ры сапалы өнім өндіруге бағытталған. 

«ДЕП» компаниясының имиджі қысқаша және айнымас: «Ең жақсысы 
Сіздер үшін!»

«ДЕП» ЖШС
Қостанай облысы
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Ірімшік өндіретіін цех «Садчиковское» ЖШС 1988 жылы құрылған 
болатын, кәсіпорын өнімдері қалық көңілінен шығып, бірден сұранысқа 
ие бола бастады. 2001 жылдан бастап аталмыш цех «ИволгаХолдинг» 
компаниясының топ құрамына кіреді. Бүгінде «Садчиковское» ЖШС Қос
танай облысындағы жетекші шаруашылықтарының бірі. Кәсіпорын құра
мына мал шаруашылығы фермасы, сауын орталығы, ірімшік қайнататын 
орын, бидай қоймасы, сонымен қатар картоп және дәнді дақылдар өсіру
ге арналған жер телімдері.  

Сүт өңдеу орталығы замануи неміс қондырғылармен жабдықталған. 
«Садчиковское» ЖШС шығаратын өнім түрлері айтарлықтай ауқымды. 
Кәсіпорын өнімдері Қазақстан облысытары бойынша сұранысқа ие, өйт
кені ірімшіктердің сапасы мен дәмі үйлесімді. 

«Садчиковское»ЖШС сүт өңдеу цехы Қостанай қаласы мен Қостанай 
облысындағы орта кәсіпорынға жатады. Кәсіпорында заманауи жаб
дықтар орнатылған, осылайша сапалы әрі дәмді өнім шығады. Цехы ма
мандары қашанда ізденіп, жаңа рецептерді өндіріп, өнімдердің сан алуан
дығын қамтамасыз етіп отыр. 

Бүгінде «Садчиковское» ЖШС шығаратын өнімдер аталымы мы
надай: «Садчиковское» ірімшігі, «Дуэт» ірімшігі, «Мраморный» ірімшігі, 
«Особый» ірімшігі, «Пикантный» ірімшігі, «Голландский» ірімшігі, «Фитнес» 
ірімшігі, «Домашний» ірімшігі, «Степной» ірімшігі, «Деликатесный» ірімші
гі, «Янтарь» балқытылған ірімшігі, сондайақ брынза, сары, шоколад май, 
қаймақ, ұатық, айран, йогурт, сүт өндіріледі. Жылдан жылға тауар ассор
тименті жаңа аталымдармен толығып отырады. Өңірде мұндай өндіріс 
баламасы жоқ, өйткені «Садчиковское» ЖШС табиғи өнім шығарады.

«Садчиковское» ЖШС
Қостанай облысы
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«АкваАрасан» ЖШС 2002 жылдың 2 сәуірінде құрылды. Емдік қаси
еті бар жерасты миниралдық суларын өндіру мен бөліп құю арқылы сату 
қызметін атқаратын кәсіпорын. «АкваАрасан» ЖШС 2012 жылдан бастап 
квас жасайды. «Хлебный», «Славянский» және «Староградский» атты 
квастың 3 түрі жасалады. Кәсіпорын 2014 жылдың шілде айынан бастап 
Рудный қаласында орналасқан газдалған алкогольсіз сусындар шығарып 
бастады. Кәсіпорын шығаратын өнімдер қатарында «Грушевый», «Бурати
но», «Лимонад», «Мохито», «Карамелька», «Тархун», «Байкал» және т.б сын
ды газдалған алкогольсіз сусындар бар. Бәсекеге қабілетті, тұтынушының 
тез өзгеретін көңілінен шығатын, елдің іші мен сыртқы нарықта өнім өткі
зу нарығын кеңейту мақсатымен «АкваАрасан» ЖШС 2015 жылдың та
мыз айында өнеркәсіптің жаңа зауытын қолдануын бастады. Жаңа зауыт 
Қостанай қаласының Абай даңғылы 2 мекенжайы бойынша орналасқан. 
Зауытта кәсіпорын «AISIA» тауар маркасы атынан жаңа алкогольсіз су
сын түрлерін шығарады. Олар: газдалған «Сочный лимон», «Спелая гру
ша», «Южный тархун», «Медовое яблоко», «Черный с лимоном», «Черный 
с персиком» қара шайын, «Зеленый с лимоном», «Зеленый с персиком», 
сонымен қатар, «AquaArasan» ауыз суын шығарады. Болашақта алкоголь
сіз сусындар түрін көбейту жоспарланған.

«Аква-Арасан» ЖШС
Қостанай облысы



ҮЗДІК АЗЫҚ-ТҮЛІК ТАУАРЛАРЫ

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮЗДІК ТАУАРЫ 201788 89

Ақтөбе қаласында «Ваниль» кондитерлік желісі жұмысын 2009 жылы 
бастап, өзін дәмді әрі сапалы өнім шығаратын кәсіпорын ретінде көзге 
түсті. Қазіргі таңда Ақтөбе қаласында 3 фирмалық дүкен, Орынбор қала
сында 3дүкен, 2 кафе мен кафетерий жұмыс жасап тұр.

«Ваниль» кондитерлік желісінің өнімдері үлкен сұранысқа ие; біздің 
бәліштер, печенье сынды шайға арналған дәттілер шай ішу үрдісінің айы
рылмас бөлігіне айналды; торттарымыз кез келген мерекенің сәнін кел
тіреді; шоколадтан жасалған пішіндер керемет сыйлық болмақ. Кәсіпо
рын сирек кездесетін өнім – шоколадтан жасалған жент әзірлейді. Өнім 
ұлттық жент тағамынның заманауи дайындалу тәсілі. «Ваниль» конди
терлік желісі өңірлік нарықтағы үздік кәсіпорындардың бңрң ғана емес, 
Қазақстанның басқа аудандарына өнім жеткізетін компания. 

Кәсіпорын әртүрлі салаларда биік белестерге жеткенімен бір орында 
тоқтап қалу аталған компанияға тән емес. «Ваниль» кондитерлік желісі 
тұтынушылардың сұранысын ескере үнемі дамудың жаңа жолдарын із
деуде.

«Иркиналинова З.Е.» ЖК
Ақтөбе облысы
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«Агрофирма «Тау» ЖШС – бұл Ақтөбе облысында ашымал сүт өнім
дерін өндіретін жас, өршіл кәсіпорын. 

Біздің командамыздың негізгі сапалы өзегін көп жылғы тәжірибесі 
бар кәсіпқойлар командасы құрайды. Өндірілетін өнім қатал сапа бақы
лауынан өтеді. 

Біз өз өніміз үшін зауыт конвейерінен дүкен сөрелеріне дейін жауап
кершілік артамыз. 

Қазіргі кезде өндірілетін өнімнің бірнеше түрі Ақтөбе қаласының сауда 
желілерінде сатылуы бойынша жетекші позицияларда тұр. 

Компания үнемі тұтынушылар ұнатуы бойынша талдау жасап оты
рады, ұсыныс нарығын зерттейді. Алынған мәліметтер негізінде өндіріс 
өнімдердің жаңа түрлерін әзірлейді, сонымен қатар бар позицияларды 
түрлі көлемдегі орамамен шығарады.  

Границы продаж выпускаемой продукции ТОО «Агрофирма «Тау» ЖШС 
(Хромтау сүт зауыты) өндіретін өнімінің сатылу шеңбері көрші облыстарға 
жеткізіле отырып, Ақтөбе облысының аумағынан шығып кетті. 

«MilkyLand» сауда маркасының эмоциялық құраушысы «Қамқор ана» 
ұраны болып табылады! Тек ана ғана өз отбасына ең үздігін таңдайды!

Ұйымшыл команда, іске деген сүйіспеншілік пен жоғарғы мақсаттар өз 
тұтынушыларымызға шаршамай қызмет етуге мүмкіндік береді.  

Клиентке бағыттылық – бұл біздің өз әріптестерімізбен қарым қа
тынас кезіндегі басты принципіміз. Біз жай ғана жаңаларды іздестіріп, 
бұрынғы клинеттермен жұмыс жасап қана қоймаймыз, біз әрқайсысын 
жақсы көріп, қадірлейміз!!!

Өндірісті іске қосу: 2015 жылдың қыркүйек айы 
Зауыттың қуаты: тәулігіне 15 тонна.
2017 жылдың маусым айына дейінгі шығарылған өнім түрлерінің саны 

– 20 дана.  
Өнімнің негізгі шикізаты – сүт, оны біз Ақтөбе облысының жергілікті 

фермерлері мен шаруа қожалықтарынан аламыз. Бізде Мәртөк посел
кесінде орналасқан сүт қабылдау бекетіміз бар, оған шаруалар, сонымен 
қатар Хромтау ауданының ірі шаруа қожалықтары сүттерін әкеліп тапсы
рады. Осылайша, біздің шығаратын өнім толығымен қазақстандық өнім 
деп айтуға болады. Соның ішінде, ашымал сүт өнімдері құйылатын ыдыс 
та қазақстандық кәсіпорындарда шығарылған. 

«MilkyLand» сауда маркасындағы хромтаулық сүт зауытының өнім
дерін сатып ала отырып, тұтынушы жергілікті қазақстандық өндіруші 
ретіндегі біздің компанияға ғана қолдау көрсетіп қоймайды, сонымен бір
ге біз шикізат сатып алатын облысымыздың ауыл шаруашылығында ең
бек ететін шаруаларды, фермерлерді де қолдайды.

   «Агрофирма «Тау» ЖШС
Ақтөбе облысы
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Ақтөбе қ. АӨК «Айбек» отандық өндіріс стандарттарына сай, жоғары 
сапалы, табиғи консервілер өндіретін, мал етінің барлық түрлерін союға, 
сақтауға және өңдеуге арналған толық өндірістік кластерлік циклмен 
жалғыз ет фабрикасы. Ұйымда шамамен 60 адам жұмыс істейді. Ет ком
бинатының аумағында екі өндірістік цех бар (етті сойып, өңдейтін және 
сиыр еті, қой еті және жылқы етінен консервілер дайындайтын, сонымен 
қатар ет өнімдерін сату үшін ыңғайлы дүкен (павильон).

Ақтөбе және еліміздің басқа да өңірлеріне сатылу мақсатында мал
дың барлық түрлерін сою, сақтау және қайта өңдеу цехы, сиыр еті, қой 
еті, жылқы етін сою, кесу және сақтау үшін қазіргі заманғы техникалық 
құралдармен жабдықталған. Бір ауысым өнімділігі – 8 тонна ет.

Жоғары сапалы ет консервілерін өндіру цехы, дайын ет консерві өнім
дерінің бай ассортиментін өндіруге арналған жоғары сапалы конвейер
лермен жабдықталған. Цех қызметкерлері жоғары білікті мамандар. 
Ауысым өнімділігі – 48000 консерві.

Цех Ақтөбе қаласының тұрғындары мен басқа да облыстар сұраны
сын қанағаттандыратын, таза экологиялық өнімдер шығарады. Ет өнім
дерінің құрамы мен сапасы ГОСТ стандартына сәйкес келеді. 

Дайын өнім қоймалары Ақтөбе қаласында орналасқан. Қойма есебі 
толықтай автоматтандырылған. Температура режимі дайын өнімнің 
қауіп сіздігін қамтамасыз етеді және қатаң ылғалдылық режимі метал
дан жасалған ыдыстардың коррозиясын жояды. Дүкен сөрелеріне ақау
лы өнімнің түсу мүмкіндігін жою мақсатында, сапаны бақылау өндірудің 
барлық кезеңдерінде қадағаланады. 

Ет өнімдерін сатуға арналған ет павильоні импортталған итальяндық 
үстелімен жабдықталған.

АӨК «Айбек»
Ақтөбе облысы
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«Эмиль» компаниясы Шығыс Қазақстан аумағындағы сүт өңдейтін 
және сүт өнімдерін шығаратын ең ірі компаниялардың бірі болып табыла
ды. Бүгінгі күнде «Эмиль» – жаңа үлгідегі технологиялық желілермен жаб
дықталған ірі жетілдірілген өндіріс. Қазіргі таңда кәсіпорын қуаттылығы 
тәулігіне 120 тоннаны құрайды. Кәсіпорын ірі серіктес бола келе, аймақ 
экономикасының дамуына айтарлықтай үлес қосып, облыстағы көпте
ген шаруа қожалықтарының тұрақты дамуына мүмкіндік беріп келеді. 
«Эмиль» компаниясы жұмыс істеуге ғана емес, сонымен бірге дамуға, 
кәсіби өсуге де мүмкіндік бере отырып, 800ден аса адамды лайықты жұ
мыспен қамтамасыз етті. 

Бүгінгі күнде «Эмиль» компаниясы сүт және қышқыл сүт өнімдерін, 
балмұздақтар шығарады. 

Сүт өнімдері Эмиль, Le’Vital және Йохохо – үш түрлі брендімен ұсы
нылған. Сүт өнімдерінің портфелі барлығы 130дан аса позицияға жетеді. 
Бұл әрбір күнге арналған, сатып алушылардың сүйіктісіне айналған әрі 
сұранысына ие болған табиғи өнім. Бүкіл отбасына арналған классика
лық және сан түрлі сатып алушылардың талғамын қанағаттандыратын 
фибрегамма, лактулоза, пектин, сондайақ дәрумендер, минералдар мен 
бифидобактериялар сияқты бірегей компоненттер қосылған функционал
дық өнім.   

Компания өзінің алдына әрдайым маңызды мақсаттар қояды және 
сапалы еңбектенудің арқасында оларға қол жеткізеді. Кәсіпорынның 
стратегиялық міндеттерінің бірі шығарылатын өнім дистрибьюциясының 
географиясын кеңейту болып табылады. Бүгінгі күнде «Эмиль» компани
ясының өнімдерін сатып алушылар бүкіл Шығыс Қазақстан, Астана, Ал
маты дүкендерінің сөрелерінен көре алады, сонымен қатар Талдықорған, 
Қарағанды, Екібастұз бағытында дамыту бастау алып келеді. 

Шығарылатын өнімнің сапасы көп жағдайда негізгі сүттің сапасы
на байланысты. Компанияның жеке меншік фермалары жоқ, ол Шығыс 
Қазақстан облысының және Алтай өлкесінің (РФ) ірі шаруа қожалықта
рымен жұмыс істейді. «Эмиль» ЖШС көп жылдар бойы «Камышенское», 
«Шемонаихинское», «Дородница», «Воробьев Н.и Ко», «ОХМК» сияқты қо
жалықтармен жұмыс істеп келеді.  

«Эмиль» өнімдеріне жүз мыңдаған сатып алушылар сенім артады, осы 
сенім мен сүйіспеншілікті сақтап қалу – компания мен оның басшылығы
ның басты міндеттерінің бірі. Кәсіпорын өз қызметінде өндіруші сапалы 
әрі қауіпсіз өнім шығаруы, әділ бағалар белгілеуі, өнім туралы шынайы 
ақпарат беруі, мемлекеттегі әлеуметтік ахуалды жақсартуға көмектесуі 
тиіс мәніндегі бизнестің әлеуметтік жауапты принципін басшылыққа ала
ды. 

Республикалық және халықаралық байқаулар мен көрмелерде қол 
жеткізген жүйелі жеңістері компанияның жемісті еңбегінің нәтижесі және 
облыстың азықтүлік нарығындағы жоғары позициясының дәлелі болып 
табылады.

  «Эмиль» ЖШС 
Шығыс Қазақстан облысы
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«ТөреТоғам» ЖШС 2013 жылдың ақпанында Күшім және Тарбағатай 
аудандарының тұрғындарымен құрылғын. 

Кәсіпорын балық ресурстарын аулау және өңдеу саласында жұмы
сын жүзеге асыруда. «ТөреТоғам» ЖШС балықты өңдеу бойынша қал
дықсыз өндіріс кешені бар. 2014 жылғы сәуірден бастап бүгінгі күнге 
дейін кәсіпорында тоңазытқыш жабдықтары ауыстырылып, ғимараттар 
мен құрылыстарға күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. 2014 жылғы 
қазанда кәсіпорында еурокомиссия сарапшылары аудиторлық тексеру 
жүргізді. Кәсіпорынға еурокомиссия мүшелері келді, кәсіпорынның еу
ростандарттарға сәйкестігі тексерілді. Тексеру нәтижесінде кәсіпорынға 
есептік еуроөлшем берілді. Есептік еуроөлшемнің берілуі кәсіпорын 
өнімін Еуропаға шығаруға мүмкіндік береді. 

Негізгі өндірістегі жұмысшылар саны 50 адамды құрайды. Балық ау
лау және өңдеу бойынша толық жүктемедегі жұмыс орындарының жал
пы саны шамамен 1000 адамды құрайды. 

2014 жылы «ТөреТоғам» ЖШС «Дигам» ЖШСмен бірлесіп, балық өн
дірісінде бірге әрекет ету мақсатында «Төре» консорциумын құрды. Кон
сорциумға бекітілген Зайсан көлінде және Бұқтырма су қоймасында ор
наласқан балық шаруашылығының жалпы аумағы 194 000 га құрайды. 

 Консорциумның мақсаты:
– балық және жануарлар қорларын өндіру;
– сапасы жоғары, бәсекеге қабілетті өнімді өндіру, терең өңдеу;
– сыртқы нарықтарға (еуропалық) шығу және орнығу;
– жаңа жұмыс орындарын ашу, білікті мамандар даярлау арқылы 

әлеу меттік саланы жақсарту;
– балық өндірісі өнімінің қалдықсыз өндірісі бойынша заманауи клас

тер жасау;
Бүгінгі күні «ТөреТоғам» ЖШС директоры және консорциумның 

басқарма төрағасы болып БА мен БШСҚБРҚ басқарма мүшесі Қасымха
нов Нұрлан Есімханович болып табылады.

«Төре-Тоғам» ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы
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Омарта – бал арасын өсіретін шаруашылықтардың өндірістік бірлігі. 
Омартада ара ұясы, омарташының үйі, әр түрлі құрылыстар (ара қыстай
тын, құралдар қоятын, бал сақтайтын кәріз, т.б.) көшіпқонуға арналған 
жиналмалы үйшіктер, Омарталық шеберхана, т.б. болады. Омарта Қа
зақстанның шығыс және оңтүстік облыстарында көбірек орналасқан

Осындай кешенді шаруашылықпен Шығыс Қазақстан облысы бөк
терінде Тырышкин Виталий айналысып отыр. 

«Медовый рай» шаруа қожалығы 2011 жылдың 11 қарашасында тір
келген, кәсіпорында барлық құжаттар омарташылықпен айналасуға 
ыңғайланған. Қожалықта 1000 ара ұясы ШҚО Үржар ауданы бойынша бес 
түрлі жерде орналасқан. Омарта жылына 100 тонна бал өндіреді. Мінсіз 
жұмыс істеп тұрған шаруа қожалығы Үржар ауданы бойынша үздік омар
та шаруашылығы болып танылған. Кәсіпорынның Алматы, Өскемен, Үр
жан ауданында филиалдары бар. 

Шаруа қожалығы замануи өндірісті қолға алуда. Өндірісіте балды пла
стик құтыларға қаптайтын қондырғы бар. Балды тасымалдау, клиентке 
жеткізуде арнайы техника мен қызметкерлер жұмыс істейді. Жылдан 
жылға «Медовый рай» балына сұраныс артып келеді. 

«Медовый рай» шаруа қожалығы
Шығыс Қазақстан облысы
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ЖШС «Лепсинск Өнімі» бал индустриясын сапалы жаңа деңгейге кө
тереді. «Лепсі табиғи балы» – экологиялық таза өнім, қайталанбас дәмге 
және қаныққан хош иіске ие. Сұрыбы – таудағы сан түрлі шөптер. Құра
мында бірнеше жүздеген түрлі шөптер және дәрілік өсімдіктер бар: көк
жалбыз, жұпаргүл, балдырған, итмұрын, күреңот, жусай, таңқурай, алма, 
шайқурай, сәлбен, жалбыз және басқа да. Мамандар қантты, химиялық 
қоспаларды және қыздырып өндіруді пайдаланбайды. Өзін танытудағы 
сауда белгісі – бұл сапа кепілдігі, тазалығы және қауіпсіздігі. Ал, әлем
де теңдесі жоқ, қаптамалардың ерекше әрленімі – мінсіз сипаттамаға 
тамаша қосынды. Лепсі табиғи балы қаптаманың үш түрінде – шыны 
құтыларда, табиғи жөке ағашының бөшкесінде және сыйлық қораптарда 
ұсынылады. 

«Лепсинск Өнімі» ЖШС
Алматы облысы
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20 жылдан бері ең бірінші мақсат өнімнің әрдайым жоғары сапасы мен 
компанияның беделін құру болды. Өнімнің ассортименті көлемі жылына 
13 мың тоннадан артық 140 атаудан тұрады. Компанияның дистрибьютор
лық желісі Қазақстанның барлық аймақтарында ұсынылған. Қазақстан 
нарығындағы балмұздақ үлесінің ақшалай тұлғаланымы 35% бағаланады.

Ең танымал брендтер: «Бомба» және «Мишка на полюсе». 2017 жыл
дың жаңалығы – «Тролли» және «Бахрома» жаңа өнімдері. Кәсіпорын – 
басқа елдердің нарығына қазақстандық балмұздақтың алғашқы экспор
тері.

Қауіпсіздік және сапа менеджменті жүйесі МЕМСТ ISO 9001 және 
МЕМСТ ISO 22000, ал 2012 жылдан бастап – «Халал» талаптарына сәйкес 
сертификатталған.

Компания «Бизнестің жол картасы – 2020» кәсіпкерлікті қолдаудың 
мемлекеттік бағдарламасына енгізілген, «Бәсекеге қабілеттілік көшбас
шылары – ұлтық чемпиондар» бағдарламасының қатысушысы.

Компанияда Ресей мен Прибалтикадан келген халықаралық сарапшы
ларды қоса алғанда, 2000 қызметкер еңбек етеді.

«Шин-Лайн» ЖШС
Алматы облысы
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«Apple World» ЖШС – экологиялық таза ауыл шаруашылығы өнім
дерін өсіру және сатумен айналысатын қазақстандық компания.

Компания 2013 жылы бағбандық және мал шаруашылығы өнім
дерімен нарыққа шыққан. Біздің команда осы салада ұзақ жылғы тәжіри
бесі бар жоғары білікті мамандардан тұрады.

Компанияның басым бағыттарының бірі бағбандық және мал ша
руашылығы саласының мәртебесін арттыру, сонымен қатар түрлі фо
румдар мен мамандандырылған көрмелерге қатысу арқылы Қазақстан 
Республикасы аумағында саланы одан әрі дамыту болып табылады.

«Apple World» ЖШС 4 компаниясы бар: 
«Apple World» – қарқынды бауды дамыту, 
«Farm Agro» – мал шаруашылығында ІҚМ «Ангус» тұқымды, ҰҚМ мен 

асыл тұқымды жылқы өсіру саласын дамыту, 
«Agro Processing» – өндірістің толық және мұқият үдерісіне қамқор

лық жасайды, 
«Agro Promotion» – қоғаммен байланыс және жарнамалық кампания

мен айналысатын компания.
ЖШС «Apple World», «Апорттың Өркендеуі» бағдарламасының қаты

сушысы болып, ұзақ уақыт бойы алма бағы жетімдік мәртебелі болған
дықтан, оны жасарту және Бутаковка ауылында 39, 9 гектар жер телімін 
рекультивациялау жұмысына кірісті. Осыған орай, келесі жылы оңтүстік 
астанамызда атақты әуежайды апортты өсіру қайта жандандырылады. 
Бұдан басқа, «Apple Word» компаниясы экотуризмнің оңтүстік астанасы
ның дамуын жоспарлады. Қазірдің өзінде балабақша территориясында 
демалыс аймағын, мейрамхананы, көгалдандыру мен демалыс үйлерін 
салу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Алдағы жылдары адамдар эколо
гиялық таза аумақта бос уақытты өткізіп қана қоймай, бақшаны айналып 
өтуге де қабілетті болады. Айтпақшы, сіз өзіңізді бақта өсірілген алмаға 
тегін қарауыңызға болады.

«Apple World» ЖШС
Алматы облысы
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«Айна» сауда үйі» ЖШС кәсіпорны 2008 жылы құрылды. Өзінің қыз
метін бастаған сәттен кәсіпорын экологиялық тұрғыдан таза сүт өнім
дерін өндірумен айналысады.  Қазіргі уақытта сүт өнімдерінің 18 түрі 
шығарылады: сүт, айран, майлы айран, ірімшік, кілегей, йогурт және т.б. 
«Айна» зауытының артықшылықтарының бірі – өзінің жеке меншік сүтін 
пайдаланатындығы, яғни 1200 бастан тұратын гольштиндік – фриз 
тұқымды сиырлары бар.  Кәсіпорында 50ден астам адам қызмет етеді. 
Өндіріс үрдісінде жоғары сапалы, жаңа сауылған шикізат пайдаланыла
ды. «Айна» сауда үйімен» Ақмола облысының 43 мемлекеттік мекемелері, 
бұлар: балабақшалар, мектептер, интернаттар, ауруханалар серіктестік 
тұрғыда қызмет етеді.

«Айна» сауда үйі» ЖШС 
Ақмола облысы
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Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «Оралқұс фабрикасы» 2003 жыл
дың ақпанында құрылды. Фабриканың негізгі әрекеті – балапан өсіру 
және құс ұстау және тауық жұмыртқасын өндіру болып табылады. Қо
сымша тауық еті, туралған тауық еті өндіріледі. Қәзір фабрикада аса 
берікті жұмыртқа қабыршағымен және қоршаған ортаға жақсы бейім
делгіш секілді елеулі айырмашылықтары бар, аса өнімді Хайсекс Уайт, 
Хайсекс Браун, Декалб Уайт кросстары қолданылады. Цехтар балапан 
өсіруге және құс ұстауға арналған қуатты жаңа заманға сай, жоғары 
технологиялық «Big Dutchman» неміс фирмасының құралдарымен жаб
дықталған.Тауық жұмыртқасының сапасына әсер ететін маңызды фак
тор – теңдестірілген қоспа жеммен азықтандыру. 2014 жылы құрама 
жемді өндіру цехын қайта құру үшін Өңірлік Үйлестіру кеңесінің шешімі 
бойынша «Дорожная карта 2020» бағдарламасы бойынша пайыздың 
мөлшерлемесі субсидияланды. Бұл қәзіргі уақытта фабриканың құрама 
жемге деген сұранысын толық камтамасыз етуде және болашақта өн
діріс кеңейтілген жағдайдада біздің сұранысымызды толық қамтамсыз 
етеді. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «Оралқұс фабрикасы» Батыс 
Қазақстан облысында ірі кәсіпорындардың біріне жатады. 20162017 
жылдарда бүкіл көрсеткіштер жоғары деңгейде. Динамикалық дамудың 
нәтижесінде, балапанның сақталуы 3, 2 пайызға, тауықтың сақталуы 3, 
0 пайызға, тауықтың жұмыртқа туушылығы 2, 0 пайызға, жұмыртқаның 
жалпы түсімі 3, 2 пайызға артты. 

Орал құс фабрикасы тек Батыс Қазақстан облысының ғана емес, Қа
зақтсан Республикасының басқа облыстарының және көрші елдердің 
тұтынұшы сұранысын да қанағаттандыруда.

«Орал құс фабрикасы» ЖШС
Батыс Қазақстан облысы
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«Бизнес 2020» бағдарламасы бойынша жұмысты 2014 жылы бастады. 
Жиырма бес адамды жұмыспен қамтылып отыр. Күні бүгінде 27 мың дана 
бекіре бар. 2015 жылдан бастап кафе, ресторандардан тапсырыс қабыл
дануда. Алда экспортқа өнім шығару жоспары бар. 

Бекіре тәрізділер – сүйекті балықтардың шеміршектісүйекті балықтар 
класс тармағына жататын отряды. Бекіре тәрізділер — мезозой эрасының 
юра кезеңінде пайда болған балықтардың ежелгі тобы. Бекіре балығы 
табиғи түрде Каспий теңізінде мекен етеді. Алайда қызыл кітапқа енген 
балықтың уалдырығына, сүйексіз етіне қызығушылық жоғары болған
дықтан табиғатта саны күрт төмендеп кетті. 

«Kazakh Osseter» ғылымиөндірістік кәсіпорны» ЖШС бекіре 
түқымдастарды көбейтумен, тауарлы балық өндірісімен айналысып отыр. 

Осылайша табиғи қордың орын толып, адам сұранысы да қанағаттан
дырылмақ. 

 «Kazakh Osseter» ғылыми-өндірістік  
орталығы» ЖШС

Маңғыстау облысы
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«UralskSpring» Кристальная» суы сауда маркасы 2001 жылы құрылды, 
сол жылы Батыс Қазақстан облысында бөтелкеленген таза ауыз суды 
өндіру бойынша бірінші зауыт «РОДНИК фирмасы» ЖШСі іске қосылды.

Бүгінгі таңда «РОДНИК фирмасы» ЖШСі өнімінің түрлерiне 
«UralskSpring» Кристальная» маркасымен көлемі 19 л жəне 5 л газдал
маған ауыз суы, сондайақ көлемі 0,5 л, 1,0 л жəне 1,5 л газдалмаған жəне 
газдалған ауыз суы кіреді.

«UralskSpring» Кристальная» суын ең басында №1458 ұңғымасынан 
алады. Тазалау барысында су өзінің құрылымын жəне барлық қажетті 
макро – микроэлементтерін сақтай отырып сүзгілеудің бірнеше бірізді 
сатыларынан өтеді.

«РОДНИК фирмасы» ЖШС басты міндеті–барлық белгіленген заңна
малық талаптарға жəне тұтынушылардың талаптарына сəйкес келетін 
таза жəне пайдалы табиғи ауыз суды өндіру.

«UralskSpring» Кристальная» суын өндірудің əр кезеңінде сапаны 
бақылауды жүзеге асырады. Өндірісте зертханалық зерттеулерді өткізу
дің сапасын бағалау туралы куəлігі бар. Өз зертхана күшімен өндірістік 
бақылау жүйелі түрде жүргізіледі. Зертхана қызметкерлері өндірістік 
параметрлерді жедел жəне сапалы түрде бақылауға мүмкіндік беретін 
замануи жəне дəл жабдықпен қамтамасыз етілген. Күн сайын өндірістік 
зертхана дайын судың əр топтамасының сапасын органолептикалық, 
микробиологиялық жəне химиялық көрсеткіштер бойынша бақылау жүр
гізеді.

Бөтелкеленген су нарығында кəсіпорынның бəсекелес басымдылығы 
айналым ыдысының жағдайына үнемі мониторинг жүргізу, оны жоғары 
температуралық режимде автоматты тазарту жəне мұқият бақылау жүй
есі болып табылады. Поликарбонатты бөтелкелер экологиялық қауіпсіз 
жəне оларды көп рет пайдалануға болады, термиялық өңдеуден өткен 
кезде поликарбонат сумен əсерлеспейтін болғандықтан ұзақ уақыт ішін
де өндірушімен берілген судың дəмін жəне қасиеттерін сақтай алады.

Қазіргі таңда суды жеткізу аптаның 7 күн бойына іске асырыла
ды. Сондықтан əр адам уақытына, салтына қарамастан өзіне ыңғайлы 
кезкелген уақытта таза ауыз суды ала алады.

Кезкелген орауыштағы «UralskSpring» Кристальная» табиғи ауыз
суын үйге, кеңсеге немесе кəсіпорынға Орал, Ақсай жəне Атырау қала
ларының кезкелген жеріне тегін жеткізу іске асырылады. Тұтынушы
лардың жеткізу уақыты туралы барлық тілектері ескеріледі, суды 18.00 
ден кейін, тапсырыс жасаған күні немесе келесі күні, тəуліктің кезкелген 
мезгілінде, демалыс жəне мерекелік күндерде жеткізуге болады жəне 
тұтынушы үшін ыңғайлы тəсілмен тапсырыс беруге болады: www.oralsu.
kz сайты, телефон арқылы, WhatsApp жəнеViber номері бойынша немесе 
ұялы қосымшалар бойынша.

«Родникфирмасы» ЖШС 15 жылдан астам алдыңғы қатарлы техноло
гиялары жəне халықаралық сапа стандарттарына сəйкестігі бар Батыс 
Қазақстан өңіріндегі «UralskSpring» Кристальная» таза суын өндіру бой
ынша көшбасшы болып табылады. Одан басқа «Родник фирмасы» ЖШС 
ашық компания. Кез –келген адам өндірістік кешенге келе алады жəне 
«UralskSpring» Кристальная» суының өндіріс процесін көре алады.

«Фирма РОДНИК» ЖШС
Батыс Қазақстан облысы
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 «Бал-Текстиль» компаниясы кілем шығаруды 2013-жылдан жолға 
қойып еді. Содан бергі уақытта компания елімізге ғана емес, шет мемле-
кеттерге де танылып үлгерді. 2014-жылы өткізілген республикалық ар-
найы көрмеде «Халыққа арналған ең озық үлгідегі тауар» аталымы бой-
ынша үздік деп танылған болатын. Бүгінде оның өнімдерін Қазақстанның 
барлық аумақтарындағы сауда өкілдері арқылы тапсырыс беріп сатып 
алуға болады.

Сондай-ақ «Бал-Текстиль» өнімдері Қырғызстанға, Тәжікстанға, Әзір-
байжанға, Ресейге, тіпті Германия мен Англияға да шығарылады. Компа-
нияның жоспарында Қытай нарығына шығу да бар. Яғни оның тоқыма 
бұйымдарына шетелдік тұтынушылардан да сұраныс жақсы.

«Бал-Тестиль» компаниясының тоқыма бұйымдарының бағасы аса 
қымбат емес. Өйткені ол шикізатты басқа жақтан алмайды, кілем тоқуға 
қажетті синтетикалық жіпті иіретін өзінің арнайы цехы бар. Бұл цехта 
Франция мен Германиядан әкелінген жіп иіретін заманауи құрылғылар 
орнатылған.

«Бал-Текстиль» бүгінде жылына аумағы 5 миллион шаршы метрді 
құрайтын кілем және басқа да тоқыма бұйымдарын шығарады. Бұл өнер-
кәсіп орнынан «Алатау», «Тұран», «Антик Империал», «Karavan», «Orda», 
«Vіzon», «Fіesta», «Lіder», «Kіds», «Balapan» сияқты маркамен шығарыла-
тын кілемдерді бүгінде жұрт аса сапалы деп мақтап жүр.

Қысқасы, «Бал-Текстиль» компаниясы бүгінде облысымыздың әлеу-
меттік-экономикалық дамуына, оның оң имиджі қалыптасуына өзін-
дік үлесін қосып отыр. Қазіргі кезде онда 300-ге жуық адам жұмыспен 
қамтылған.

«Бал текстиль»ЖШС
              Оңтүстік Қазақстан облысы
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Құдайбергенов ЖК Түркістан қаласына жақын орналасқан Шорнақ 
елді-мекенінде ашылған, еліміздің жиһаз нарығында орындық, түрлі 
үстелдер мен корпустық жиһаз өндірісінде 10 жылдан астам уақыттан 
бері тауарларын халық қолданысына ұсынып жүрген алдыңғы қатарлы 
компаниялардың бірі. Компанияның жұмысы орындық пен үстел жасап, 
аталмыш тауарлармен нарықты қамтамасыз етуге бағытталған.

Бүгінгі таңда жеке кәсіпкер Ф.Т. Құдайбергеновтің жиһаз жасау фа-
брикасы орындық және тағы басқа жиһаз түрлерін жасайтын заманауи 
фабрикалардың бірі. Құдайбергенов ЖК Қазақстанда ауылдық аймақта 
орналасқан орындық жасайтын алғаш жоба болып табылады. Орын-
дық жасау Қазақстан Республикасының Жол картасы және «Даму» өн-
дірістік-инновациалық бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырылды.

Жобаны жүзеге асыру барысында орындық және тағы басқа жиһаз 
өндірісінде қолданылатын жаңа заманауи құрылғы сатып алынды. Атал-
мыш жиһаз жасау фабрикасы өндіріс технологиясы саласындағы стан-
дарттардың барлық талаптарына сай жабдықталған.

Іскерліктің қазіргі талабы бойынша технологтар, дизайнерлер мен 
шеберлердің өз стилі қалыптасқан. Шеберлер бағалы ағаш түрлерімен 
жұмыс жасай отырып, жаңғақ пен қарағаштан, сондай-ақ үнемдірек ағаш 
түрі саналатын қарағайдан да орындық жасайды.

Өндіріс тапсырыс берілген тауарды мекен-жайға жеткізуді де қамта-
масыз етеді. Фабрика мақсаты тұтынушыға сапалы өнім тапсыру. Тауар 
өндіріс көлігімен тұтынушыға уақытында жеткізіледі.

Өндіріс қалдықсыз өндіріс болып табылады. Ағаштардың қалдықта-
рынан био-отын-брикет дайындалады.

Брикеттер (евроотын) кең көлемді қолданылумен қатар, қатты отын-
мен жанатын пештер мен жылу беру орталықтарында да қолданылады. 
Сондай-ақ монша пештері мен каминдерде, грилде жақсы жанады.

«Құдайбергенов» ЖК 
Оңтүстік Қазақстан облысы
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Кәспорын 1990 жылы тіркелген, негізгі бағыты косметикалық 
емдік-дермотологиялық препараттарды шығару. Сондай-ақ сұйық жуу 
және тазалау заттарының (тұрмыстық химия) толық желісін өндіреді.

Кәсіпорында сапаны басқару жүйесі ҚР СТ ИСО халықаралық стан-
дарттарының талаптарына сәйкес 9001: 2009, ҚР СТ ИСО 14001: 2006 
экологиялық менеджмент жүйесі, Еңбекті қорғау және денсаулықты 
басқару жүйесі OHSAS 18001: 2008 сертификатталған

 2013-2017жылдар аралығында «Қазақстан Республикасында косме-
цевтикалық препараттар индустриясын құру» жобасының бірінші кезеңі 
орындалды. 

«Rauan Cosmeceuticals» тауарлы маркасы бар косметикалық өнім 
заманауи препаратты косметиканың сұранысын толық өтеп отыр: жуу, 
тазалау, акнеге қарсы тізбек, гиалурон, азелаин, ретиноид тізбектері, күн 
көзіне қарсы кремдер, ласьондар, гельдер, эмульсия, пасталар шығара-
ды. Препараттар құрамына биологиялық белсенді заттар қолданылады. 
Препараттар 2013 жылдан бастап шығуда. Өнім Франция, 

АҚШ, Германия, Испания, Израиль, Бразилия, Швейцария мемлекет-
терінде шығатын өнімдерден кем емес. 

ТОО Научно - Производственный 
Центр «Рауан»

Оңтүстік Қазақстан облысы
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«ТрансТехИнтернешнл» ЖШС компаниясы Батыс Қазақстан аумағын-
дағы азық-түлік өнімдері, ЖҚҚ мен құрылыс материалдары бойынша 
қазақстандық өндірушілердің эксклюзивті дистрибьюторы болып табы-
лады.Компания сонымен қатар, әлеуметтік инфрақұрылымдарға әртүрлі 
қызмет көрсетеді.

 Біз Еңбекті қорғау, Қоршаған Ортаны қорғау, Қауіпсіздік Техникасы, 
Сапаны Бақылау Жүйесі бойынша барлық стандарттар мен нормалар-
ды сақтай отырып, қызмет көрсетеміз. Біздің басқару жүйеміз толықтай 
ИСО 90001, ИСО 14001, OHSAS 18001 стандарттарына жауап бере алады.

Өткен жылдың шілде айында өңірдегі ең қуатты және заманауи «Дәу-
лет Нан» нан зауыты іске қосылды, оның өндірістік ауданы 5000 кв.м 
астам. Мұнда атақты еуропалық маркалы жоғары технологиялық нан 
пісіретін жабдық және «Рондо» автоматталған линия қондырылған.

Өндіріс толықтай автоматтандырылғанымен мұнда 60 жаңа жұмыс 
орны құрылды. Нан зауыттың ассортименті әртүрлі нанбөлке бұйымда-
рының (бидай ұнынан дайындалған нан, қарабидай-бидай-наны, бөлке 
және кондитер бұйымдары, )55 атауын құрайды.

«Даулет Нан» өнімінің бірегейлігі қамыр ашытқысыз, әжелеріміздің 
дайындау тәсілімен дайындалады. 

«Ас атасы – нан», «Нан болса да ән де болады» – бұл нақыл сөздер 
бізді бала кезден жетеліп келеді.

Біз күн сайын нанмен қоректенеміз, бұл біз үшін күнделікті үйренген 
жайт, ал нан қалай пайда болды, оның мыңдаған жылдары бойы адам 
өміріндегі алатын рөлі қандай бұл туралы тіптен де ойланбаймыз. Нан 
ежелгі неолит дәуірінде пайда болды. Ол жарма және судан дайындалып, 
көбіне ботқаны елестетеді.Қазіргі кезде нан дайындау тәсілі сан алуан, 
әрбір халықтың ұлттық дайындау тәсілдері бар, бұл қызарып піскен май-
қоспа каравайлар, қарай бидай ұнынан дайындалған нандар, лаваштар 
мен чиабаттар, қытырлақ багеттер, паляницалар, дайындау тәсілдері мен 
нан бұйымдарының барлық атауын өте ұзақ атауға болады!

2016 жылдың желтоқсан айында «ТрансТехИнтренешнл»ЖШС мака-
рон өндірісі бойынша цехты іске қосты.Өндіріске шикізатты қабылдау 
мен сақтау Ережесіне сәйкес верификациядан өткен шикізат пен мате-
риалдар жіберіледі. Макарон бұйымдары өндірісі кезінде негізгі шикізат 
болып нан пісіретін бидай ұны саналады. Ұнды өндірісте арнайы бөлінген 
орындағы түпқоймада сақтайды.

«TransTechInternational» ЖШС
Батыс Қазақстан облысы
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«Өнерпаз» ЖШС –нің ұсынып отырған қызмет түрлерін Атырау қала-
сы мен Атырау облысының тұрғындары 37 жылдан астам уақыт пайда-
ланып, тұтынушылардың ризашылығына бөленіп отыр.

Қаланың орталығында типтік жобамен салынған 4000 шаршы метрді 
алатын тұрмыстық қызмет көрсету ғимаратында тоқыма және тігін цех-
тары, кір жуу және киімдерді химиялық жолмен тазалау цехтары, сұлу-
лық салоны, косметологиялық кабинет, аудио және видео жабдықтарды 
жөндеу цехтары, аяқ киім және сағат жөндеу шеберханалары, фотосалон 
студиясы, азық-түлік дүкені, «Ай-Ару» мейрамханасы және бірнеше шар-
шы ауданда жалға берілген бутиктер мен кеңселер орналасқан.

Өз қызметінде кәсіпорын Жарлықты, нормативтік құжаттарды, Қа-
зақстан Республикасының заңдары мен басқада хал актілерін бас-
шылыққа алады.

Аталмыш компанияның Атырау облысы бойынша көш басынан та-
былып, биік белестерге жетуінде компания директоры, облыстық масли-
хаттың депутаты, «Кәсіпкерлер мен жұмыс берушілер» Одағының төрай-
ымы Алия Беккужиеваның ерен еңбегі арқасында.

«Өнерпаз» ЖШС-і 2007 жылы республикалық «Алтын Сапа» көр-
ме-конкурсында алғаш рет қатысып, «Халық тұтынатын үздік тауарлар» 
номинациясында дипломант атанды. «Нұр Отан» партиясының қолда-
уымен өткен «Қазақстандық марка» байқауында, 2007-2008 жылдары 
облыстық «Алтын Сапа» конкурс-көрмесінде «Халық тұтынатын үздік 
тауарлар» номинациясында дипломант атанды, кейінгі 2011, 2012, 2013 
жылдары «Қазақстаннның үздік тауарлары» көрмелерінің дипломанты 
атақтарын жеңіп алды.

2015, 2016, 2017 жылдары компания «Қазақстанның үздік тауарлары» 
номинациясы бойынша «Халық тұтынатын үздік тауарлар» аймақтық 
көрме-конкурсында бірінші, екінші, үшінші жүлделі орындарымен мара-
патталды.

Қазақстан кәсіпорындарының экономикалық рейтингісі шеңберінде 
«экономикалық қызмет көрінісінің ортақ классификациясы» негізінде 
2013 жылы республика көлемінде киім-кешек жуу түрі бойынша өндірісі, 
төлем қабілеті, ресурстарды пайдалану тиімділігі, компанияның инвес-
тициялық тартымдылығы мен әлеуметтік үлесі жөніндегі қызметтері 
үшін ЭҚКК бойынша бестікке еніп, ең үздік атанды.Аталған ерен еңбектің 
арқасында компанияның Бас директоры Алия Беккужиева «Қазақстан 
Даңқы» орденімен марапатталып, ал компания қызметкерлері Россия, 
Украина, Қазақстан, Белоруссия өндірістік елдері арасында топ жарып 
көшбасшы атанып «Тиімділік үшін» медалімен марапатталып және де 
2013 жылдың қызметтік Сертификатын иеленді.

Серіктестік 2009 жылдан бері «Самұрық Қазына» ұлттық әл-ауқат қо-
рының отандық тауар өндірушілері қатарына енгізілді.

Біздің мақтанышымызға айналған тігін және тоқыма ісмерлерінің 
қолынан шыққан арнаулы мамандар киімдері аймақтың мұнай және газ 
салаларында, медициналық мекемелерде сұранысы жоғары таурларға 
айналды.

«Өнерпаз» ЖШС
Атырау облысы



ХАЛЫҚ ТҰТЫНАТЫН ҮЗДІК ТАУАРЛАР

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮЗДІК ТАУАРЫ 2017108 109

Компания «КазПрофБезопасность» 2002 жылы құрылған. Фирманың 
қызметінің негізгі бағыттарының ретінде таңдап алынды:

– көтерме-бөлшек сауда арнайы киіммен және аяқ киіммен, жеке 
қорғану құралдарымен;

– сауда-сатып алу қызметі;
– тапсырыс киімді арнайы өндіру.
Бүгінгі таңда «КазПрофБезопасность» компания құрылымы – Павло-

дар қаласында арнайы бөлімшелер меншікті жиынтығы: қуатты өндірістік 
блок, сауда-коммерциялық бөлімі және дамыған көлік-қойма кешені, ҚР 
қалаларының филиалдарындағы жұмыстары. Барлық құрамдастарының 
үйлесімді және үздіксіз жұмысы арнайы киім және аяқ киім, сондай-ақ 
жеке қорғану құралдары компанияға аймақтық нарығында көшбасшы 
болуына жағдай жасайды.

Компания табысты дамуына байланысты, соңғы 4 жылдың ішінде 3 
филиалы ашылды: Екібастұз қаласында, Астана, Қарағанды. 

2015 жылдың соңында компания базасында өз өндірісін ашты, жаңа 
бағыт – мектеп формасы, «Әлем-Ай» өз брендімен өңдеу және шығару.

Мектеп формасының әзірлеу коллекциясын тәжірибелі конструктор 
жүргізеді, мектеп формасының осы заманғы үрдістерді ескере отырып, 
сондай-ақ талаптар Гост-қа сәйкес өндіріледі. Бұйымдардың өндірісін-
де тек ғана жоғары сапалы экологиялық таза жартылай жүн мата пай-
даланылады. Қорытынды әрлеу матаның ерекшелігі болып табылады, 
олар матаға антистатикалық, түзетілмейтін, жұмсақтық, судан және бал-
шықтан қорғайтын қасиеттерін береді. Нәтижесінде маталарға тек қана 
тұтынушылық қасиеттері беріледі, әсіресе мектептік киім үшін маңызды 
болып табылатыны, әрбір оқушы ыңғайлыққты сезінетін болады. 

Арнайы киімдердің өз тігін өндірісінде тігілуі дайын өнімнің өзіндік 
құның төмендетуге мүмкіндік береді. Бұл ретте бұйымдар жоғары сапа-
сымен сипатталады, бағалаудың өлшемдері мыналар болып табылады:

– жайлылығы, 
– эргономикалық, 
– санитарлық-гигиеналық қасиеттері, 
– беріктік және қорғау сипаттамалары.
Тұрақты  бақылауға  мата  өндірісінің  сапасы, сондай-ақ  материал-

дар  мен фурнитура, атап айтқанда, олардың  Мемст-қа сәйкестігі, техни-
калық шарттарға және стандарттарға түседі.

Қазақстанда алғаш рет ЖШС «КазПрофБезопасность» резеңке гало-
штарымен  іші жылы бахилдар шығара бастады. бахилдың Тоқыма үсті 
су өткізбейтін матадан тігілген, «Oxford» ПВХ-су сіңдірмейтін қабаты бар, 
бұйымға қосымша беріктік және ғұмыр беріп тұрады. Сапалы төрт қабат-
ты шұлық жылуды тіпті қатты аяздарда сақтап тұрады. Өндіру үшін қым-
бат шетелдік жабдықтар сатып алынған.

«КазПрофБезопасность» ЖШС
Павлодар облысы
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«Мерусар және К» ЖШС 2001 жылы құрылған Қазақстандағы қарқын-
ды дамып келе жатқан фармацевтикалық компаниялардың бірі болып 
табылады.

Компанияның негізгі қызмет түрлері: бір рет қолданылатын бұй-
ымдарды, медициналық жабдықтарды, құрал-саймандарды, тігуге ар-
налған және шығын материалдарын, сонымен қатар әр түрлі медици-
налық бұйымдармен бірге әлемдік  жетекші өндірушілердің және Ресей 
өндірушілердің шығарған дезинфекциялауға арналған құралдарды кө-
терме сауда арқылы өткізу.

2009 жылдың шілде айынан бастап компания бір рет қолданатын ме-
дициналық киімдерді және төсек орнын шығаратын болды.

Өнімнің кең ауқымдылығы, қалалық және облыстықтық ауқымда ме-
дициналық мекемелер тарапынан тұрақты сұраныс туғызды.

2010 жылы кәсіпорында халықаралық стандарт бойынша медици-
налық бұйымдарға арналған ИСО 13485-2003 талаптарына сәйкес сапа 
менеджменті жүйесі еңгізілді. Стерильді операциялық төсек-орынға, хи-
рургиялық, акушерлік, гинекологиялық жиынтықтарға және медицина 
қызметкерлері үшін көп реттік пайдаланатын киімдерде тіркеу куәліктері 
бар.

Бір рет қолданатын медицинаға арналған киім және тосек орнын 
шығаратын Қазақстандық өндірушісі «Мерусар және К» ЖШС – медици-
нада сонымен қатар косметологияда қолдануға болатын стерильді және 
стерильді емес оның ішінде жасанды жібек және мақтадан жасалған бұй-
ымдарды шығарады. Қазіргі кезде, компания қазіргі заманғы хирургия-
ның қатаң талаптарына сәйкес және сапасы шетелдік баламаларынан 
кем емес жаңа жиынтықтарын сәтті меңгеріп және әзірлеуде. «Мерусар и 
К» ЖШС шығаратын хирургиялық төсектердің арнайы тесіктері, жапсар-
лас салынған қаптары, жабысқақ шеттері және басқа да инновациялық 
ерекшеліктері бар.

«Мерусар и К» ЖШС хирургия, кардиология, травматология, акушер-
лік, гинекология, офтальмология, жақ-бет хирургиясы және т.б. медици-
налық клиника бөлімшелерінің жеке тапсырыстары бойынша қажеттілік-
терін қанағаттандырып жұмыс істейді. «Мерусар и К» ЖШС шығаратын 
өнімдерінің жоғары сапасы, сенімділігі және қол жетімді бағалары басқа 
компаниялардан тиімді ерекшелендіреді. Бұйымдардың сапасы халықа-
ралық ИСО 13485 сертификаттарымен расталды.

«Мерусар и К» ЖШС
Павлодар облысы
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Александр Пархоменконың шеберханасы – жарнама қызметінің 
нағыз супермаркеті, үлдір және баннерде кең форматты басылым, карти-
на, витраж, айналарды  бояулы оюмен әшекейлеу. Марапат және тұсауке-
сер өнімдерінің  қаладағы ең үлкен жиынтығы. Сол сияқты ной хау – кез 
келген формат пен тақырыптағы магниттік альбомдар мен фотокітаптар. 
Александр Пархоменконың шеберханасына Сіз бір рет келсеңіз міндетті 
түрде оның тұрақты клиенттер қатарының санын толықтыратын бола-
сыз. Бәрі қарапайым, мұнда ең үздік сапа, баға және жылдамдық. 1 Май 
көшесі, 76. Тел. 32-85-22

«Пархоменко А.В.» ЖК
Павлодар облысы
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«Zhamal-ai LTD» ЖШС-і 1993 жылы құрылды. Бұл кешенді кәсіпорын 
италияндық аяқ киім өндірісінің шетелдік мамандарымен бірлесіп іске 
қосылған компания.

Күнделікті киілетін «мокасин» үлгісіндегі аяқ киім өндірісін жобалау 
мен цехтарды техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету, қажетті ма-
мандарды оқыту мен тәжірибеден өткізу жұмыстары италияндық «Зана-
та» фирмасының мамандарымен бірлесіп атқарылды.

Қазір кәсіпорынның өндірістік цехтары заманауи жоғары технология-
лық жабдықтармен жарақтанған. Бұл әртүрлі ассортиментті өнім шыға-
руға мүмкіндік береді.

Аяқ киімнің сырты мен астарын жасауға табиғи материалдар, ірі қара-
ның терілері, ылғалға төзімді заманауи заттар қолданылады. Неғұрлым 
жеңілдетілген аяқ киім шығару үшін төменгі табанына қос қабатты поли-
уретан пайдалынылады.

Маңғыстау облысының аумағында мұнай және газ өндіретін кен 
орындары көп болғандықтан, онда жұмыс істейтін мұнайшы қауымға қа-
жетті арнайы киімдер сұранысқа ие. Кәсіпорын осы салаға арналған киім 
түрлері мен қорғаныш киімдерін шығаруға маманданды.

Арнайы киімдер әртүрлі маталар мен материалдардан: мақта-мата, 
аралас, өрттен қорғайтын және жасанды терілерден тігіледі. Сонымен 
қатар, тігін өндірісі мектеп формасын, балалар киім-кешегін шығарады.

«Zhamal-ai LTD» ЖШС-інің барлық шығаратын өнімдері толығымен 
сертификатталған, тауарлардың тиісті сапасы мен кепілдігі қамтамасыз 
етіледі.

Мамандармен әзірленген киім-кешектердің мынандай түрлерін сери-
ялық өндіру іске қосылды:

– спорттық киім-кешек;
– ұлттық киімдер (тақия, шапан, т.б.);
– барлық жастағы адамдар үшін күнделікті аяқ киім түрлері (жеңіл-

детілген туфлилер, қысқа қонышты бәтеңкелер, қысқы етіктер, т.б.).
Бүгінгі таңда «Zhamal-ai LTD» фабрикасы отандық нарықта өзін-өзі 

жақсы жағынан көрсеткен кәсіпорын. Осы уақыт ішінде кәсіпорын бірне-
ше рет республикалық, облыстық және қалалық көрмелердің жеңімпазы 
мен жүлдегері атанған.

«Zhamal-ai LTD» ЖШС
Маңғыстау облысы
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«Жекенова» ЖК – «Дария» брендінің болашақтағы және баланы бағып 
күтуші аналарға арналған киімдер мен аксессуарларды өндірісі. 

Болашақтағы және баланы бағып күтуші аналарға арналған «Дария» 
бренді 2015 жылдың қаңтар айынан бастап өндіріле бастады. Бұл сән са-
ласының (моданың) дамушы бағыты. 

Біз жүктілік кезінде, сондай-ақ баланы бағып күту кезеңінде киюге 
болатын, болашақтағы аналарға арналған әмбебап үлгілерді жасаймыз. 

«Дария» брендінің өнімі сән (мода), сапа, бағыт пен қолайлылық – 
төрт құрамдасты біріктіреді.

Ассортиментте өнім түрлерінің барлығы: юбкалар мен кардигандар-
дан бастап, көйлектер мен сыртқы киімдерге дейін бар. Сатылым хиті 
– көп функциялы, жүкті әйелдерге арналған жастық. Оны әйел адам ұй-
ықтағанда, баланы емізгенде және баламен ойнаған кезде пайдалануға 
болады. 

Бүгінгі күні «Дария» бренді Қазақстан Республикасының жеңіл өнер-
кәсібі өнімін өндірушілер одағының мүшесі болып табылады.

«Дария» дүкендері Ақтау, Атырау, Ақтөбе қалаларында ашылған, со-
нымен қатар «Дария» брендінің өнімі Астана қаласындағы «УниверMAG.
kz» отандық өндірушілер дүкенінде сатылады.

«Жекенова» ЖК
Маңғыстау облысы
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Viva de Luxe – Ақтау қаласында орналасқан жоғары технологиялық 
жиһаз жасау кәсіпорны.

Заманауи неміс құрал-жабдықтары, өнімді тек жоғары сапалы еу-
ропалық шикізатымен қолданатын кәсіби мамандардың жұмысы және 
стиль ерекшелігі компанияны еуропалық «Люкс» деңгейіндегі тауарлар-
дан еш кем түспейтін өнім шығарады.

2017 жылы компания «Қазақстанның үздік тауары» өңірлік байқа-
уында «Халық тұтынатын тауарлар» номинациясында III орын иеленді. 
Аталған жүлде шығарылатын жиһаздың сапасының жоғарылығының 
бірден бір дәлелі.

Кәсіпорын тұтынушыларын ыңғайлы және абыройлы өнім қажет-
тілігін қамтамасыз етуі нәтижесінде жұмыс жасаған 4 жыл көлемінде 
тұрақты клиенттері пайда болып, саны ұдайы өсуде.

 

«Viva de Luxe» ЖК
Маңғыстау облысы
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«КОНДЕНСАТ» АҚ
Батыс Қазақстан облысы

Компания 1992 жылы 29 маусымда Қарашығанақ мұнай-газ конден-
сатты кен орнында қуаттылығы жылына 400 мың тонна тұрақсыз газ 
конденсатын өңдейтін шағын қуаттылықты орнату зауытының құрылы-
сы және одан кейін оны пайдалану үшін құрылған. 1993 жылдың тамы-
зында алғашқы тасы салынып, зауыт құрылысы басталды. 1997 жылы 
дайын дерлік зауытқа Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. На-
зарбаев келіп, отандық өндірушілердің жұмысын жоғары бағалаған. За-
уыт 1998 жылдың тамызында салынды және тәжірибелік-өнеркәсіптік 
пайдалануға енгізілді. 

«Конденсат» АҚ компаниясы сенімді серіктес беделіне ие Батыс Қа-
зақстан облысында мұнай өнімдерін өндіру және сату көлеміндегі көш-
басшы болып табылады. Соңғы он екі жыл ішінде «National Business» 
журналының жыл сайынғы рейтингісінің қорытындысы бойынша компа-
ния сатылым көлемі бойынша Қазақстанның жүз жүзге жуық кәсіпорын-
дарының бірі болып табылады. «Конденсат» АҚ аймақтың экономикалық 
дамуы мен әлеуметтік тұрақтылығына үлес қосатын отандық ірі салық 
төлеуші болып табылады.

Қызметінің барлық кезеңінде кәсіпорын жаңартуға, кәсіпорынның 
кеңеюіне, жаңа технологияларды пайдалана отырып жабдықты техника-
лық қайта жабдықтауға бағытталған динамикалық және тұрақты даму 
стратегиясын орындады. Осының арқасында өндірістің тиімділігі өңде-
уші көлемнің және тереңдіктің артуымен, өнімнің сапасын жақсартумен, 
оның ауқымын ұлғайтумен және аймақтағы экологиялық жағдайды жақ-
сарту жолымен үнемі өсіп келеді.

2012 жылы компания K5 экологиялық класс мотор отындарын өн-
діруге арналған АТҚ екінші кезеңінің құрылысын бастады.

2016 жылдың қараша айында компания «К5 экологиялық класының 
бензин компоненттерін өндіруге арналған қондырғылар» маңызды инно-
вациялық жобасын аяқтады. Осы жобаны іске асыру «Конденсат» АҚ-на 
Қазақстандағы бірінші болып жылына 200 мың тонна өндірістік қуаты 
бар, халықаралық стандарттарға сәйкес келетін K5 экологиялық класты 
AИ-92 және АИ-95 маркалы жоғары октанды ерітінділер бензинін шыға-
руға мүмкіндік берді, бұл еліміздің Батыс өңірінің жоғары сапалы отын 
қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік береді.

2017 жылдың сәуір айының басында компания өңдеу қуаттылығы 
жылына 250 мың тонна болатын «Вакуумдық айдау секциясы» жобасын 
іске асырды, бұл өңдеу тереңдігін арттыруға және вакуумдық газды және 
шайыр өндіруді реттеуге мүмкіндік берді.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ екі жобаны да қаржыландырды.
2017 жылдың тамызында компания «Зауытты өңдеу шикізатын 

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, құрамына дизель отынын гидротазарту қондырғысы 
кіретін «К5 экологиялық класты дизель отынын өндіру» жобасы жалғасу-
да. Жобаның аяқталуы 2018 жылдың бірінші жартысында жоспарланған.
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«Мария ханым» сән үйінің негізі 1993 жылы қаланды. ҚР кодексінің 
заңнамасына сәйкес және мемлекеттік тіркеуге алынған сәтінен бастап 
заңды тұлғалық болып табылады.

«Мария-ханым» сән үйі жекеменшік кәсіпорын болып табылады 
және негізгі міндеті – ұлттық үлгідегі киімдерді тігу. Бұл кәсіпорынның 
артықшылығы – қаланың орталығында орналасуы, жақын маңда қала-
лық транспорттардың аялдамаларының, тігін маталары мен фурнитура 
дүкендерінің орналасуы 

Кәсіпорынның өнімдік ассортиментіне сәйкес өнім бөлімдері өн-
дірістік процестің аяқталған бөліктерін қамтамасыз етуші өндіруші цех 
түрінде ұйымдастырылады.

25 жыл бойына өз жетістіктерімен танымал бұл кәсіпорынның негізгі 
қызметі жалпы халықтық сұраныстарды дайын өнімдермен қамтамасыз 
етуге бағытталған, осы қызметті көрсету арқылы табыс көзі анықтала-
ды. Ұлттық калорит және заманауи стиль күнделікті киімдерде, және 
мерекелік костюмдерде, кешкі киімдерде керемет үйлесім таба білген. 
Ұлттық элементтерді барынша жиі қолданады (орнаменттер, өрнектер, 
әшекейлер). Мұндай киім үлгілеріне жыл сайын сұраныс арта түсуде. 
Өзінің индивидтік ерекшелігін көрсете отырып, сонымен бірге қазақ ұл-
тының салт-дәстүріне деген сый-құрметін танытады. Ательенің негізгі 
идеясының өзі де осында – қазақ дәстүр-салтының заманаум тенденция 
мен технологиядарда көрініс беруі, жаңғыруы.

Бүгінгі таңда «Мария ханым» Сән үйі түпнүсқа және аттас бренді тігін 
шеберлерімен, көптеген жылдық тәжірибесі бар пішімдеушілерімен кәсі-
би-білімдік деңгейінің арқасында дәл қазіргі уақытта халықтық барлық 
сұранысына сай жоғары деңгейдегі қызметтер ұсына алады. «Мария ха-
ным» сән үйі барлық қажетті түрлі кластағы электронды тігін машинала-
рымен, соңғы үлгідегі компьютерлік тігін машиналарымен жабдықталған.

Кәсіпорынның тұтынушылар қатары алуан түрлі, табыс деңгейі де 
неше түрлі, индивидтік қасиеттерді ерекшелейтін даралықты жақсы 
көретіндер және «қалыпты консерваторлар». Халықтың тұтынушылық 
қажеттілігін қамтамасыз ететін сапалы әрі әдемі киімге деген сұраныс 
ұсыныстарды көбейте түсуде.

Сән индустриясында, оның ішінде ателье кеудеге киетін киімдер ас-
сортиментін және нарықтағы нақты тауарлар мен қызметтеру туралы, 
тұтынушылардың сұранысы туралы терең меңгеруі және білуі керек. 
Мағлұматтарға ие болудың ең бір эффективті түрі – сауалнама жүргізу. 
Ең алдымен киімде стильдің болуы 38%, практикалық жағы 35%, эксплу-
атация барысындағы ыңғайлылығы 27%. Сауалнама жүргізілген барлық 
адамдардың 76% ателье қызметін тұтынғандар, қалған 28% ешқашан 
тігін өнімдерін тігу және өңдеу қызметтерін пайдаланбағандар, деген-
мен тұтынушы болғысы келетіндіктерін атап өтті. Алайда ателье тұрғын 
үйлеріне жақын болса және жоғары сапа, қалыпты баға болса деген та-
лап-тілектерін де атап өтті.

«Zhulduz» ЖК
Батыс Қазақстан облысы
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«KazStepService» ЖШС
Батыс Қазақстан облысы

 «KazStepService» компаниясы өз қызметін 2016 жылы сұйық жуғыш 
заттарды өндіру бойынша «Step» сауда таңбасымен бастады. Бүгінгі 
таңда мекеме айына 100 тонна дайын өнімді қуаттылығы бар өндіріс 
желісіне ие. Желі өнімнің 12-ден астам атауын есептейді. Біз өнім үшін 
еуропалық жетекші өндірушілердің шикізатын, тазартылған су, табиғи 
өсімдік сығындыларын және эфир майын, жоғары сапалы хош иістен-
діргіштерді және әр түрлі белсенді құрамдастарды қолданамыз. «Step» 
сауда белгісінің өнімдері экологиялық қауіпсіз ингредиенттер негізінде 
дайындалған, және де қарқынды күтімді қамтамасыз етеді. ПЭТ ыдысы 
да компанияның өндірістік алаңында әзірленеді, ПЭТ ыдысты үрлеуге ар-
налған құрылғы көзделген мақсаттарға және пішінделетін бөтелке сапа-
сына жету мүмкіндігін беретін бірқатар құрылмалық шешімдерге ие. 

Мекеме нарықта ұзақмерзімді және жемісті болуға бағытталған және 
тұтынушылармен байланысқа ашық. «KazStepService» өз өнімін дұрыс 
қолдану кезінде тиімділік пен толық қауіпсіздікке кепілдеме береді. Жет-
кізілетін шикізаттан бастап, дайын өнімді тестілеуден аяқтаумен, өнімнің 
барлық кезеңдерінде жіті бақылау жүргізіледі. Шикізатты сатып алу тек 
жетекші өндірушілерден жасалады. Компания ішкі және сыртқы нарық 
қажеттіліктері мониторингтерін белсенді өткізеді, өз өнімі ассортиментін 
жақсарту және арттыру жолында қызмет етеді. Технологтар өнімді жа-
сау формулаларын үнемі жетілдіреді. Тұтынушылармен кері байланыс 
өндіріс технологиясына өзгерістер енгізуге және жетілдіруге мүмкіндік 
береді. Нәтижесінде «Step» – бұл қажеттіліктерге максималды сәйкес ке-
летін әрқашан сапалы бұйым. 

«KazStepService» ЖШС отандық өнім өндіреді, бұл тауардың CT-
KZ үлгісін өту куәлігімен расталады. Компания тіркеуден өткен және 
«Самрұқ-Қазына» қоры тобының тауар өндірушілер тізілімдемесінде 
тұрады, және де Қор тендерлеріне, мемлекеттік сатып алуларға және жер 
қойнауын пайдаланушылар сатып алуларына белсенді қатысады. 
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«DALATEX» ЖШС
Қызылорда облысы
«Dalatex» ЖШС 2016 жылдың 28 сәуірде құрылып, «Dalatex» жаңа ер-

лер жиделерін саудаға шығарды. Компания заманауи құрылғылармен 
жабдықталған, шет елдік аналогтардан кем емес сапалы жиделер шыға-
руда. Бүгінгі таңда, компания 35 орындық тігін мамандарын жұмыспен 
қамтамасыз етуде. Динамикалы түрде дамып келе жатқан «Dalatex» фаб-
рикасы 100% мақта және 80% мақта 20% полиэстерден жасалған ерлер 
жиделерін ұсынуда. Фабрика жейделердің 120 түрлерін шығарады.

Өндіріс қуаты: ауына 7000-9000 дана;
Жұмыс орындар саны: 40
Дайын өнімді көруге арналған, тұтынушылар тауарды ұстап көру, 

моделін қарау, өздеріне қажетті тауарды таңдау мүмкіндігі бар арнайы 
«Show room» бөлмесі дайындалған.

Кәсіпорындардың пікірлері жас компаниямен серіктестік қатынастар-
ды одан әрі жалғастыру дайындығын байқатады. Ресей, Қытайға өнімді 
экпорттау жоспарда.

Далатекс компаниясы бүгінде қазақстандық нарыққа отандық өнімді 
шығарып отырған бірден-бір компания. Жуырда аймағымызда өткізіл-
ген «Қазақстанның үздік тауары» көрме-конкурсына қатысып, «Халыққа 
арналған үздік тауар» аталымы бойынша 1-орынды иеленді. «Бизнестің 
жол картасы–2020» бағдарламасы аясында несие алып, отандық киім 
тігуді бастаған компания, бүгінде өз өнімін шетелге экспорттауда. Тігін 
фабрикасы толығымен ерлер жейделерін тігуге ыңғайластырылған. Фа-
брикада барлық технологиялық процеске қажетті заманауи озық жаб-
дық қойылған. Түркиядан әкелінген тігін машиналары тігу процесіне қа-
жетті жұмыстардың бәрін атқарады. Одан бөлек, серіктестік 35-тен астам 
қыз-келіншектерді жұмыспен қамтып отыр.

«DALATEX» ЖШС 
Қызылорда облысы 
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«ПромКоммерцКА» ЖК
Қызылорда облысы 

 ЖК «ПромКоммерц КА» басшысы Керимкулова Аида Абдыкаимовна. 
Кәсіпорын өз қызметін 2011 жылдан бастады. ЖК «ПромКоммерц КА» 
халықтың мұрасын қалдыру мақсатында, өз шығармашылық өнерлерін 
жас ұрпаққа жыл сайын беріп отыратын, облыстың көрнекті қолөнер 
шеберлерінің еңбектерін бірлестірді. Аида Абдыкаимовна біздің облыста 
қолөнерді дамытып, ұлттық құндылықтарды жандандыру мәселелеріне 
баса назар аударады. 

Бұрын қолөнершілер базарларда жұмыс істеп, өз өнімдерін жиі жасы-
рын тәртіпте үйде шығарып, түрлі тыйымдарға тап болатын. Басқаша ай-
тқанда, олардың еркін іс-қимылдарына, таланттары мен шығармашылық 
көріністеріне жағдай болмады. Тәуелсіздіктің арқасында қолөнершілер 
өздеріне деген қамқорлықты сезінді. Енді олар өз өнімдерін нарықта ер-
кін шығару және сату мүмкіндігін алды.

Тұтынушының сұранысына сай болу үшін, шеберлер және қолөнер-
шілер өнімнің сапасына, пайдаланудың ыңғайлылығына, сыртқы безен-
дірудің өзіндік ерекшелігіне айрықша көңіл бөледі.

Кәдесыйларды арнайы сауда нүктелерінде сату кәсіпкерлерге қо-
сымша табыс алуға ғана мүмкіндік бермей, сондай-ақ өздерінің аймақта-
рынан тыс шығуға, сатып алушылардың объективті бағалап, клиенттер 
тарапына алғыс, тілектер алуына мүмкіндік береді. Өнімдері 100% жер-
гілікті.

ЭКСПО-2017 қарсаңында мұндай шаралар қолөнершілердің өнім-
дерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыруды ынталандырады. Халықтық 
қолөнер саласы ауылдық жерлердегі даму локомотивтерінің бірі бола 
алады.

Көп ұзамай қолөнершілердің әрқайсысы өз ісін ашуға және шеберлік-
терін дамытуға тырысады. Қазіргі уақытта халық шеберлері мен қолө-
нершілер шығарған өнімдердің түрлері кеңейе түсіп, көлемі өсуде. Қазіргі 
кезде кәсіпкер ашқан «Қолөнер орталығы» дүкенінде төмендегідей 11 ше-
берлердің жұмыстары қойылған:

1. Жанібек Асанұлы Маханбет
2. Жақыпов Бекзат Әнесұлы
3.ҚұлмамбетовҚұдайберген
4. Мұсаев Оспанхан
5. Баянбай Ынтымақ
6.Тұрғынбаев Табиғат
7. Сарсенбаев Абылайхан
8. Өмірзақова Жұлдыз
9. Қуанғалиева Айнагүл
10. Баимбетова Аягөз
11. Алтаева Жібек.
Бұдан басқа, кәсіпорын облыстың түрлі іс-шараларына қатысуда: 

«Этно ауыл-2017», «Сән мен сахына» халықаралық байқауы, онда олар 
жеңімпаз атанып, II орынға ие болды.

Жыл сайын түрлі жарыстар, көрмелерге қатысып, аз қамтылған 
адамдарға көмек көрсетіп, облыстың әртүрлі әлеуметтік жобаларына қа-
тысады.
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Тауарларды бағалау бойынша құрылған сараптамалық топ мүшелері 
Шәкербек М.Ш., Ағатаев Е.Б., Воробьева А.В., Наурызбаев А.Н., Омаров 
Е.Ж., Утенова А.Е. көрме-байқау қатысушыларының тапсырған құжатта-
ры мен көрмелік экспозицияны қарай келе «Қазақстанның үздік тауары» 
өңірлік 

көрме-байқауының «Халыққа арналған үздік тауарлар» аталымы бой-
ынша бірінші дәрежелі дипломантын «Айвенго» ЖШС беруді шешті. 

1987 жылы «Айвенго» кооператиі сәнді тігін өнімдерін аз мөлшерде 
шығару бағытында тіркелген болатын. Тұрмыстық-қаржылық табы-
стың негізгі бағыты ол кәсіпорынның сұранысқа ие қымбат емес тігін 
өнімдерін шығаруы, барлығы табиғи матадан тігіледі. Іш киімнен бастап 
қыстық сырт киімдерге дейін шығарылатын. Шикізат, фурнитура, мате-
риалдар Украина, Ресей, Литва, Бельгия, Германия елдерінен алынатын. 
Кәсіпорында өнідірістік құрылғылар толық модернизациядан өткен, со-
нымен қатар заманауи арнайы компьтерлік көліктер, одеялдар шығара-
тын көліктер, логотиптермен қаптау, тігетін көліктер, тауарлық белгілерді 
қоятын және т.б. тігін машиналарымен қамтылған. Жалпы 180 бірлік тігін 
құрылғылары орналастырылған, аталған құрылғылар түрлі ассортимент-
тегі өнімдердің айына 3000-нан 24000мыңға дейін тігін бұйымдарын жа-
сап шығаруға қауқарлы. Халықаралық тәжірибені өндіріске енгізу үшін, 
жаңа технологиялардың мүмкіндіктерін тиімді пайдалану үшін, дизайн 
мен сапаны арттыру үшін «Айвенго» компаниясының басшысы жыл сай-
ын түрлі халықаралық көрмелер мен жәрмеңкелерге қатысады, ТМД 
көлемінде өткізілетін және Ресей, Литва, Индия, Қытай, Қырғызстан, және 
т.б. елдерде өтетін көрмелерге қатысады. 

Бүгінгі таңда кәсіпорын жоғары сапалы заманауи өнімдерді түрлі ас-
сортиментте шығарады. Сапасы халықаралық стандарттарға сай:

– табиғи матадан тігілетін үй және қонақ үй текстилі; 
– демалыс киімдері: ерлер киімдері, әйелдер киімдері, балалар киім-

дері түрлі ассортиментте;
– арнаулы киімдер.
Компания мыңнан астам тігін өнімдерінің атауларын шығарады. Шикі-

затпен Қытай, Беларусия, Ресей және Қазақстанның мықты текстильді 
комбинаттары қамтамасыз етеді. 

«Айвенго» ЖШС шығаратын өнімдер өз тауарларын Қазақстан, Ресей, 
Қырғызстан нарығында «Подушечка» сауда жүйесі арқылы жүзеге асы-
рады. 2000 жылдан бастап субъект мемлекеттік сатып алуларға қатысып 
тігін өнімдерімен түрлі мемлекеттік мекемелерді қамтамасыз етіп келеді, 
мемлекетті, шетелдік және жеке кәсіпорындар-қатысушыларға электрон-
ды сауда арқылы тігін өнімдерімен қамтамасыз етеді. Қырғызстан, Ресей 
елдерінде сауда өкілдері бар. 

Құрылған жылы – 1987ж.
Шығарылатын тауарлар – тігін өнімдері
Жұмысшылар саны – 41 
Өткізу нарығы – Қазақстан Респубилкасы, жақын шетелдер

«Айвенго» ЖШС
Жамбыл облысы 
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«Айналайын» ЖК
Жамбыл облысы 

Тауарларды бағалау бойынша құрылған сараптамалық топ мүшелері 
Шәкербек М.Ш., Ағатаев Е.Б., Воробьева А.В., Наурызбаев А.Н., Омаров 
Е.Ж., Утенова А.Е. көрме-байқау қатысушыларының тапсырған құжатта-
ры мен көрмелік экспозицияны қарай келе «Қазақстанның үздік тауары» 
өңірлік көрме-байқауының «Халыққа арналған үздік тауарлар» аталымы 
бойынша екінші дәрежелі дипломантын «Айналайын» ЖШС беруді шешті. 

«Айналайын» ЖК 2004 жылы шілде айында құрылды. «Айналайын» 
ұжымы жастар жобаларымен көп жұмыс істейді, скауттық бағдарлама-
лар, бизнестің дамуы, семинарлар, тренингтер өткізумен айналысады. 

ЖК ұлттық нақыштағы қолдан жасалған дәстүрлі бұйымдар жасайды, 
ол бұйымдар Австрия, Америка, Франция, Англий елдерінде үлкен таны-
малдылыққа ие. 

«Айналайын» ЖК сатылымнан түскен қаражаттарды қайырым-
дылыққа жұмсайды. Балалардың әлеуметтік қажеттіліктеріне арналған 
бағдарламалары жүзеге асыруға жұмсалады және осылайша атаққа ие 
болады. 

Жұмыстың басты бағыты болып киізбен көмкерілген қазақ үйлерді 
безендәруге арналған бұйымдар әзірлейді. 

«Қыз жасау» өнімі әсіресе үлкен сұранысқа ие, ал жұмсақ, бала-
ларға арналған логикалық пазлдар ерте кезден ой-қабілетті жақсартуға, 
тәжірибелер жасауға, өз істерін, нәтижелерін сараптауға, дұрыс шешім 
қабылдап, кез келген істе дербес шешімдер қабылдауғамүмкіндік береді. 

«Айналайын» жұмысы қоғамда беделге ие болып, әр түрлі жылы түрлі 
наградалар марапатталды. 2005 жылы Еңбек және қоршаған орта Мини-
стрлігі дипломымен, ҚР Президенті жанындағы «Қанатты әйел» Отбасы 
және әйел Ұлттық комиссиясының төрайымы А.Самакованыңатынан, 
«Жібек жолы» екінші халықаралық фестивалі қатысып белсенділік та-
нытқаны үшін және өзге де сияпаттарға ие болған.

Құрылған жылы – 2004
Шығарылатын өнімдер – тігін өнімдері
Жұмысшылар саны –9 
Өткізу нарығы – Қазақстан Республикасы, алыс-жақын шет елдер
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«АLENSIA» ЖШС
Жамбыл облысы

«АLENSIA» компаниясының негізі 2009 жылы қаланды. Балалар киімін 
тігу өндірісін дамыту мен алға қою саласында жұмыс жасайтын дербес 
ұйымы. Компанияны ашу уақытында екі желі бойынша жұмыс жасау ой-
ластырылған еті. Біріншісі, мектеп формасын дайындау болса, балар көй-
лектерін тігу өнеркәсібі арқылы дүкендер ашу.

Қазіргі күні қыз балаларға арналған сарафан, шалбар, белдемше, 
блуз ка, жилеттер сынды мектеп формасын шығару ұйымдастырылған. 
Ұл балалар үшін: шалбар, жилет, пенжек, гастук сынды киімдер тігіледі.

Киімді шығару барысында сапалы және заманауи ұсақ-түйек заттар, 
Ресей, Беларусь, Қытай мен Түркияның сапалы маталары қолданылады.

Кәсіпорын жылсайын Қазақстанның, Ресейдің және Беларусь Респу-
бликасының әртүрлі көрмелеріне қатысып, өнімдерін көпшілік алдына 
ұсынады.

Компанияның «Міні жоқ сапа!» ұранын тұтынушылардың пікірлері 
мен әртүрлі байқауларда иеленген жүлделері дәлелдейді. Кәсіпорында 
тәжірибесі жоғары мамандар, кәсіби тігіншілер, сәнгерлер мен құрасты-
рушылар жұмыс жасайды.

Өнімді өткізу нарығы: Қазақстан Республикасы, Ресей, Беларусь Рес-
публикасы.
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 «Profi Moda» дизайн-бюро ұлттық нақыштағы арнайы форма тігумен танылды. Ателье жұмыс істе-
ген 23 жылдан ішінде Қазақстанда бірыңғай форма жеткізетін үздік кәсіпорынға айналды. «Profi Moda» 
маркасы барлық сала қызметкерлеріне арналған сәнді де ыңғайлы киім тігеді. Бір ғана алжапқыштың 
98 үлгісі бар. Үш жыл бұрын Ресейге экспорттауды басты.

«Бізге дейін арнайы киімде ұлттық нақышты ешкім қолданбады. Мұндай үлгідегі киімдерді көп жыл-
дан бері Қазақстанды таныстырып келе жатқан елшілік қызметкерлеріне арнап тігіп келеміз. Бүгінде 
ұлттық өрнекке деген қызығушылық жоғары. Қазақстан қонақ үйлеріне арнап осындай стильде киім 
тігуді бастады. Арнайы бас киімдер, көз тартарлық кесте – өте күрделі жұмыс. Сондай-ақ балаларға 
арнап түрлі шеберлік сағаттары үшін киетін киімдердің үлгісін әзірлеп жатырмыз», – деп хабарлады 
компанияның бас директоры Ирина Горшкова.

«ProfiModa» ЖК 
Алматы қаласы
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«Жетiсу» аяқ киім фабрикасы
Алматы қаласы

«Жетісу» — аяқ киім фабрикасы. Ол 1931 ж. Алматы қаласында Ал-
маты мәсі-аяқ киім фабрикасы болып құрылған. Біртіндеп дайын тауар 
номенклатурасын көбейте бастады (сандалеттер, балалар мен әйелдер 
аяқ киімі, спорттық аяқ киімдер, былғары қолғаптар және т.б.). 1940 ж. 
фабрика өнімі 3 есе өсті. өлы Отан соғысы жылдары қиын жағдайда фаб-
риканың барлық жұмысы қайта құрылып, жауынгерлерге арналған аяқ 
киімдер шығарылды. 1975 ж. «Жетісу» аяқ киім өндірістік бірлестігіне 
айналды. 1990 ж. бірлестік құрамында өзгерістер басталып, 4 филиал-
дың орнына 3 фабрика бөлініп шықты. Өндіріс цехтары тиімді құрал жаб-
дықтармен қамтамасыз етіліп, жаңа технологиялар енгізілді. Кәсіпорын 
өнімдері Франция, АҚШ, Англия және Жапония мемлекеттерінде көрме-
лерге қойылды.

Бүгінде өндірісте ассортиментті ұлғайту, аяқ киім тігудің жаңа тех-
нологияларын енгізу, жаңа метериалдарды және дизайнерлік әдістерді 
іске асыру қолға алынған. Ұйым ұжымы аяқ киім тігудің жақсы дістүр-
лерін сақтау отырып, жаңа леппен үйлестіруді көздейді. «Жетісу» аяқ киім 
фабрикасы аранйы ақы киім тізбегіні кең ауқымын шығарады. Мұнда 
әр тапсырыс берушінің сұранысын орындауға мүмкіндік бар. Халыққа 
арналған аяқ киімдер түрлерінің 100 аталымы шығарылады. Өндірісте 
«DESMA» фирмасының агрегаттары қолданылады. 
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«Angelcher» ЖШС
Алматы қаласы

«Angelcher» тігін компаниясы 15 жылдан астам уақыт бойы мектеп фор-
малары мен ерлердің киімдеріне мамандандырылған. Осы жылдар ішінде 
«Angelcher» Алматыдағы ательеден киім тігетін өз цехі мен бірнеше фирма-
лық дүкендері бар кәсіпорынға дейін өсті. 

Кәсіби дизайнерлердің жемісті еңбегінің арқасында біз жыл сайын үл-
гілер қатарын соңғы сәнді ағындарға сәйкес жаңартып отырамыз. 

Өзіміздің тігін құрал-жабдығымыздың болуы ерлер мен балалар 
киімдерінің ассортиментін үнемі кеңейтіп отыруға, қолданыстағы сәнді 
ағымдарды ескере отырып, сұранысқа ие өнім шығаруға жол ашады. Жаңа 
технологияларды игерудің және тұтынушылардың қажеттіліктеріне назар 
аударудың сауатты саясатының арқасында біздің өнімдеріміз Қазақстан 
нарығында лайықты орынға ие болды.
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«Soltustik Rubber Recycling» ЖШС
Солтүстік Қазақстан облысы

«Soltustik Rubber Recycling» ЖШС жылына 3000 тоннаға дейін тозды-
рылған шиналарды қайта өндіріп шығарады. Жылына 1800 тонна резең-
ке ұнтақ өндіреді. 

 «Soltustik Rubber Recycling» ЖШС өнімнің келесі түрлерін шығарады: 
1. пластикалық төлкемен бекіту үшін технологиялық тесіктері, жа-

тық беті, кедір-бұдыр іргесі бар 500 х 500 мм, қалыңдығы 10, 16, 30, және 
40 мм тақтайша, 

2. «тор» және «өрмек» суреті, кедір-бұдыр іргесі бар 350 х 350 мм, 
қалыңдығы 20, 30 мм тақтайша, 

3. «Кирпич», «Волна», «Катушка» кеспе тасы, қалыңдығы 20 және 
40мм;

4. Резеңке жиек, ұзындығы 500 мм;
5. Жіксіз жабын.
Кәсіпорын шығаратын жабын су өткізіп, жылу оқшаулағыш қасиет-

ке ие. Бұл қыс мезгілде сырғалауға жол бермейді, Бұл кірме топты мон-
таждауда өте маңызды. Резеңке жабыннан қар жамылғысы мен мұз тез 
кетіп, қалың түптөсемі құлау кезінде соққыны амортизациялап, адам 
буындарына түскен салмақты төмендетеді. Бұл ерекше қауіпсізді жабын-
ды ғимараттың ішінде де, ойын алаңдарда да қолдануға болады.

Төзімділігі мен тиімділігі: Жабын температураның айырмасына, жа-
уын-шашынға, ультракүлгін сәулесіне, қажауға төзімді. 

Қолдану саласы:
– Балалар мен спорт алаңдары, стадиондар, 
– Роллердромдар және скаладромдар, 
– Террасалар, патио, 
– бассейн айнасындағы алаң, 
– Дала аумағы, 
– Жер үйлер алаңдары мен паркингтер, 
– Бау-бақша мен жаяу жолдары, 
– ауыр атлетика спорт залдары, 
– Ғимараттың кірме топтар.
Осылай, кәсіпорын экология ластайтын автокөлік шиналардың қал-

дықтардан адамды жарақаттан қорғайтын тауарларды шығарып, күн-
делікті өмірді жайнатады. 
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«ПВЗ БН» ЖШС
Солтүстік Қазақстан облысы

«ПВЗ БН» ЖШС-інің негізі 2003 жылы қаланған. Кәсіпорынның негізгі 
қызмет түрі – ликер-арақ өнімін шығару. «ПВЗ БН» ликер-арақ зауыты бел-
гілі кәсіпорын. Тұрақты нарық ұстанымын қалыптастыру – компанияның 
басты бағыты болып отыр.

Біздің стратегиялық міндет – нарыққа жоғары сапалы тауарды көңіл-
ге қонымды бағамен жеткізу, озық позицияны ұстану және дамудың жаңа 
деңгейіне шығу. Қазіргі кезде біз шамамен 50 өнім түрін ұсынамыз.

Арақты дайындау – бұл әрбір ұсақ-түйектің үлкен мәні бар көп қырлы 
және күрделі үдеріс.

Арақты жасау үдерісі: алдымен, өндірістің жалпы қабылданған класси-
калық схемасы, оған түзетілген суды дайындау, тазартылған этил спиртін 
түзетілген суммен араластыру, су-спирт ертіндісін белсендірілген көмірмен 
өңдеу, сүзу, ингредиентттерді енгізу, араластыру, бақылау сүзу, онымен 
қоса қосымша алғы технологиялар: күміс және платина сүзулер кіреді. Осы 
бірегей технологиялар арқасында суды өңдеудің жаңа әдісі жүзеге асы-
рылған, онда белсенді көмір тиімділігі үйлескен, сүзу кезінде олар өзінің 
артықшылығын жақсы көрсетті. Бұл «Экспресс-ЭКО» фирмасынының пат-
рон типті элементтер және микросүзу жабдықтары негізінде жүзеге асты.

Сүзудің жоғары сапасы және арақ мөлдірлігінің жоғары деңгейі соңғы 
сүзу кезінде төмен іріктемелі мембрана негізіндегі элементтерді қолдану 
арқасында жеткізіледі. Алғы сүзумен бірге бұл схема екі каскад жұмысы-
ның жоғары ресурсы есебінен технологиялық тұрғыдан ақталған болып 
табылады. Сүзу каскадының нақ осы схемасы қазіргі кезде талап етілген, 
өйткені біздің кәсіпорын экспортқа «брендты» арақтарды, жоғары сынып-
ты өнімді шығаруды мақсат етеді.
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«Левин В.Д.» ЖК
Солтүстік Қазақстан облысы

«Левин» ЖК 1987 жылдан бастап өндірістік ауқымда ағаш үстел мен 
орындықтарды шығаратын отандық өндіруші болып табылады. Кәсіпорын 
басшысы және негізін қалаушы Левин Владимир Давыдович.

Кәсіпорынның жалпы аумағы: 2, 4 га, өндірістің ғимараттарының ау-
мағы: 2, 17 га, жұмысшылардың саны – 82 адам.

Қызметтің негізгі түрі: жергілікті қайың ағашынан үйге, кеңселерге, ко-
нақ үйлерге, барларға, мейрамханаларға, кітапханаларға, балабақшаларға 
және сауда үйлеріне арналған экологиялық таза жиһаз шығарумен айна-
лысады. Нақтылап айтқанда, жұмсақ жиһаз, үстел, орындық, арқасы жоқ 
орындық, креслоның кең түрін шығарады.

Кәсіпорын жиһаз шығарудың толық технологиялық үдерісі үшін қажетті 
өндірістік ғимараттарға, құрал-жабдықтарға, жоғары білікті қызметкерлер-
ге, ағаш өңдеу құралдарын жөндеу үшін жеке слесарьлық цехқа ие.

Кәсіпорынның өнімдері Астана, Алматы, Қарағанды, Шахтинск, Щучье, 
Көкшетау, Ақтау, Жезқазған, Атбасар және Петропавл, сондай-ақ, Қазақстан 
Республикасының облыс орталықтарына, Ресей Федерациясының Түмен, 
Новосибирск қалаларына жеткізіліп, сатылымға шығарылған.

Кәсіпорын сенімді жұмыс беруші ретінде жалақыны уақытылы төлей-
ді, әлеуметтік сақтандыруды іске асырады, әрбір жұмысшыға және жалпы 
кәсіпорынның жұмыс нәтижесі бойынша сыйақы береді, кәсіпорын есебі-
нен мамандықтарға оқыту мүмкіндігін қарастырады.

Жиһаз нарығында жұмыс істеу уақытында компания ірі жобаларды жү-
зеге асыру және тұрақты тапсырыс берушілерімен ынтымақтастық бойын-
ша үлкен тәжірибе жинады. Өзін кәсіби, тез әрекет ететін және сенімді серік-
тес ретінде көрсете білді. Компания әртүрлі көрмелер, жәрмеңкелер және 
өзге де іс-шараларға үнемі қатысып келеді. Көптеген жоғары марапаттар, 
медальдар және дипломдарға ие болған.

Ұжым бизнесті қолдау бағдарламасына, ауданның және облыстың 
әлеу меттік өміріне белсенді қатысады. Өндіріс жыл сайын ұлғаюда, дайын-
далатын өнімнің түрі және қазақстандық нарықта қатысу аймағы кеңеюде.

«Левин» ЖК отбасылық бизнестің табысы кез келген күрделі істі бастау-
ға және нәтижеге қол жеткізуге болатынын көрсетті. Кәсіпорын еліміздегі 
жиһаз саласының дамуына өз үлесін қосуда.



ХАЛЫҚ ТҰТЫНАТЫН ҮЗДІК ТАУАРЛАР

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮЗДІК ТАУАРЫ 2017128 129

«Сантехпром» ЖШС – соның арқасында Қарағанды индустриялық аста-
на даңқын алған бірегей өндірістердің бірі болып табылады. 1960 ж. зауыт 
санитарлық-техникалық бұйымдар және жылыту жабдығы зауыты ретін-
де ашылған, технологиялық және адами әлеуетті сақтай отырып, ол қайта 
ұйым дасу және жаңғырту тізбегін бастан өткерді. Бүгін тек біздің өңір емес, 
бүкіл елдің өңдеу өнеркәсібі ол флагмандар қатарында. 

Өндіру жоғары технологиялық және Орта Азия және Қазақстан ау-
мағында осындай өнімді шығарушы жалғыз. Бүкіл ТМД бойынша ванна-
ларды эмальдаумен айналысатын екі кәсіпорын ғана,  бірі – біздікі, екінші 
– Екатеринбургте. Ал дайындаумен акрил ванналар мен болат панельді 
радиаторларды Қазақстанда басқа ешкім айналыспайды. Барлық өнімдер 
МСТ және технологияларға қатаң сәйкес заманауи жабдықта дайындала-
ды. Ең үздік отандық және еуропалық материалдар пайдаланылады. 

2015 жылы қызылорда қаласында «ҰБХ «АҚ» Бәйтерек «бәсекеге қа-
білеттілігі көшбасшылары – ұлттық чемпиондар» бағдарламасымен бірік-
тірілген экспортқа бағытталған компаниялардың 30-на кірді. 

Қазақстан Республикасының жалпымемлекеттік кәсіпорындар рей-
тингінде кәсіпорындарының сыртқы экономикалық қызмет саласындағы 
«IMPORT EXPORT AWARD» 2016 жылы экономикалық саралау нәтижелері 
бойынша «Сантехпром» ЖШС сыртқы экономикалық көрсеткіштері бойын-
ша келесіге ие болды:

• 1-ші орын (алтын) ТОП-3 Қазақстан Республикасының экспорттаушы-
лары арасында «Операциялардың Көлемі» көрсеткіші бойынша (тауар 
тобы 7324 құрады);

• 1-ші орын (алтын) ТОП-3 «Іскер белсендік»көрсеткіші бойынша Қа-
зақстан Республикасының сарапшылары арасында (тауар тобы 7324); 

• 1-ші орын (алтын) ТОП-15 Қазақстан Республикасының импорттаушы-
лары арасында «Операция Көлемі» көрсеткіші бойынша (тауар тобы 3207).

Кәсіпорын «бизнестің Жол картасы-2020» мемлекеттік бағдарламасы-
ның белсенді қатысушысы болып табылады, «Бәйтерек» Холдингімен ын-
тымақтастықта жұмыс істейді, Еуропалық қайта құру және даму банкімен, 
«KAZNEX INVEST» экспорттаушыларды қоллау қорымен, «Атамекен» ұлт-
тық кәсіпкерлер Палатасымен серіктес, Қарағанды облысы құрылыс клас-
терін құруға қатысады. 

«Сантехпром» ЖШС
Қарағанды облысы
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«Fortune тігін фабрикасы» ЖШС
Қарағанды облысы

 Фортуна тігін фабрикасы 2000 жылы құрылған және бүгінгі күні маман-
дандырылған кәсіби және әскери киіммен, сондай-ақ, балалар, спорт және 
классикалық қамтамасыз ету бойынша саласындағы сұранысқа ие кәсіпо-
рындардың бірі болып табылады.

Кәсіпорында 36 жоғары білікті мамандар жұмыс істейді. 2017 жылдың 
наурызынан бастап «Фортуна» тігін фабрикасы» ЖШС «ЖАСАМПАЗ» Кон-
сорциумында тұрады, ол деген киімді шығару және дайындау барысында 
кәсіпқойлықты дәлелдейді.  

Негізгі жұмыс бағыты тапсырысқа жұмыс киімдерін тігу, арнайы киімді 
өндіру, логотиптерді тігу, тегін жеткізу. Өнімі жергілікті тұрғындар арасында, 
Қазақстан Республикасының көптеген өңірлерінде өнімнің техникалық си-
паттамалары мен дизайны арқасында сұранысқа ие.

Бөлшек тауарлардың өндірісіне шығу үшін балалар, спорт және класси-
калық киімнің жаңа топтамасы әзірленген, ол маусымдарға бөлінеді.

Тауарларды ҚР аумағынан тыс жерде жеткізу туралы келіссөздер жүр-
гізілуде, осыған байланысты, фабрика өндірістік қуатты кеңейтуде.

Жыл сайын зауытта өндірілетін өнім көлемі артып келеді.
2015 жыл – шығарылған өнім көлемі:9, 5 мың дана киім.
2016 жыл – 16, 8 мың бірлік киім.
2017 жылға жоспарланған өнімнің көлемі құрайды 23, 7 мың бірлік киім, 

және 2017 жылғы мамырда қазірдің өзінде 14, 2 мың бірлігі киім дайындал-
ды.

Компания өнімді дайындау кезінде отандық өндірушілерден мата және 
фурнитуру сатып алады, сол арқылы отандық өндірушілерді қолдайды, 
сондай-ақ жергілікті мазмұн үлесін ұлғайтады, СТ КЗ сертификатында көр-
сетілген. 

«Фортунат» тігін фабрикасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ISSO» 
сертификаты бар. 

«Фортуна» тігін фабрикасы» ЖШС әр түрлі көрмелер мен іс-шаралар қа-
тысушылар болып табылады.

Жүзден астам кәсіпорындар мен ұйымдармен іскерлік қарым-қатынас 
орнатылған. 
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2003 жылы француз компаниясымен «SOFRAMAP» бірлесіп Қарағанды 
қаласында алғашқы және орта Азиядағы жалғыз модульді технология бой-
ынша лак-бояу өнімдерін өндіретін «ALIAN-PAINT» зауыты ашылды.

Зауыттың қуаттылығы 3000 тонна лак-бояу өнімді құрайды. Мұндай ұқ-
сас өндіріс бірнеше жылдар бойы Франция, Ресей, Беларусь, Әзірбайжан 
және басқа елдерде жұмыс істеп келеді.

«SOFRAMAP» француз компаниясының модульдік технологиясының 
артықшылықтары бірыңғай технологиялық циклы аясында лак-бояу 
өнімдерін жасалады мүмкіндіктері кең спектрін өндіру мүмкіндігінде, сон-
дай-ақ шығарылатын материалдардың сапасын қос сатылы бақылауда, ол  
тапсырыстарды шұғыл орындауды қамтамасыз етеді және шығарылатын 
өнімнің тұрақты сапасына кепілдік береді.   

• 2005 жылы «ALICANTO» сауда маркасының өнім Қазақстандағы 
№1 лак-бояу өнімі деп танылды.

• 2013 жылы облыстық конкурста «Қазақстанның Үздік тауары» 
атты үшінші дәрежелі Дипломға ие болды.

• 2014 жылы «Қазақстанның Үздік тауары»» конкурсының лауреат-
тары.

• 2017 жылы облыстық конкурста «Қазақстанның Үздік тауары» 
үшінші дәрежелі Дипломға ие болды.

Барлық өнім қазақстандық МСТ сәйкес сертификатталған. 
жоғары сапалы материалдардың кең ауқымымен бірге «ALIAN-PAINT» 

компаниясы өз клиенттеріне келесі кіретін қызметтердің кең спектрін ұсы-
нып отыр: тапсырыс берушінің техникалық тапсырмаларына сәйкес суға 
араласатын лак-бояу материалдарын әзірлеу, олардың өндірісін және ре-
спубликаның кез-келген аймағына және шетелге жеткізуін ұйымдастыру;

лак-бояу материалдары олдану және қасиеттері бойынша техникалық, 
сервистік және кеңестік қолдау; – әлеуетті тапсырыс берушілер үшін дәріс-
тер мен семинарлар бағдарламасын;

 COLORIS GCC (Франция) компаниясының DECOCOLOR катологы және 
халықаралық каталогтар (RAL, NCS, EUROTREND) бойына су негізде лак-бо-
яу өнімдерінің колерлеу базасын әзірлеу.

Технология біздің кәсіпорында енгізілген, бояулар, лактар, эмальдар, 
сәндік сылақ, герметиктер, едендік жабындарға арналған желімдер және 
көптеген басқалар сияқты құрылысқа арналған суға араласатын матери-
алдар өндірісін жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

«ALIAN-paint» ЖШС
Қарағанды облысы
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«SAMHAT аяқ киім фабрикасы» ЖШС
Астана қаласы

«SAMHAT» аяқ киім фабрикасы қызметінің негізгі түрі ерлердің және әйел-
дердің былғары аяқ киімін өндіру болып табылады. Кәсіпорын Астана қаласы, 
Бейбітшілік көшесі, 34-үй мекенжайы бойынша орналасқан.

Фабриканың өндірістік қуаты жылына 500 мыңға дейін былғары аяқ киім 
жұбын шығаруға мүмкіндік береді. Аяқ киім өндірісінде табиғи былғары, эколо-
гиялық тұрғыдан таза материалдар, отандық және импорттық өндірістің зат-
тары пайдаланылады.

«SAMHAT аяқ киім фабрикасы» ЖШС-і шығаратын өнім үш санатқа бөлінеді:
• күнделікті ерлердің және әйелдердің аяқ киімі;
• әскери-әлеуетті құрылымдар үшін аяқ киім;
• қорғайтын жұмыс аяқ киімі.
«SAMHAT» сауда белгісінің танымалдылығы сапаның кепілдікті үйлесімімен 

және қол жетімді бағалармен қамтамасыз етіледі.
Компанияның даму тұжырымдамасы жаңа жоғары технологиялық жаб-

дықтарды пайдалану арқылы өндіріске жаңа технологияларды енгізіп, жоға-
ры сапалы өнім шығаруға бағытталған. Мемлекеттік стандарттың барлық та-
лаптарын сақтау, фабриканы заманауи тұрғыда жарақтандыру және сапаны 
тұрақты бақылау өндірістің барлық кезеңінде қамтамасыз етіледі.

Аяқ киім, бірінші кезекте, адамның денсаулығына деген қамқорлықпен 
жасалады. Аяқ киімнің құрылысы және оны жасайтын материалдар барлық 
гигиеналық талаптарға жауап беруі, табанның физиологиялық қызметтерін 
қамтамасыз етуі, оның анатомиялық, физиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес 
болуы тиіс.

Кәсіпорында аяқ киімнің жайлылығы үшін ыңғайлы қалыптар пайдала-
нылады және өнім құрылысының оңтайлы технологиялық дұрыс талаптары 
сақталады.

Аяқ киім шығару кезінде оның басты қасиеттері: кию кезіндегі жайлылығы, 
сенімділігі, төзімділігі, сондай-ақ күту мен сақтаудың ыңғайлылығы ескеріледі. 
Сондықтан барлық материалдар мен қажетті бөлшектер міндетті түрде серти-
фикатталады және, өндіріске кіргізбес бұрын, көп сатылы бақылаудан өтеді.

Гигиеналық көрсеткіштердің негізгі белгілері – материалдардың табиғи-
лығы, олардың жылылықты сақтауы және ауа өткізгіштігі. Бұл аяқ киімді жай-
лылықпен кию және табанның саулығы үшін өте маңызды, сондықтан кәсіпор-
нында тек табиғи былғары пайдаланылады.

Аяқ киім фабрикасының өндірістік ұжымы өнім түрлерін жаңарту және 
көңілге қонымды бағадағы сапалы, әдемі, жайлы аяқ киім өндіру үшін тынбай 
жұмыс істеп келеді.
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«Казтехникс» жарықтехникалық және металл құрастыру Атбасар зауы-
ты – жарықдиодтық жарықтандыруды өндіретін қазақстандық өндіруші.  
Өндірістік база Атбасар қаласында орналасқан, онда тек қана жарықди-
одтық жарқышамдарды ғана емес, сонымен қатар әртүрлі металл құра-
стырымдарын (металл жиһаздарды, электр қалқандарды, есіктерді, қат-
ты отынды қазандықтар және тағы басқалар) өндіруге мүмкіндік беретін 
жоғары автоматтандырылған білдектемемен жабдықталған үлкен парк 
бар.  «КазТехникс» көшелерді, жолдарды, автомагистральдарды, ғимарат-
тар мен имараттарды, көпірлерді, темір жол платформаларын, шахталар-
ды, зиянды және қауіпті өндірістерді, өндірістік және қоймалық ғимарат-
тарды, жылыжайларды, офистерді, тұрғын үйлер мен тұрғын кешендерді 
жарықтандыру үшін жарықшамдарды ұсынады. 

«Казтехникс» ЖШС
Ақмола облысы
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«Оникс» ЖШС
Ақмола облысы

«Оникс» ЖШС Кеңес одағының құлдырауы кезінде, 1992 жылы ірі өнер-
кəсіптік кəсіпорындардағы өндірістің тоқтауы салдарынан, жоғары білікті көп-
теген жұмысшылардың жұмыссыз қалуы кезінде құрылды. Сол кезде Көкше-
тау аспапжасау жəне радио зауыттары мамандарының тобы пластмассадан 
халық тұтынатын тауарлар өндірісі жөніндегі жеке өнеркəсіптік кəсіпорын 
құру туралы шешім қабылдады. Осылайша, «Оникс» ЖШС құрылып, құрылтай-
шыларының жарғылық капиталына 60см3 бүрку көлемі бар алғашқы термо-
пласт-автоматы алынды.

Штатында пресс-формалар жəне басқа да технологиялық керек-жарақтар-
ды жобалау жөніндегі инженер-конструкторы болса да, фурнитураларды (тігін 
өндірісі үшін түйме жəне иірімжіптерді) жасау бойынша пресс-формаларды 
əзірлеу жəне жобалау үшін тапсырма берілді.

1993 жылы өнімнің алғашқы партиясы жасалып, іске асырылды. Осыдан 
өндірістің əрі қарай дамуы мен шығарылатын өнімнің номенклатурасы кеңей-
тілді. Бүгінгі күні «Оникс» ЖШС өнімі Қазақстан нарығында пластмассадан жа-
салған тауарлардың кең ассортиментімен танылды, оның өндірісі 4 бағытта 
дамуда, айта кетсек:

– тігін фурнитурасының өндірісі
– тұрғын үйлердегі жасырын жəне сыртқы сымдарды монтаждау үшін 

электромонтажды қораптардың өндірісі
– жиһаз əзірлеу фурнитурасы өндірісі
– халық тұтынатын тауарлар өндірісі
Осылардың барлығы бүгінгі күні кəсіпорын құрылымындағы келесі бөлім-

шелердің бар болуынан:
1.60см3-1200см3 бүркү көлемді қысымдағы бұйымдарды құю үшін тер-

мопласт-автоматтардың тұтас серияларымен жабдықталған пластмассалық 
бұйымдарды жасау жөніндегі цех.

2.Пресс-форма жəне мөртабандар жасауға көмектесетін токарлық, фре-
зерлік, бұрғылау, үйлестіру-түзеу, жалпақ тегістеу жəне т.б. станоктарымен 
жабдықталған құралдар учаскесі.

3.Пластмассаларды өңдеу учаскесі уатқыш жəне экструдорлық құрылғы-
лармен жабдықталған, бұл ақауы бар өнімді гранулаларға өңдеп, кейін өндіріс-
те əрі қарай пайдалануға мүмкіндік береді.

4. Құрастыру учаскесі бұйымдарды жинау, олардың дефектовкасы жəне 
оларды техникалық бақылау бөліміне қабылдау жүргізетін жұмыс орында-
рымен жабдықталған.

5. Шикізат жəне дайын өнімдерді сақтауға арналған қоймалары бар.
6. Тұрмыстық орындары жұмысшылардың ас қабылдауы мен демалуына 

арналған.
Кəсіпорынның инженерлі-техникалық персоналы, сонымен қатар жұмыс-

шылары жоғары білікті мамандар болып табылады жəне тапсырыс берушінің 
тілегі бойынша құжаттаманы əзірлей алады, керек-жарағын дайындап, қажетті 
бұйым өндірісін іске қоса алады.
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Компанияның негізі 2012 жылы қаланған. 2013 жылы Дамуның «Биз-
нес дамуының жол картасы 2020» бағдарламасы бойынша жеңілдетілген 
Start-up несиесіне өндіріс құрылғылары алынды. 

Өндіріс іске 3 тоқсан 2014 жылы қосылды.
Итальяда өндірілген замануи тоқыма құрылғылары болғандықтан 

жоғары сапаға кепілдік бере аламыз. Ол дегені, еуропалық, отандық та-
лаптарға сай. Алдыңғы қатардағы итальялық өндірушінің қалыптастыру 
кезеңдерінен өткен шұлық деформацияға ұшырамайды.

Біздің шұлық өндіретін орнымыздың ұтымды тұстары:
–  Тігіссіз тоқыма өнімдері
–  Өкше мен шұлықтың ұшы қалыбының мығымдығы;
–  Бір жақты жұмсақ резеңке;
–  Түсі мен қалпының ұзақ сақталуы;
Бүгінге дейін бізде 9 жұмыс орны ұйымдастырылған.
 Барлық өнім Техникалық регламент ТС бойынша сәйкес сертификаци-

ядан өткен.

Болашақта өнімдеріміздің ассортименті көбейту, түрлендіру жоспарла-
нуда.

 «БОТА» ЖШС
Астана қаласы



ХАЛЫҚ ТҰТЫНАТЫН ҮЗДІК ТАУАРЛАР

www.atameken.kz136

«DANMARD» ЖШС
Астана қаласы

«ДАНМАРД» ЖШС 2008 жылы 24 жетоқсанда құрылған. Ұйымның негізгі 
қызмет түрі – өртке қарсы техниканы, жабдықтарды және шатыр өнімдерін 
жеткізу болып табылады. 2010 жылы жеке тігін өндірісін ашу туралы шешім 
қабылданды, сол жылы 1-ші деңгейдегі өрт сөндірушілерге арналған киім мен 
әскери шатыр өнідірілді.

Алғашқы ғимаратты жалға алдық оның ауданы 400 м2-ден аз болды, 
мемлекеттік «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы арқылы ауданы 
1864 м2 ғимаратты жеке меншік ретінде сатып алуға мүмкіндік алдық.  Қазіргі 
уақытта өнімнің тізімі едәуір кеңейген: әскери шатырлар, БОП-1, жолқапшық, 
қаптөсек, түсіруге арналған қаптеке (жилет), далалық костюмдер (жаз және 
жылы), қорғаныс қалқандары, шалбар белбеуі  және далалық белбеулер, пана-
ма, бандана, медициналық киім, қонақ үй және мейрамхана кешендерінің қыз-
меткерлеріне арналған киім.
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ЖШС «INTERNATIONAL GOLD GROUP» 2014 жылдан бастап құрылған. 
Қазақ ұлттық әшекейлері сан алуан ою-өрнектер мен кескіндерді бейнелеп, 
табиғатпен бірегей үйлесімділікті көрсетеді. Қазақ даласынын дәстүрін 
жаңғырту мақсатымен ЖШС «INTERNATIONAL GOLD GROUP» компаниясы 
жаңа инновациялық қондырғыда жасалатын «SHEBERLY» бренді атымен 
қазақ ұлттық зергерлік бұйымдар өндірісін бастады. Осы технологиямен 
жасалған әшекейлер 3D көлемінде қандай да болмасын өрнекті, пішін 
және сән үлгісін тура көрсететіндігімен ерекшеленеді.

«INTERNATIONAL GOLD GROUP» ЖШС
Астана қаласы



ХАЛЫҚ ТҰТЫНАТЫН ҮЗДІК ТАУАРЛАР

www.atameken.kz138

«Ертаева С.Б.» ЖК
Қостанай облысы

2016 жылы 27 сәуір, ЖК Ертаев (студия Қазақ STYLE) бағдарламасы БЖК 
2020 бойынша шағын несие алды, Ұлттық үлгідегі киімдер тігу бойынша ті-
гін шеберханасын ашты. Қазіргі уақытта тігін шеберханасы қазақтың ұлт-
тық нақышында ұлттық және тұрмыстық заттарды, оның ішінде шеберхана 
қазақ ұлттық тұрмыстық бұйымдары мен құралдарын және ерлер және 
әйелдер киімін өндірумен айналысады. Көптеген қыздар қазақтың ұлттық 
ою-өрнектерін үйрену жайлы өтінішпен Ертаева Сандуғашқа жүгінеді. Бо-
лашақта «KAZAK STYLE» шеберханасы киім тігу және ұлттық әшекейлерді 
тігу бойынша курстар өткізуді жоспарлап отыр. Сондай-ақ, қазақтың ұлт-
тық үй-жайлары мен киім-кешек шетелде танымал болды. Қазіргі кезде Қа-
зақстан үшін проблема – ұлттық брендтің жоқтығы.
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«Аруана-2010» ЖШС «Бизнестің жол картасы 2020» мемлекеттік бағдар-
ламасының шеңберінде элеватор-диірмен кешенінің құрылысы бойынша 
жобасын іске асырды. Жобаны іске асыру 2010 жылдың көктем мезгілінде 
басталды, кәсіпорын Қазақстан нарығында 2011 жылдан бастап жұмыс 
істеуде. Біздің жұмысыздың негізгі түрі барлық сорттағы бидай ұнын, ке-
бек, астық қалдықтарын өндіру болып табылады. Біздің басымдықтары-
мыздың бірі шығаратын өнімнің жоғары сапасы болып табылады. Бізде 
жемісті әрі өзара тиімді серіктестік үшін барлық қажетті жағдайлар бар. 
Кәсіпорын сапаны бақылау және азық-түлік қауіпсіздігін бақылау жүйесін 
ендіру және дамыту жолымен бәсекеге қабілетті өнімді өндіруге, тұты-
нушылар тарапынан сенімгерлік қатынасқа бағдарланған. 

2013 жылы азық-түлік қауіпсіздігі саласындағы Саясаты және Мақса-
ты әзірленген, 2014 жылы кәсіпорында ҚР СТ ИСО 22000-2006 талаптары-
на сәйкес азық-түлік өнімінің қауіпсіздік Жүйесі әзірленген және ендіріл-
ген. Кәсіпорын қабылдау, тазалау, кептіру, сақтау және темір жолы көлігіне 
бидайды тиеу бойынша қызметтерді көрсетеді. Кеңдігі 30000 тонна бидай 
сақтауға болатын жоғары технологиялық автоматтандырылған элеватор 
бар, олардың әр бірінің ауқымдылығы күніне автокөлікпен 1500 тонна 
және т/ж көлігімен 2000 тонна бидайды қабылдауға мүмкіндік береді.

Біз жоғары білікті персоналдың қатысуынсыз сапалы өнім шығару 
мүмкін емес екеніне сенімдіміз, сондықтан «Аруана-2010» ЖШС-нің қыз-
меткерлері тұрақты оқудан өтіп отырады, кәсіби білім деңгейін арттыра 
отырып, әртүрлі семинарларға қатысады.

Диірмен өнімділігі тәулігіне 300 тонна түрік «Genc degirmen» өндірісінің 
жаңа жабдығымен жабдықталған. Қазіргі уақытта кәсіпорын «Ұн ПАТШа» 
және «Тұмар» сауда маркалы наубайханасының бидай ұнын өндіреді. Мен-
шікті элеватор бидайдың баланстандырылған қорын жинауға мүмкіндік 
береді. Оның арқасында тартылған партиясын жинау есебінен өнімнің 
жоғары сапасына алуға мүмкіндік болады. Мұндай бидайдан алынған ұн-
ның құрамында ГОСтаның нормаларынан асатын едәуір жоғары желімтігі 
бар. 

Шикізат ең басты рөлдердің бірін алады, құрамында жоғары протеині 
бар жоғары сапалы бидайды сатып алу жүргізіліп жатыр. Кәсіпорынға 
түсетін барлық шикізат визалайтын зертханада кіру бақылауынан өтеді. 
Аттестатталған өндірістіктехнологиялық зертхана өңдеуге түсетін бидай-
дың сапасын жоғары дәлдікпен анықтауға мүмкіндік беретін заманауи 
озық технологиямен жабдықталған.

Бүгінгі танда, «Ұн ПАТША» ұны Қазақстан Республикасының көптеген 
қалалары мен өңірлеріне, сондай-ақ оның шегінен тыс – Ресей, Өзбекс тан, 
Тәжікстан, Түркмения елдеріне танымал. Ұнның өткізу нарығы күн сайын 
артуда. Өтіс нарығын кеңейту – біздің ең басты міндеттеріміздің бірі.

Бүгінгі танда, «Аруана-2010» ЖШС – бұл Қазақстанда ірі ұн өн-
дірушілердің бірі болып табылатын жас, заманауи, серпінді дамып келе 
жатқан кәсіпорын болып табылады. 

«Аруана-2010» ЖШС
Қостанай облысы
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«Тобольское-1» МПЦ ЖШС
Қостанай облысы

Кәсіпорынның тарихы 1997 жылдан бастау алса да «Особа» сауда мар-
касымен шығарылатын шұжық және ет тағамдары нарыққа таяуда ғана 
шықты. «Тобольское-1» ЖШС «Иволга» холдингінің құрамына кіреді. Қа-
зақстанда етті қайта өңдейтін, әлемдік танымал өндірушілердің жабдықта-
ры қойылған ірі кәсіпорындардың бірі.

Фирма тауарының сұрыпталымы ауқымды, жартылай дайындалған 
және деликатесті етті 100-ден атсам түрі бар. «Особа» сауда маркасының 
дәмі ерекше болғандықтан тек Қостанай облысында ғана емес, одан да 
басқа аймақтарда тұтынушылары көп. Айталық, кәсіпорында экологиялық 
сапа менеджментінің жүйесі енгізілген, бұл жеңімпаздарды анықтауда тағы 
бір ерекшелік болып саналады.

Былтыр өткен өңірлік байқауда «Тобольское-1» ЖШС үздік сұрыпталым 
үшін арнайы сыйлықпен марапатталған еді. Ал биыл сәттіліктің айы оңынан 
туып, «Халыққа арналған үздік тауар» аталымында бірінші орынды иеленді.
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2003 ж. наурыз айында Ақтөбе қаласында «Стар Тайм» ЖШС-гі құрыл-
ды. Біздің компания мамандары осы салада 14 жылдан астам жұмыс 
істейді. Қызметінің алғашқы күнінен бастап компания өндіріс, сату және 
жалюзи орнату бағытында жұмыс істей бастады. 

2005 ж. роликті қақпаларды өндіру және монтаждау заманауи қорға-
ным терезе жүйелері бағытында жаңа өндіріс іске қосылды. Жаңадан өн-
діру цехы ашылды. Роликті қақпаларды дайындау және өндіруі реттеліп 
болғаннан кейін, секциялық гараж қақпаларын өндіру және қондыру жұ-
мыстары іске қосылды. 

2006 ж. ПВХ профильдерінен (терезе, есік, балкон, бөлім), алюминийді 
құрылымдарынан (витраж, балкон, офистік бөлімдер) өнімді дайындау 
және орнату бойынша жаңа өндіру цехы ашылды, және де құрылыс мате-
риалдары нарығында жетекші орындардың бірін иемдендік. Жаңа жұмыс 
орындары құрылуда. Сонымен қатар біз алюминий профильдерін шыға-
ратын «Hoffmann» зауытының ресми диллерлері болып табыламыз. 

Біздің компания Қазақстан Республикасының аумағында архитекту-
ралық құрылыс қызметі саласындағы жұмыстарды орындауға құқық бе-
ретін мемлекеттік лицензияға ие. 

Компаниямыздың негізгі бағыттары: 
• Рольставен, роликті қақпа
• Секциялық гараж қақпасы
• Өндірістік секциялық қақпа
• Айқарма қақпа
• Жылжымалы қақпа
• Қақпалардың барлық түрлері
• Шлагбаумдар кедергілер
• Жоғары жылдамдықты қақпалар
• Қылыштасу жүйесі
• Асқынжүк жабдығы
• Герметикалық тығыздағыштар
• Алюминий витраждары
• Металлопластикалық және алюминий бөлімдер
• Тігінен жабылатын жалюздер
• Рулонды жалюздер 
• Римді жалюздер

«Стар Тайм» ЖШС
Ақтөбе облысы
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«TALAN Technology» ЖШС
Ақтөбе облысы

 «TALAN Technology» ЖШС «Ақтөбе» индустриялық аймағында орна-
ласқан, жарақат алудың алдын алатын балаларға арналған, спорттық жəне 
өзге де жабындылар шығарады. Кəсіпорынның өндірістік қуаты – жылына 
45 мың шаршы метр тақтайшаларды құрайды. Сынақ жүзінде іске қосу ая-
сында қаңтар-мамыр айлары аралығында құны 1 млрд теңгедей болатын 
588 тонна резеңке үгінділері өндіріліп, 35 адам жұмысқа орналастырылды.

Бұған дейін кәсіпорын сынақ жүзінде іске қосылып, құны 1 млрд теңге 
болатын 588 тонна резеңке үгінділерін өндірген. Зауытта 35 адам жұмыс 
жасайды. Жоба құны — 1, 1 млрд теңге.

«TALAN technology» ЖШС шығаратын қауіпсіз төсеніштердің екі түрі 
бар: резеңке плитка және сығымдалған төсеніш. Резеңке плитка балалар 
алаңына арналған. Олар балалар құлағанда олардың жарақат алмауына 
арналып жасалған. Ал сығымдалған төсеніштер сквер, жаяу жүргіншілер 
жолына арналған.
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«УК ЮНИС» ЖШС-нің негізі 1993 жылы қаланған. Бірнеше рет ұйымда-
стырушылық өзгерістерді бастан өткерген серіктестік 2002 жылдың 5-ші 
ақпанынан бастап «УК ЮНИС» ЖШС деп аталады. Мекеме көп жылдар 
бойы шұлық өнімдерінің түр-түрін, ер адамдар мен қыз-келіншектер-
ге, балаларға арналған классикалық, спорттық, қыстық және жаздық 
үлгілерінің 40-тан астам түрін өндіріп шығарды. Заман өзгерген сайын 
аталмыш өндіріс ошағы да ілгері дамып, оң нәтижелерге қол жеткізе 
бастады деуге толық негіз бар. Мекеменің кәсіби тәжірибесі мол, білікті 
басшылығының арқасында өндірісті жетілдіру бойынша ауқымды істер 
атқарылып, мұндағы тозығы жеткен ескі құрал-жабдықтар заманауи 
талапқа сай жаңартылды. Шұлық өнімдерін жасап шығаратын техноло-
гиялық құрылғылардың 60 пайызы ауыстырылды, өндірілетін тауардың 
ауқымы кеңейе түсті.

ЖШС заманауи сән әлемі үрдісінен қалмай ілесіп келеді, тауардың 
түр-түсі мен үлгісіне аса мән береді. Серіктестікте шығарылған өнімнің 
сапалылығы Жапония, Чехословакия, Германия елдерінен әкелінген 
озық технологияларға, содан кейін жоғары білікті еңбек ұжымына және 
отандық, шетелдік сапалы шикізаттарға байланысты. 

Шұлық өнімдерінің барлық түрі жыл сайын 2-3 мәрте жаңартылып 
отырады. Жаңа өнімдерге салынатын эксклюзивті суреттер дессина-
тордың шеберлігінен туындайды. Себебі ол тек қазіргі заманға лайықты 
әдіс-тәсілдер мен иірілген жіптерді қолданады. 

2013 жылы бос алаңдарды қайта құру жұмыстары жүргізіліп, трико-
таж бұйымдарын өндіру бойынша үлкен цех салынды. Осыған орай три-
котаж өнімдерін өндіретін арнайы құрал-жабдықтар мен тігін тігу мәши-
нелері сатып алынды. 

ЖШС – тез дамитын жас мекеме. Сондықтан ең әуелі, бірінші кезек-
те мектеп формасы мен жасөспірімдер трикотажының: желетке, бешпет, 
жемпір, сарафандар және тағы басқа осы сынды өнімдердің көп түрлілі-
гін кеңейтуді көздейді бұл мекеме. 

Жас мөлшері мен бойы сан түрлі балалар үшін киімнің әмбебап болуы 
өте маңызды. Мәселен, кез келген көйлек, шалбар, белдемше бір-бірімен 
үйлесімді болуы керек. Осыны ескерген мекеме әр уақытта өнімнің эко-
логиялық зиянсыздығына, гипоаллергиялылығына, төзімділігіне, түстің 
сәнділігіне, пішініне баса мән береді. «Ауа өткізгіш» қасиеті бар маталар-
дан жасалған киім өнімдері балалардың қимыл-қозғалысына ыңғайлы 
әрі баланың терлеуіне жол бермейді. 

Трикотаж өнімдерін шығаруда әскери және қарулы күштер қызмет-
керлеріне арналған киімдерді өндіруге де баса назар аударылып келеді.

Қосымша қызмет көрсету – шұлықтар мен трикотаж өнімдері жеке 
тапсырыстар бойынша да дайындалады. Тұтынушының талап тілегіне 
байланысты қандай да бір фирмалық таңбасы немесе суреті бар киім 
үлгісін тігуге қауқарлы. Көбінесе мұндай тапсырыстарды әр түрлі сала 
ұйымдары жарнамалық кәдесыйлар мен сыйлықтар жасау мақсатында 
береді. 

«УК ЮНИС» ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы
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«Solo-интерьер» жиһаз фабрикасы 1998 жылы Семей қаласында 
құрылды. Бүгінгі күні кәсіпорын ШҚО-да ағаш өңдеу өнеркәсібі кәсіпо-
рындарының арасындағы аса ірі кәсіпорындардың бірі болып табылады.

Кәсіпорын өнімдерінің ассортиментін корпустық жиһаз бен тұрмы-
стық және коммерциялық мақсаттағы ағаш бұйымдары құрайды. Фаб-
рика ағаштан жатын бөлме, ас бөлме, балалар бөлмесі гарнитурларын, 
горкаларды, кіреберіс және қонақ бөлмелері жиһаздарын, тамақ ішуге 
қажетті жиһаз топтарын шығарады.

Компания Қазақстанның барлық өңірлерімен жұмыс жасайды. Өнімді 
ірі көлемде жөнелту Астана, Алматы, Өскемен, Шымкент қалаларына 
жүргізіледі. Сол сияқты өнімді Ресейге экспорттық жөнелту де жүзеге 
асырылады.

Фабрика Қытай, Италия, Австрия елдерінің заманауи жабдықтарымен 
жарақтандырылған. Өндірісте сандық бағдарламалық басқарылатын 
форматтық-пішу, мембраналық-вакуумдық, фрезерлік станоктар пайда-
ланылады. 

Өндірістің әр кезеңінде өнім сапасын бақылау жүзеге асырылады: ма-
териалдарды қоймаға қабылдаудан бастап дайын өнімді сатып алушыға 
жөнелткенге дейін. Барлық өнімдерге 24 айға кепілдік беріледі. Компания 
өз клиенттеріне кепілдік мерзімінен кейін де қызмет көрсетеді.

Өнімнің сапасын қолдау өндірісте экологиялық қауіпсіз материалдар-
ды пайдалану есебінен де жүзеге асырылады. Ағаш дайындамаларын 
желімдеп жапсыру стандарттарға (ISO 14001 және OHSAS 18001) сай ке-
летін финдік желімнің көмегімен жүргізіледі. Ағаш текстурасын сәндеп 
безендіру үшін қауіпсіз (ISO 14001:1996), сапасы жоғары италиялық лак-
тар мен бояулар пайдаланылады.

Кәсіпорынның негізі – ұжым. Бүгінде компанияда 140 адам жұмыс 
істейді. Компания өз қызметкерлеріне әр тараптан қолдау көрсетеді, 
корпоративтік рухты, ниеттестік пен патриоттықты нығайтуға арналған 
іс-шаралар жүйелі түрде өткізіліп тұрады. Компания ішінде қызметкер-
лердің кәсіподағы ұйымдастырылған.

«Solo-интерьер» ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы
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«Ерошина Л.М.» ЖК
Шығыс Қазақстан облысы

Жеке кәсіпкер Ерошина Лариса Михайловна өз кәсіпкерлік ісін 2001 
жылы шаштараз қызметтерін көрсету бойынша ашқан еді. «У Ларисы» атты 
оның шаштаразы міне еңбегіне лайық, 16 жыл бойында Курчатов қаласы 
тұрғындарының назарына және сұранысына ие. 

Өнерпаз адам болғандықтан Лариса Михайловна қосымша ісмерлік 
– көлемді кесте тігумен айналысады. Көлемді кесте тігу нәтижесінде тірі 
сурет деп аталатын көзіңше жанданатындай, 3D эффектісін беретін, жеке 
дара тігілген туындылар шығаратын әр түрлі техника түрлерін ұсынады. 

Лентамен кесте тігу суреттерінің негізгі мақамын өсімдіктер, гүлдер, 
жәндіктер құрайды, ал ленталардан Лариса әр түрлі композицилар жасай 
ды. 

Жұмыс барысында тек атлас ленталарды ғана пайдаланып қоймай, бар-
хат пен органза ленталдарды да іске қосады. Кесте тігу барысында неғұр-
лым материалдарды пайдаланса, тігіліп отырған зат та соғұрлым қызықты 
және біртума болып шығады деп есептейді. Лентамен кесте тігуге әр түрлі 
декоративтік элементтер – моншақтартар, бисерлер, пайеткалар және т.б. 
қосады. Осы техниканы игере келе эксклюзивтік кесте жасаудан өз ше-
берлік класын көрсетеді. Тәжірибелі шебер ретінде материалдарды қалай 
дұрыс таңдау, қандай тігістерді қолдану керектігін біледі. 

Лариса Михайловна жалпы қалалық іс-шараларда белсене қатысады, 
көрмелерде, «gallery.ru» халықаралық қолөнерлер конкурсы сайтының шең-
берінде өз суреттерін көрсетеді. Оның суреттері үлкен әсер береді, игере 
білетін техникасының көптігі таң қалдырады. Оның жұмыстарын «Өте үздік 
жұсымар, іс тігудің барлық түрлеріндегі нағыз шеберлік» деп бағалайды. 
Көрмелерге қатысқаны үшін қала әкімінің, халықаралық конкурс ұйымда-
стырушыларының алғыс хаттарымен ескерілген. 

Бұған қоса бизнестің әлеуметтік жауапкершілігіне белсене қатысады. 
Тұрақты негізде спортсмендерге қала әртістеріне, мүгедек балаларға об-
лыстық және республикалық іс-шараларға қатысу үшін демеушілік көмек 
көрсетіп отырады. 

Көлемді кесте тігу — шығармашылықтың шексіз идеясы. Лариса Ми-
хайловна жетістіктерінің құпиясы бұйымдарының сапалылығында және 
жаңаша бағыттарды қосуында деп есептейді, сол себепті табысты кәсіпкер 
болашақтағы өндірістік жоспарларға толы. 
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«Абди Ибрахим Глобал Фарм» (AIGP) ЖШС – бұл «Abdi Ibrahim» (Түр-
кия) және Lancaster Group (Kazakhstan) Компаниялар тобы сияқты екі ірі 
фармацевтикалық компаниялардың бірігуі арқылы 2012 жылғы қазанда 
құрылған фармацевтикалық компания. 

«Abdi İbrahim» Компаниясы – бұл фармацевтика секторында жүз 
жылғы тәжірибесі бар Түркиядғы фармацевтикалық нарықтың көшбас-
шысы. «Lancaster Group» (Казахстан) компаниялар тобына кіретін, 2000 
жылы құрылған «СП Глобал Фарм» ЖШС – дәрілік заттардың толық өн-
дірісіне ие Қазақстанның фармацевтикалық саласындағы ірі компания. 
Зауыт жоғары сапалы таблетка және капсула пішіндегі дәрілік заттарды 
өндіреді.

2012 жылғы 10 қазанда Стамбулда бизнес-форумды өткізу барысын-
да Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен 
Түркияның Премьер-министрі Реджеп Таип Эрдоганның қатысуымен за-
уыттың құрылысына инвестициялар туралы келісімге қол қойылды. 

Жоба 2010-2014 фармацевтикалық өнеркәсіптік дамыту бағдарла-
масына, Индустриализациялау картасына, 2010–2014 жылға арналған 
Қазақстан Республикасының күшейтілген индустриалды-инновациялық 
дамыту бойынша Мемлекеттік бағдарламасына енді, және Мемлекет 
қолдауына ие болды. 

Үкімет «Даму» Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ арқылы несиелеуге 
көмектесті. Сонымен қатар Алматы облысының Әкімдігі шағын және 
орта бизнесті субсидиялау аймақтық бағдарламасының мәселелері бой-
ынша қолдау көрсетті.

GMP өндірісінің әлемдік стандартына сәйкес келетін Қазақстанда 
жаңа фармацевтикалық зауыт салу бойынша инвестициялық жобаны 
жүзеге асыру аясында «Абди Ибрахим Глобал Фарм» (AIGP) ЖШС жаңа 
фармацевтикалық компаниясы құрылды. 

«Абди Ибрахим Глобал Фарм» (AIGP) ЖШС фармацевтикалық ком-
паниясы – бұл Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын 
нығайтуға, олардың өмір сүру сапасын арттыруға ықпал ететін компания. 
«Абди Ибрахим Глобал Фарм» (AIGP) ЖШС өнімдерді Әзербайжанға, Өз-
бекстанға, Ауғаныстанға және Грузияға экспортқа шығарады. Компания 
«СК Фармация» ЖШС бірыңғай дистрибьюторымен жүргізілетін дәрілік 
заттарды сатып алу бойынша мемлекеттік сатып алуларға, сонымен қа-
тар амбулаторлық деңгейде тегін медициналық көмектің кепілдендіріл-
ген көлемі аясында дәрілік заттарды сатып алу бойынша тендерлерге 
қатысады. «Абди Ибрахим Глобал Фарм» (AIGP) ЖШС жүзден астам пре-
параттарды өндіреді, олар қант диабетін, түберкулезді, АИТЖ, кардиоло-
гиялық, психо-неврологиялық, гастро-энтерологиялық, гинекологиялық, 
эндокриндік және басқа да ауруларды емдеу және профилактикасы үшін 
кеңінен қолданылады.

«Абди Ибрахим Глобал Фарм» ЖШС
Алматы облысы
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«Сұңқар Алматы құс фабрикасы» ЖШС
Алматы облысы

2012 жылы негізі қаланған «Сұңқар Алматы құс фабрикасы» жаңа са-
лынған заманауи кәсіпорын, коммерциялық жұмыртқа өндіру бойынша же-
текші және тұрақты құс фабрикалары болып табылады. Ол Алматы облы-
сының экологиялық таза ауданда, Жамбыл ауданында орналасқан. «ДАМУ» 
кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кепілдік бере отырып, «Қазкоммерц-
банк»АҚ қарыз қаражаты құс фабрикасын салу үшін тартылды. «Бизнестің 
жол картасы-2020» бағдарламасының арқасында даладағы құрылыстың 
инфрақұрылымына, барлық коммуникацияларға, электр беру желілеріне 
және газ құбырына қаржы бөлінді. Құрылыс кезінде құс фабрикасының 
барлық қажетті нормаларын сақтай отырып, салада ғылыми көзқарас пен 
жаңа технологиялар қолданылды. Бүгінгі таңда екі құс фабрикасы салы-
нып, пайдалануға берілді: құс шаруашылығын жүргізу, құс шаруашылығын 
жүргізу үшін 6 құс фабрикасы, құс басының денсаулығы туралы зерттеулер 
жүргізу үшін заманауи кешенмен жабдықталған ветеринарлық зертхана 
бар. 2017 жылдың аяғына дейін тауық тұқымдарының индустриалды та-
бысы үшін 2 құс үйі салынады. Біздің өнімдеріміз ТМД елдерінде жалғыз 
болып табылады, олар Францияның Ұлттық Өнеркәсіпіне жәрдемдесу қа-
уымдастығымен марапатталған құрметті «Алтын медаль SEIN», кәсіпорын-
ның тұрақты жұмыс істеуі және жаңа жобаларды табысты жүзеге асыру 
үшін. 2012 жылдан бастап 189 млн жұмыртқа өндірілді. 2017-2018 жж. өн-
дірістің жалпы көлемін 195 млн данаға дейін арттыру жоспарланып отыр. 
2018-2019 жылдары тұрақты жұмыспен қамтылған қосымша жұмыс орын-
дарын құратын инвестицияларды тарту есебінен кәсіпорынның әлеуетін 3 
есеге арттыру жоспарлануда, бұл салық пен бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер көлемін ұлғайтады.
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GLASMAN компаниясы – бір жанұяның табысының бастауын 1998 
жылдан алған қазіргі тарихы. Міне 13 жыл бойы компания қарқынды түр-
де дамып, тоқыма өнеркәсібін, сапасы мен пішу ісін жетілдіріп келеді.

Компанияда екі жүз елу біліктілігі жоғары қызметкерлер жұмыс істей-
ді, олар өз білімін толассыз жетілдіруде, ТМД және шет елдерде маман-
дығын жоғарылату курстарынан өтуде.

2008 жылдың басында мектеп үлгілері мен ерлер киімінің әрленімін 
әзірлеу үшін Түркиядан қазір жыл сайынғы барлық жаңа топтамаларды 
жасап жүрген белгілі әрлендірушілер шақырылды.

Қазіргі таңда өндіріс Еуропаның A-S-S, PFAFF, DUERKOPP, AMF-REECE 
алдыңғы қатарлы фирмаларының жаңа жоғары технологиялық тігін жаб-
дықтарымен және INDUPRESS фирмасы баспаларымен жабдықталған. 
Өндірісте тек қана сапалы импорттық кездемелер, сондай-ақ KUFFNER 
және GUTERMANN неміс фирмаларының қолданбалы материалдары 
қолданылады.

Өндірістің автоматтандырылған жүйесі сапасы жағынан шетелдік 
үздік бұйымдарға жол бермейтін, классикалық сәннің дүниежүзілік дең-
гейінің талаптарына сай келетін, өлшемдері саналуан, ал құны, бәсекеге 
қабілеттілігі жөнінен бәрінен басым бұйымдарды шығаруға мүмкіндік бе-
реді.

GLASMAN компаниясы ең қатал сатып алушылардың сұраныстарына 
сай келетін және мектеп оқушыларының нақты арманын іске асыруы-
на көмектесетін классикалық ерлер киімін және мектеп киімі нысанын 
жасайды. Біздің өнімімізде айрықша әрленім мен жоғары сапа үйлесіп 
отыр. Мектеп киімі нысаны әрбір оқушыға барынша сенімділік пен ыңғай-
лылықты қамтамасыз етеді. Классикалық киім белсенді өмір, мансап пен 
тартымды болуға ұмтылуға басты мән беретін жылдам ерлерге арналған.

Барлықтар арасында Өте жақсы сапа, қолайлы бағалар, GLASMAN 
компаниясы ұжымының өз жұмысына жауапты да байсалды қарауы 
біздің өнімімізді өзгелердікінен ерекшелендіреді!

«GLASMAN» ЖШС
Алматы облысы
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«Дәулетов» ЖК
Атырау облысы

ЖК «Дәулетов Н.Ә.» – 2002 жылғы құрылды. 15 жыл полиграфия на-
рығында баспа қызметтерінің бір қатарын өндіріп жұмыс істеп келеді. 
Авторлық дизайн, логотип және корпоративтік сәйкестік, кез келген жар-
наманың және кәде сый өнімдерін, сыртқы жарнама, металл бұйымдарын 
металл конструкцияларын өндіреді. Біздің мекеме сенімді серіктестікке ие. 
Қазақстанның белгілі суретшілерінің дамуына негізделген полиграфия са-
ласында жұмыс істейтін басқада кәсіпорындармен салыстырғанда біздің 
өнімдеріміз айырықша болып табылады. Бәсекеге қабілеттілігін жоға-
рылату ішкі нарықта және шетелде өткізу нарығын кеңейту мақсатында 
Қазақстанның және шетелдегі көптеген фирманың бейіндік кәсіпорында-
рымен іскерлік байланыстар құрылған. Бұл біздің халықаралық нарықта 
кәде сый өнімдерін шығаруда жаңаша жолдарын ашу болып табылады.
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«Ақтөбе жиһаз компаниясы» ЖШС 2002 жылы құрылғын, сонымен 
бірге үй және кеңсе, оқу орындарына, сауда кәсіпорындарына, қонақүй-
лерге, медициналық мекемелерге корпусты жиһазды жасаумен айналы-
сады. Германия, Польша, Түрік елдерінің жоғары сыныпты жабдықтар-
ды пайдаланумен қатар жоғары сапалы материалдарды және құрағыш 
өнімдерді пайдалану, импорттық аналогтарға бой бермейтін өнімді шыға-
руғы мүмкіндік береді.

ISO 9001 стандарттар жүйесіне сәйкес шығарылатын өнімнің сапа 
мониторингі барлық технологиялық кезеңдерде әзірлеуден бастап дайын 
бұйымды орнатуға дейін іске асырылады. 

Жұмыс барысында компанияда Германия, Австрия, Түрік, Польша, Ре-
сей, Украина, Эстония атты елдерінің жиһаз фурнитуралар мен құрағыш 
өнімдердің ірі өндірушілермен серіктестік қарым-қатынастар пайда бол-
ды.

Ас үйлерді құрылған тұрмыстық техникамен құрамдау бойынша 
біздің серіктесіміз «FRANKE» итальяндық фирманың ресми өкілі болып 
табылады. 

Кәсіпорын жиһаз өндіру жұмыстарында тәжірибесі бар маманды-
рылған қызметкерлермен қамтамасыз етілген. Серіктестік саясаты өз 
кадрларының жұмыстарын жақсартуға және жетілдіруге бағытталған, 
сол мақсатпен кадрларды үнемі даярлау және қайта даярлау жұмыстары 
жүргізіледі. Кәсіпорында жалпы қауіпсіздік және санитарлық талаптарға 
қолайлы еңбек жағдайлар жасалынды. Мүмкіндіктері шектеулі адамдар 
жұмыс орындарымен қамтамасыз етілген.

Біз серіктестіктің болашағына сеніммен қараймыз, себебі кәсіпорын-
да үнемі маңызды және сапалы өзгерістер болады, келесі бағыттарда 
жұмыс қағидалары өзгеріледі:  

• Сұрыпталым кеңейту, сатып алушының сұраныстарын толық 
қанағаттандыру мақсатында шығарылатын өнімнің құралманын және 
дизайнын жетілдіру;

• Өнім өндірудің жаңа технологияларын игеру, жаңа материалдар-
ды, құрағыш өнімдерді және прогрессивті жабдықтарды қолдану;

• Кәсіпорынның болашағаны инвестиция жасау мақсатында кадр-
лардың біліктілігін үнемі жоғарлату. 

«Ақтөбе жиһаз компаниясы» ЖШС
Ақтөбе облысы
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«Қызылорда зағиптар қоғамы» 
оқу-өндірістік кооперативі» ЖШС
Қызылорда облысы

«Қызылорда зағиптар қоғамы» оқу өндірістік 
коперативі» ЖШС 1999 жылдан бері жұмыс жа-
сайтын кәсіпорын І және ІІ топтағы мүмкіндігі 
шектеулі жандардан құралған (көз мүгедегі) 33 
адамды жұмыспен қамтып отыр. Кәсіпорында 
мақта мен түкті матадан тігін бұйымдарының 
бірнеше түрлері: медициналық халаттар, мақта 
матрастары, синтефоннан көпшік пен көрпе-
шелер, ерлер мен әйелдердің жейделері, жаңа 
туылған сәбилерге арналған киімдер тігіліп, ай-
мақ тұрғындарына ұсынылуда.
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«ЗЕРДЕ Керамика» – единственный действующий завод современно-
го образца на территории Республики Казахстан по производству кера-
могранита.

Предприятие было основано с одной целью – усовершенствовать и 
доработать производство отечественного отделочного материала из ке-
рамогранита.

Основные характеристики завода «ЗЕРДЕ Керамика»:
Сфера деятельности – выпуск керамогранита.
Местоположение – ЮКО, г. Шымкент.
Запуск производства – 2015 год. 
Техническая сторона
Оборудование. Производство оснащено новейшей техникой итальян-

ской компании
«Вагbieri&Таrozzi», которая занимает лидирующие позиции на рынке 

по выпуску оборудования для изготовления современных стройматери-
алов элитного сегмента.

Сырье. Для производства керамогранита используется высококаче-
ственное сырье из

Казахстана, России, Украины, Испании.
Производственная мощность.
2 млн. кв.м. качественного керамогранита в год – что составляет поч-

ти 40-50% от общего объема потребности страны.              
Преимущества «ЗЕРДЕ Керамика»
Учитывая природную специфику сырья и климатические условия, 

в которых добывают сырьевой материал, на предприятии созданы 
специаль ные технологические комплексы и складские площадки, что по-
зволяет:

• Своевременно подготавливать качественное сырье с необходимы-
ми 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.
Сфера применения: Керамогранит применяется как напольная плитка 

в зонах с интенсивным движением (магазины, склады, аэропорты, завод-
ские цеха), так и в качестве облицовочного материала фасадов зданий.

Перспективное развитие
• Расширение производства путем дополнительного освоения выпус-

ка керамической плитки. В ближайшее время планируется расширение 
цифровой печати.

• Доведение общего объема производства, в том числе керамограни-
та, до 6 млн. кв. м. в год.

• Освоить новые сегменты потребления выпускаемой продукции.
• Применять в производстве отечественное сырье, что должно поло-

жительно сказаться на цене конечной продукции.

ТОО «Зерде Керамика»
Южно-Казахстанская область
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ТОО «АРТ Сапалы Құрылыс» образованная в декабре 2008 года про-
изводит водогрейные и паровые котлы промышленного назначения 
мощностью от 100 кВт. под маркой «АRТ Boilers». Котлы работают на га-
зовом, жидком и твердом топливе.  

• Компания поставляет котельное оборудование «под ключ», 
имеет ся проектная группа и производственный цех, ОТК, служба достав-
ки и пуско-наладки оборудования, что позволяет поставлять партнерам/
заказчикам надежные, экономичные и долговечные котлы и котельные 
различной мощности. Компания произведенные котлы по требованию 
заказчика комплектует в модульные котельные, мобильные котельные 
установки.

• Компания на поставленную продукцию предоставляет гаран-
тию на 2 года.

• Накопленный опыт, наличие собственной проектной службы и 
современная производственная база позволяют выполнить работы ка-
чественно и в оптимальные сроки. 

• Водогрейные и модульные котлы используются для обеспече-
ния теплом, горячей водой и паром социальные, производственные и 
коммерческие объекты: учебные заведения, больницы, санатории, адми-
нистративные здания, жилые дома (коттеджи и многоквартирные дома), 
вахтовые поселки, производственные цеха и корпуса, заводы, комбина-
ты и т.д.

ТОО «АРТ Сапалы Құрылыс»
Южно-Казахстанская область
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ТОО «Гибкий камень 
Ekam-stone»

Южно-Казахстанская область

ТОО «Гибкий камень Ekam-stone» занимается производством строи-
тельно – отделочного материала нового поколения Гибкий камень – Иіл-
гіш тас под собственной торговой маркой «Ekam-Stone» и сверхпрочных 
бетонных изделий Ekam-бетон. Работает на рынке Казахстана с 2015 г. 
Гибкий камень Ekam-stone – это натуральный и экологичный отделочный 
материал, при производстве которого тонкий срез песчаника наносится 
на пластичное основание, а именно так твердому материалу придает-
ся гибкость. Преимущества Гибкого камня Ekam-stone: Долговечность. 
Срок эксплуатации составляет 25 лет и более; Морозостойкость, жаро-
прочность и огнестойкость. Способен противостоять температурам от – 
40С до + 350С; Пластичность, позволяющая легко работать как с ровны-
ми стенами, так и с изогнутыми поверхностями. Очень легкий вес. Один 
квадратный метр гибкого камня весит 3-4 кг. Износостойкость, присущая 
натуральному камню. Погодные катаклизмы не способны повлиять на 
его целостность. Налажено производство 30 видов текстур гибкого кам-
ня и гибкого клинкера.

С августа 2016г. открыли новое направление – производство 
Ekam-бетона: брусчатка, фасадные облицовочные плиты, архитектурные 
элементы и скульптура. Ekam-бетона отличается сверхпрочными харак-
теристиками и повышенным сроком эксплуатации.

С начала производства активно участвуют в работе выставок. Полу-
чены следующие сертификаты и награды – Лучший товар Казахстана по 
ЮКО – 2017 номинация «Товары для производства – 3 степень», приняли 
участие в итоговой республиканской выставке в Астане, Лучший товар 
Казахстана по ЮКО – 2015 номинация «Прорыв года», Лучший товар Ка-
захстана по ЮКО – 2016 номинация «За развитие инноваций», Выставка 
в Астане 2015 «Ұлы дала елі», Выставка в Астане «Сделано в Казахс тане 
2016г» – грамота, Выставка интерьер и дизайн 2015г. – грамота «Самый 
экологичный отделочный материал». Благодарственное письмо по ре-
зультатам работы 2015г. от Совета деловых женщин при НПП «Атаме-
кен» за подписью Рамазанов Л.К., Алғыс хат от НПП «Атамекен» ЮКО – 
«Успешный предприниматель 2016г», Алғыс хат от 2016г. за подписью 
Акима ЮКО Түймебаева Ж.К. в честь 25-летия Независимости Казахста-
на и Диплом конкурса «Выбор года 2016г», «Жылдың үздік әйел – кәсіп-
кері». Диплом в честь Дня строителей Шымкент 2017г.

Были интервью на ТВ (особенно запомнилась передача на КТК Иль-
мира Жумат «Коммерческие тайны), статьи в газетах и журналах, выходы 
в новостных выпусках на ТВ Хабар, КТК, Отырар, ТВК. В декабрьском но-
мере Forbs Women статья о производстве.
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ТОО «РауанНалко» – лидер на отечественном рынке химических реа-
гентов. Производственная база крупнейшего казахстанского производи-
теля химических реагентов для нефтегазовой промышленности, находя-
щаяся в городе Атырау, была открыта в декабре 2011 года Президентом 
Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в ходе телемоста в соответ-
ствии с программой Форсированного Индустриально-Инновационного 
Развития Республики Казахстан на 2010-2014 годы. По проектной мощ-
ности завод способен производить до двадцати тысяч тонн реагентов в 
год, Инвестиции в данный проект составили более пятнадцати миллио-
нов долларов США, и на сегодняшний день компания является одним из 
успешных инновационных проектов страны.

ТОО «РауанНалко» – это динамично развивающееся, высокотехно-
логичное нефтехимическое предприятие, имеющее собственный произ-
водственный комплекс, включающий в себя производственный цех, 
складские помещения, емкости для хранения сырья и готовой продук-
ции, современную испытательную лабораторию, вспомогательные узлы 
для обеспечения необходимой инфраструктурой. Основная цель пред-
приятия – создание устойчивого производства для предоставления вы-
сококачественного сервиса клиентам компании и постоянное улучшение 
качества работы ТОО. В ассортименте выпускаемой продукции – более 
ста наименований. Основу товарной номенклатуры компании составля-
ют деэмульгаторы, ингибиторы коррозии, ингибиторы солеотложений, 
бактерициды, депрессорные присадки, пенообразователи для тушения 
пожаров. Главное же преимущество ТОО «РауанНалко» в том, что доля 
казахстанского содержания в выпускаемой компанией продукции и ока-
зываемых ею услуг довольно высока. Этого удалось достигнуть за счет 
постоянной оптимизации продуктовой линейки и успешного внедрения 
новых отечественных разработок.

На предприятии ТОО «РауанНалко» работают сто пятьдесят четыре 
высококвалифицированных специалиста, имеющих высшее и среднее 
специальное техническое образование и опыт работы в нефтехимиче-
ской отрасли. Для своевременного мониторинга использования и каче-
ства поставляемых химических реагентов имеется высококвалифициро-
ванный инженерный персонал в городах Атырау, Актау, Аксай. Актобе и 
Кызылорда. Стоит отметить, что одна из наиболее приоритетных задач 
компании – это охрана окружающей среды, труда и здоровья сотрудни-
ков, клиентов и общества в целом.

Компания ТОО «РауанНалко» имеет государственные лицензии на 
соответствующие виды деятельности и зарегистрирована в Государ-
ственном реестре отечественных производителей товаров Республи-
ки Казахстан. Производство химических реагентов для нефтегазовой 
промышленности ТОО «РауанНалко» сертифицировано компанией 
Intertek на соответствие международным стандартам ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 и OHSAS 18001:2008.

ТОО «РауанНалко»
Атырауская область
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ТОО «Полимер продакшн»
Атырауская область

Завод «Полимер продакшн» введен в эксплуатацию в 2015 году. Он 
расположен на территории свободной экономической зоны «Националь-
ный индустриальный нефтехимический технопарк». Производственная 
площадь составляет 41852 кв. м.

Предприятие производит полипропиленовые стандартные ламини-
рованные и неламинированные мешки; стандартные ламинированные 
и неламинированные мешки; клапанно-коробчатые ламинированные 
мешки, биаксиально-ориентированную полипропиленовую пленку; поли-
этиленовую пленку широкого применения – термоусадочную ПЭ-пленку 
толщиной от 20 до 120 микрон; сельскохозяйственную ПЭ-пленку толщи-
ной от 100-250 микрон.

Проектная мощность производства биаксиально-ориентированной 
полипропиленовой пленки – 11 тысяч тонн, полиэтиленовой пленки – 
4125 тонн, полипропиленовых мешков – 48 млн. штук в год. 60 процентов 
продукции поставляется в Россию.

На предприятии за счет средств работодателя организована достав-
ка сотрудников до рабочих мест. Количество персонала по проекту сос-
тавило 394.

Завод оснащен оборудованием мировых производителей «AndritzAG», 
«Kuhne GmbH» и «Starlinger&Co».

Производимая продукция является импортозамещающей и экспорто-
ориентированной, расположение производства на территории СЭЗ «На-
циональный индустриальный нефтехимический технопарк» обеспечива-
ет предприятию ряд налоговых и таможенных преференций, создание 
новых рабочих мест и и специальностей.

Проект входит в Государственную программу Индустриально-инно-
вационного развития Республики Казахстан на 2015-2020 годы. Его це-
лью было создание комплексного производства с высокой добавленной 
стоимостью, реализация которого в дальнейшем ориентирована на ис-
пользование полиэтилена, полипропилена, производимого на Интегри-
рованном газохимическом комплексе, запуск линии по выпуску нового, 
ранее не производившегося в республике продукта.
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ТОО «ArInvest» – современное высокотехнологическое предприятие 
Павлодарской области, специализирующиеся на производстве полиэти-
леновых и предварительно изолированных из пенополиуретана труб, а 
также фасонных изделий к ним. Предприятие было основано в 2009 году.

ТОО «ArInvest» в 2009 году реализовало проект «Строительства заво-
да по производству предварительно изолированных пенополиуретаном 
труб и фасонных изделий в полиэтиленовой оболочке согласно ГОСТ 
30732-2006 диаметром от 32 до 1020 мм в г. Павлодаре».

12 января 2010 года осуществлен выпуск первой продукции. В мае 
2011 года увеличился ассортимент выпускаемой продукции. Помимо 
предизолированных труб и фасонных изделий в полиэтиленовой оболоч-
ке, было налажено производство труб и фасонных изделий в оцинкован-
ной оболочке диаметром от 32 до 1200 мм. 

В январе 2012 года был произведен запуск дополнительных 2-х ли-
ний, позволяющих выпускать водонапорные полиэтиленовые трубы, ис-
пользуемые в хозяйственно-питьевом водоснабжении, газоснабжении и 
при прокладке различных видов кабелей.

ТОО «ArInvest» оснащено современным оборудованием, высококва-
лифированным персоналом. В производстве применяется только высо-
кокачественное сырье от ведущих казахстанских, российских и европей-
ских производителей, что, в целом, дает гарантию надежности и качества 
производимой продукции. 

На сегодняшний день продукция компании используется при проклад-
ке трубопроводов в различных регионах Казахстана. Мощность предпри-
ятия позволяет производить 350 тысяч погонных метров изолированной 
трубы и 14 тысяч изолированных фасонных изделий в год, диаметром от 
32 до 1020 мм, а также, полиэтиленовых водонапорных труб свыше 500 
000 погонных метров в год, диаметром от 20 до 630 мм. 

На предприятии сертифицированы:
– Система менеджмента качества соответствие стандарту ISO 

9001:2008
– Продукция соответствие ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные из-

делия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной 
оболочке» и ГОСТ 18599-2006 «Трубы напорные и полиэтилена», а также 
происхождение по форме СТ-KZ.

По оценкам специалистов доля ТОО «ArInvest» на казахстанском 
рынке полиэтиленовой и трубной продукции составляет около 15-20%, 
еще, примерно 50% принадлежит иностранным, преимущественно, рос-
сийским производителям. Оставшиеся 30-35% делят между собой раз-
личные казахстанские производители трубной продукции. Однако, ос-
новным преимуществом предприятия, по-прежнему, остается высокое 
качество выпускаемой продукции, обеспечиваемое технологией произ-
водства возможностью быстрого реагирования на потребности заказчи-
ков (потребителей), а также, перспектива реального увеличения объемов 
производства, охвата всего рынка Казахстана и удовлетворение всех его 
потребностей в данном виде продукции.

«ArInvest» ЖШС
Павлодарская область
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ТОО «Павлодарский 
трубопрокатный завод»

Павлодарская область

ТОО «Павлодарский трубопрокатный завод» – это предприятие по 
производству стальных электросварных труб, оснащённый современ-
ным оборудованием, позволяющим производить продукцию самого вы-
сокого качества. Входит в состав предприятий горнометаллургической 
отрасли. Основные виды выпуска продукции: 

– Трубы стальные водогазопроводные упакованные в пакеты диамет-
ром от 15 мм до 40 мм по ГОСТ 3262-75.

– Стальные электросварные прямошовные трубы диаметром от 57 
мм до 219 мм по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80. 

Завод состоит в реестре отечественных товарапроизводителей на 
сайте АО «ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ «САМРУК-ҚАЗЫ-
НА» под регистрационным номером № 6909.

Вся производимая продукция имеет сертификат о происхождении то-
вара формы СТ –KZ. 

Продукция широко используется в сфере ЖКХ, гражданском и про-
мышленном строительстве, в том числе, при строительстве водо – и га-
зопроводов, канализации и различного рода инженерных сетей, строи-
тельных и металлических конструкций.

Награды предприятия:
– Национальный сертификат «Лидер отрасли 2013», медаль «Ли-

дер отрасли 2013»; 
– Диплом «Лучший товар Казахстана-2013» в номинации «Лучшая 

продукция промышленного назначения»;
– Диплом «Лучший товар Казахстана-2017» в номинации «Лучший 

товар производственного назначения»;
– Национальный сертификат «Лидер отрасли – 2015», медаль «Ли-

дер отрасли -2015». 
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ТОО «Павлодарский электродный завод» – является отечественным 
производителем сварочных электродов для ручной дуговой сварки.

Завод работает с 2014 года по технологий ведущих российских про-
изводителей сварочной продукции и оснащен современным оборудова-
нием по изготовлению электродов. Партнером – поставщиком произ-
водственной линии является фирма «Ротекс» г.Москва, осуществившая 
разработку проекта, пуско-наладочные работы и ведущая постоянную 
техническую поддержку. При производстве сварочных электродов ис-
пользуется высококачественное сырье.

Квалифицированный персонал, проходивший стажировку на круп-
ном российском предприятии, новейшее оборудование и лучшее сырье 
позволяют предприятию выпускать на рынок высококачественную про-
дукцию.

Продукция ТОО «ПЭЗ» отвечает следующим качествам:
– легкость ведения процесса сварки, минимальное разбрызгивание 

металла;
– качественные сварочные швы;
– экономичность в работе;
– минимальные требования к квалификации сварщика и к сварочно-

му оборудованию.
Выпускаемые продукции ТОО «Павлодарский электродный завод»:
Электроды МР-3
Э46-МР-3-3, 0-УД
Е431 (3)-Р23
ГОСТ 9466-75
ГОСТ 9467-75
Электроды предназначены для сварки ответственных конструкций их 

углеродистых сталей с временным сопротивлением до 490 МПа. Реко-
мендуется средняя и короткая длина дуги. Допускают сварку влажного, 
ржавого плохо очищенного от окислов и других загрязнений металла. 
Имеют повышенную производительность процесса сварки. Электроды 
обеспечивают легкое перекрытие зазоров. Вид тока: 

переменный и постоянный обратной полярности. Прокалка перед 
сваркой 140-200 С, 1 час.

ТОО «Павлодарский электродный завод»
Павлодарская область
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АО «Казазот»
Мангистауская область

АО «КазАзот» основано в 2005 году на базе имущественного комплек-
са Азотно-тукового завода, построенного и введенного в эксплуатацию в 
1968 году. АО «КазАзот» является единственным производителем амми-
ака и аммиачной селитры в Республике Казахстан. Основными видами 
деятельности компании являютя: проведение геологоразведочных ра-
бот, добыча и переработка природного газа, производство и реализация 
аммиака и аммиачной селитры, а также их производных. В настоящее 
время, опираясь на богатый, полувековой опыт и передовые технологии, 
предприятие производит химическую продукцию, ориентированную на 
выпуск минеральных удобрений для нужд агропромышленного комплек-
са и горнодобывающей отрасли.

В состав производственных цехов компании входят:
– Производство аммиачной селитры;
– Производство аммиака;
– Производство слабой азотной кислоты;
– Газопоршневая электростанция, которая обеспечивает собствен-

ной электрической энергией и паром.
Для производства продукции в АО «КазАзот» в качестве основного 

сырья используется природный газ. Добычей, очисткой и транспорти-
ровкой природного газа занимается филиал «Шагырлы-Шомышты», ко-
торый входит в подразделение АО «КазАзот».

АО «КазАзот» в полной мере удовлетворяет потребности отечествен-
ной экономики в азотных минеральных удобрениях. В настоящее время 
на внутренний рынок поставляется около 60 % продукции. Более 40% 
производимой продукции поставляется на экспорт в страны ближнего 
и дальнего зарубежья. Основными импортерами являются Украина, Рос-
сия, Польша, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения, стра-
ны Балтии, Венгрия, Румыния, Болгария.

В последние годы, в связи с наблюдающимся ростом темпов разви-
тия сельского хозяйства в мире, деятельность компании АО «КазАзот» 
направлена на решении приоритетных задач по развитию увеличения 
мощностей производств, выпуск и реализация различных новых видов 
продукции с дальнейшим выходом на мировые рынки.
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АО «Каскор-Машзавод» был основан 1 марта 1990 года. Тогда перед 
ним стояла огромная задача – обеспечить работоспособность производ-
ства ПГМК. Позднее, оказавшись в центре нефтедобывающего региона, 
АО «ККМЗ» успешно перестроилась на выпуск оборудования для нефте-
газовой отрасли. И сейчас это – одна из ведущих компаний Мангистау-
ской области, которая выпускает целую линейку продукции.

АО «ККМЗ» ведет и строительно-монтажные работы. Сотрудники 
предприятия могут выполнить развертывания или поместовую сборку, 
монтаж под ключ резервуаров объемом до 10 тыс. кубометров, монтаж 
трубных эстакад, обустройство месторождений и другие строитель-
но-монтажные работы. 

Предприятие активно поддерживает инициативы и программы Пра-
вительства РК, направленные на поддержку новых бизнес-инициатив 
и модернизацию действующих предприятий. Подтверждением тому 
является запуск 1 июня 2012 года цеха по диагностике и ремонту насо-
сных штанг в г.Жанаозен в рамках программы «Дорожная карта бизне-
са-2020».

Компания постоянно развивается с учетом передовых тенденций, 
здесь внедрены и сертифицированы система менеджмента качества ISO 
9001:2008, экологический менеджмент ISO 14001: 2004, система профес-
сиональной безопасности OHSAS 18001:2007. Настоящее время прово-
дятся подготовительные работы сертификации производства на соот-
ветствие требованием стандартов API и ASME.

Продукция предприятия по достоинству оценена на многих престиж-
ных конкурсах и выставках областного, республиканского и междуна-
родного масштаба:

• За многолетнюю плодотворную деятельность, высокий профес-
сионализм и большой личный вклад в развитии экономики страны Меж-
дународная Академия общественного признания присвоила АО «ККМЗ» 
звание «Стабильная компания» в номинации «Машиностроение».

• Компания является победителем областного конкурса «Лучший 
товар Казахстана 2011» в номинации «Лучший товар производственного 
назначения» и участником Республиканского конкурса «Алтын Сапа». 

АО «ККМЗ» имеет длительную историю предоставления своих услуг в 
области трубных продуктов. В планах АО «ККМЗ» – дальнейшее развитие 
производственных мощностей, передовых технологий и, как следствие, 
расширение сферы деятельности. В рамках данной программы приобре-
тено 3 современных многофункциональных станка с ЧПУ для нефтегазо-
вой отрасли.

АО «Каскор-Машзавод» 
Мангистауская область
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ТОО «Завод стеклопластиковых труб»
Мангистауская область

ТОО «Завод стеклопластиковых труб» является лидером в Казахста-
не по выпуску стеклопластиковых труб высокого давления различных 
диаметров, как для нефтегазовой отрасли, так и для хозяйственно-бы-
товых нужд, с рабочими диаметрами от 63 до 500 мм. Рабочее давле-
ние в таких трубах может варьироваться от 30 до 150 атм. Основными 
преимуществами стеклопластиковых труб перед стальными являются: 
долгий срок эксплуатации – до 25 лет, 100 % антикоррозионная защи-
та, стойкость к химически агрессивным средам и отложению парафина, 
малый вес труб и простота монтажа. Предприятие обеспечивает свою 
продукцию всеми необходимыми фитингами, для сборки трубопровода 
«под ключ».

 На сегодняшний день на месторождениях нефтяного региона проло-
жено более 3400 км стеклопластиковых труб, и за эти годы нефтяника-
ми отмечены преимущества стеклопластиковых труб по сравнению со 
стальными.

Производительность трех цехов завода 590 км стеклопластиковых 
труб в год. Потребителями трубной продукции для ТОО «ЗСПТ» являются 
АО «МангистаумунайГаз», АО «Каражанбасмунай», ТОО «Oil Construction 
Company» и др.
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ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» образовалась в 
августе 2003 года. Учредителем и директором компании является Кры-
лов Валерий Юрьевич. 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 1600 мм., а также металлочерепицу, профилиро-
ванный 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 менеджмен-
та качества. Требования». 

С 15 октября 2012 года действуют Система экологического менед-
жмента. Она соответствует требованиям СТ РК ISO 14001-2006. Систе-
ма менеджмента профессиональной безопасности и здоровья соответ-
ствует требованиям СТ РК OHSAS 18001-2008. ТОО «Уральская торгово 
– промышленная компания» стремится к совершенству во всех аспектах 
своей деятельности, поэтому большую роль уделяет сведению к мини-
муму воздействие производственных отходов на окружающую среду. 
Основная работа направлена на снижение количества отходов путем их 
повторного использования и переработки, предотвращения загрязнения 
атмосферы за счет повышения надежности технологического оборудо-
вания. Результатом всей проделанной работы стала награда в конкурсе 
по социальной ответственности бизнеса «Парыз 2014» в номинации «За 
вклад в экологию».

В 2013 году компания подтвердила соответствие своей системы ме-
неджмента качества требованиям международных стандартов API Spec 
Q1 и ISO/TS 9001:2008. В 2017 г. компания подтвердила, что система ме-
неджмента качества соответствует API Spec Q1 и ISO 9001:2015.

В 2017 году запустили новое производство – это выпуск полиэтиле-
новых труб из марки полиэтилена PE-RT для горячего водоснабжения и 
отопления. Наша компания все время расширяет свой ассортимент. В 
2017 году планируется выпуск полиэтиленовых труб для подачи различ-
ных кислот. Эти трубы стойки к агрессивным средам.   

Компания регулярно участвует в различных республиканских и ре-
гиональных выставках и конкурсах. Неоднократно была признана пер-
вой на региональном конкурсе «Лучший товар Казахстан» в номинации 
«Лучшие товары для населения» в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 гг., имеет 
Народный Знак Качества «БЕЗУПРЕЧНО» в 2012, 2013, 2014 гг. Предпри-
ятие является субъектом среднего бизнеса и зарекомендовало себя на 
рынке Казахстана, как надежный и качественный производитель своей 
продукции.

ТОО «Уральская торгово-
промышленная компания»
Западно-Казахстанская область
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ТОО «Уральский 
трансформаторный завод»

Западно-Казахстанская область

ТОО «Уральский Трансформаторный Завод» основано в 2010 году. Со 
второй половины 2015 года завод начал осуществлять производствен-
но – коммерческую деятельность. Целью завода является производство 
силовых трансформаторов класса напряжения 6-10 кВ. 

Завод обладает собственными производственными и администра-
тивными материальными ресурсами – основной сборочный цех, механи-
ческий цех и помещения бытового обслуживания. Площадь завода – 32 
969 кв. метров. Производственная площадь 24 856 кв. метров. 

Завод производит и выпускает силовые трехфазные масляные 
трансформаторы мощностью 25-2500кВа класса напряжения 10-6 кВ и 
на сегодняшний день произведено более 8000 шт разной мощности. Все 
технологическое оборудование закуплено у ведущих производителей Ев-
ропы, КНР и США. 

Производственный корпус завода состоит из нескольких участков:
– участок раскроя электротехнической стали;
– участок шихтовки и сборка магнитопровода;
– участок намотки обмоток, прессовка и термовакуумная сушка об-

моток;
– участок сборки активной части, аргонодуговая сварка, изолиров-

ка отводов, установка переключателей, вакуум сушильная печь в парах 
сольвента, окончательная сборка и заливка трансформаторного масла 
под вакуумом.

– приёмо-сдаточные испытания и упаковка.
ТОО «УТЗ» является одним из лидеров в Республике Казахстан в 

области электромашиностроения, так как входит в крупнейшую группу 
компаний по производству электрооборудования – «Alageum Electric».

Основные преимущества выпускаемой продукции: Высокое качество 
выпускаемых трансформаторов, соответствующих мировым стандар-
там и нормам, благодаря использованию современного оборудования. 
Доступные и конкурентоспособные цены – на сегодняшний день заво-
дом принята и практикуется политика, позволяющая реализовать про-
дукцию по цене на 5-10% ниже среднерыночной. Экспорт продукции ТОО 
«УТЗ» составляет 96%. При выходе завода на полную проектную мощ-
ность объем производства составит 11 000 штук трансформаторов в год.
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ТОО «Азотный завод» первое предприятие Западно-Казахстанской 
области, освоившее производство жидкого и газообразного азота, кис-
лорода.

Строительство завода началось в 2003 году. Пуск в эксплуатацию за-
вода был осуществлен 28 мая 2007 года. Целесообразность строитель-
ства завода была обусловлена отсутствием в Западно-Казахстанской 
области производителя жидкого азота и кислорода для удовлетворения 
потребностей широкого круга потребителей, компании нефтегазового 
сектора Республики Казахстан. 

Основной деятельностью товарищества являются оказание услуг в 
нефтегазовой сфере и производство, реализация криогенной продукции 
на рынке Казахстана. ТОО «Азотный завод» динамично развивающееся, 
стабильное, оснащенное современной техникой предприятие произво-
дящее криогенную продукцию (кислород, азот) необходимую для нефте-
газового сектора, промышленности, сельского хозяйства, объектов жи-
лищного строительства в Республике в целом.

Компания является одним из ведущих предприятий химической про-
мышленности Казахстана, осуществляющая свою деятельность по двум 
основным направлениям:

– оказание услуг по испытанию, осушке, инертизации технологичес-
ких и магистральных трубопроводов, резервуаров;

–  производство и доставка жидкого азота, кислорода.
ТОО «Азотный завод» сегодня:
– Лидер в Республике Казахстан по предоставлению услуг по осушке, 

испытанию и инертизации сосудов и трубопроводов для нефтегазовой 
отрасли среди казахстанских компаний; 

– Один из крупнейших казахстанских производителей криогенной 
продукции;

– Имеет Сертификат о происхождении товара форма CT-KZ №KZ 6 
109 00 476 от 14.09.2016г. 

– Прошло оценку Orion Registrsr и признано соответствующим стан-
дарту:

– ISO 14001:2015 Системы Экологического Менеджмента 
– OHSAS OHSAS 8001-2007 Управления Охраны Труда и Промышлен-

ной Безопасностью
– SO 9001-2015 Системы Менеджмента Качества 
– Зарегистрирован в реестре отечественных товаропроизводителей 

ТОО «СамрукКазына Контракт». Код поставщика 13023957.
Преимущества нашего предприятия: 
– Безопасность при производстве и оказании услуг;
– Высокое качество услуг и продукции;
– Оперативность;
– Высококвалифицированный персонал.
Компания имеет возможность поставки жидкого азота по Казахста-

ну. Располагая автономными, мобильными установками компания осу-
ществляет газификацию жидкого азота на месте проведения работ За-
казчика, а также оказывает другие сопутствующие услуги.

ТОО «Азотный завод»
Западно-Казахстанская область
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ТОО «ЭлектроТехнология» основано в 2003 году. За время существо-
вания компании ТОО «ЭлектроТехнология» завоевала твёрдую позицию 
на рынке Республике Казахстан. 

Уровень потребительских свойств: Основными партнерами заказчи-
ками являются крупные нефтяные компании: АО «Тургай Петролеум», АО 
«Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз», ТОО «НК КОР», АО «Узень Мунай 
Газ», АО «Каражанбасмунай», АО «Казахойл Актобе».

Основное и неоспоримое преимущество продукции ТОО «ЭлектроТех-
нология» над аналогичными импортными устройствами – это то, что 90% 
комплектующих произведены в Республике Казахстан. Стоимость интел-
лектуальной САУ, разработанной и изготовленной ТОО «ЭлектроТехноло-
гия» на 30-40% меньше чем у импортных аналогов. Темп производства с 
каждым годом наращивается.

Компания имеет сертификаты: СТ РК ИСО 9001-2009 «СМК требо-
вания», СТ РК ОHSAS 18001-2008 (ОHSAS 18001-2007) «Системы ме-
неджмента профессиональной безопасности и здоровья», СТ РК ИСО 
14001-2006 (ISO 14001:2004) «Системы экологического менеджмента. 
Требования и руководство по применению», СТ РК ИСО 9001-2009 «Си-
стема менеджмента качества. Требования».

В рамках развития системы менеджмента и качества руководством 
компании периодически проводятся обучающие семинары для сотруд-
ников.  Чтобы каждый сотрудник имел возможность узнать больше о 
сис теме менеджменте качества и на базе этого мог внести свою лепту в 
развитие процветании компании.

Качество изготавливаемой продукции является определяющим фак-
торам при планировании финансовой деятельности Компании.

Эффективность управления  финансовыми ресурсами в рамках дей-
ствующей СМК предполагает наличие  определенной цели её развития, 
что даёт возможность оценить эффективность того или иного финансо-
вого решения с учётом фактора качества.

Специалисты ТОО «ЭлектроТехнология» имеют высокую квалифи-
кацию, большой опыт работ по монтажу, пуско-наладке и эксплуатации  
энергетических объектов, сервисному обслуживанию, изготовлению и 
ремонту интеллектуальных станций автоматического управления (САУ), 
материально – техническую базу, оснащённую современными прибора-
ми и оборудованием.

Инженерно – технические работники ТОО «ЭлектроТехнология» по-
стоянно осваивают современное оборудование и повышают свой квали-
фикационный уровень на соответствующих курсах и в специализирован-
ных учебных заведениях, таких как учебный центр «UNICO» и «ТОШИБА» 
в США, учебный центр «SIEMENS», учебный центр «RAYHEM», учебный 
центр «ABB», учебный центр «Союза Инженеров-Энергетиков Казахста-
на» и ОАО «Пергам-Инжиниринг» г. Москва. ТОО «ЭлектроТехнология» с 
2007 года является полноправным членом «Союза инженеров-энергети-
ков Республики Казахстан» и с 2014 года является полноправным чле-
ном «Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

«ЭлектроТехнология» ЖШС
Кызылординская область
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Предприятие основано 6 ноября 2015 года.Директором является Би-
магамбетов Кайрат Булатович. На предприятии работают 50 сотрудни-
ков. 

Производственная база расположена по адресу: город Кызылорда, 
улица Жаппасбай батыра, 137Е.

Цель и виды деятельности товарищества – это изготовление и реали-
зация (оптовая и розничная) полипропиленовых мешков, производство 
и реализация (оптовая и розничная) товаров народного потребления в 
данное время Компания производит мешки из полипропилена (произ-
водства начато в июне месяце 2016 года).

Если говорить о финансовых данных на 2 полугодие 2016 года – про-
дано товаров в размере свыше 10, 665 тысяч тенге, 1 полугодие 2017 
года – продано товаров в размере свыше 27, 200 тысяч тенге.

Имеется сертификат соответствия по Таможенному союзу (Казах-
стан, Россия, Белоруссия), сертификат СТ-КЗ, подтверждающие произ-
водства товара в Казахстане, дает преимущество при участие в тендерах 
по закупке мешков. 

На территории Кызылординской области ТОО «Полимер Продукт» яв-
ляется единственным заводом производящий мешкотары по мировым 
стандартам, разных размеров с нанесением логотипов в крупном объе-
ме. 

Для производства нити для изготовления мешков используется эко-
логический чистое сырье полипропиленовые гранулы марки PP Н 030 GP 
«Сибур», что в свою очередь позволяет обеспечить комфортность и удоб-
ство при фасовке рассыпчатых товаров.

Компания помогает малообеспеченным семьям, многодетным се-
мьям проводят мероприятия благотворительного характера. Участвует 
в различных акциях «Дорога в школу», «День пожилых людей» и другие. 
Коллектив активно участвует в общественных мероприятиях города Кы-
зылорда.

Важнейшим компонентом при достижении нами успеха является 
развитие наших кадров в целях реализации организационных возмож-
ностей, необходимых для достижения уровня мирового класса в сфере 
оптимизации производства, сокращения затрат, а также эффективного 
управления капиталом и роста прибыли. Мы достигаем этого посред-
ством составления официальных программ обучения, наставничества, 
назначения сотрудников для выполнения сложных заданий, а также раз-
работки индивидуальных планов развития, дающих сотрудникам воз-
можность максимально раскрыть свой потенциал.

Быть самой уважаемой компанией Казахстана
Завоевание уважения общественности Казахстана созвучно нашей 

стратегической цели – осуществлять свою деятельность с наибольшей 
пользой для наших Партнеров и наших сотрудников. Мы добиваемся это-
го посредством неустанной защиты окружающей среды и строжайшего 
соблюдения законов и нормативных документов РК.

ТОО «Полимер Продукт»
Кызылординская область
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ТОО «МИР 2001»
Кызылординская область

Компания осуществляет свою деятельность с марта 2001 года. Ди-
ректор компании ТОО МИР-2001 является Медетов Ерлан Серикович. 
Основная деятельность ведется на территории г.Байконур и Кармакшин-
ского района. Численность работников составляет 47 человек. Товари-
щество реализовало ряд инвестиционных проектов: это-производство 
питьевой воды под торговой марки «TS WATER», производство оконных и 
дверных конструкции из ПВХ. 

Кроме того, с 2004 года осуществляет деятельность по производству 
продукции бетонных изделий, изготовление тротуарной плитки осущест-
вляющий методом вибрационного прессования песчано-гравийной сме-
си и высококачественного цемента. Было приобретено оборудование 
немецкого производства фирмы Rimac Maschinen und Anlagen Gmbh 
(Германия) и ряда российских компаний для производства качественной 
продукции. 

Для производства используется ПГС из карьера «Ордазы». Карьер 
«Ордазы» представляет собой песчано-гравийную смесь, которая стала 
основанием всех дорог и строительств космического центра «Байконур».
При изготовлении раствора для получения высококачественного и высо-
копрочного изделия применяют пластификатор С-3.Также по заказу по-
купателя в небольших дозах применяется пигментная порошкообразная 
краска Н-130.Производственная мощность: бордюры (камни бортовые) 
– в месяц 4600 шт. брусчатки(тротуарные плитки)-3600 м2. 

ТОО МИР-2001 готов поставлять готовую и качественную продукцию 
на рынок Казахстана. Компания имеет сертификаты соответствия про-
дукции.

Компания активно участвует в социальных проектах области, в об-
щественной жизни, в благоустройстве района Кармакши, г. Кызылорда, 
помогает малообеспеченным семьям, инвалидам, ветеранам труда. Уча-
ствует в различных конкурсах как в региональных, так и в республикан-
ских.

В рамках областного конкурса «Достижения в сфере малого и сред-
него предпринимательства в Кызылординской области в 2016 году» в 
Кызылорде была организована выставка продукции, товаров, изделий и 
услуг субъектов малого и среднего предпринимательства области. Всего 
в конкурсе принимали участие свыше 40 предприятий. В номинации «За 
достижения в сфере производства» был награжден дипломом руководи-
тель ТОО «МИР 2001» Сейфулла Ажмолдаев. Компания также удостоена 
поздравительного адреса от директора Палаты предпринимателей Кы-
зылординской области Галымбека Жаксылыкова.
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Экспертная группа по оценке продукции в составе Шәкербек М.Ш., 
Агатаева Е.Б., Бороды Т.В., Воробьевой А.В., Наурызбаева А.Н., Омарова 
Е.Ж., Утеновой АЕ., рассмотрев представленные документы участников 
конкурса-выставки и осмотрев выставочную экспозицию, решила при-
судить звание дипломанта первой степени регионального конкурса-вы-
ставки «Лучший товар Казахстана» в номинации «Лучшие товары произ-
водственного назначения»ТОО «Казфосфат».

ТОО «Казфосфат» образована в 1999 году и  представляет собой тех-
нологический комплекс, начинающийся с добычи фосфоритной руды, ее 
переработки и заканчивающийся выпуском и реализацией готовой про-
дукции для химических предприятий и потребителей.

На данный период  Компания имеет в своем составе семь филиалов 
без права юридического лица. 

Основными направлениями деятельности является добыча и пере-
работка  фосфатного сырья, производство  фосфора и его производных, 
минеральных удобрений и кормовых фосфатов. 

Производимая продукция– сырье фосфатное дробленное, фос сырье 
тонкого помола, фосфор желтый, термическая фосфорная кислота тех-
ническая, термическая фосфорная кислота пищевая, триполифосфат 
натрия, триполифосфат натрия пищевой, аммофос, трикальций фосфат 
кормовой. 

Выпускаемая ТОО продукция практически вся экспортируется в стра-
ны ближнего и дальнего зарубежья. Увеличивается объем реализации 
продукции, цена приемлема. Доля местного содержания составляет 
100%.

Предприятие сертифицировано на соответствие требованиям 5 си-
стем: менеджмента качества, экологического менеджмента, системы 
менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, менедж-
мента социальной ответственности, система энергоменеджмента ISO 
50001:2011.

 В 2013 году запущено производство серной кислоты, мощностью 600 
тыс. тонн. В 2016г. построено новое отделение ЭФК-1 (экстракционной 
фосфорной кислоты), мощностью 220 тыс. тонн 100 % Р2О5, что позво-
лит повысить коэффициент выхода и увеличить производство аммофоса 
10:40 до 500 тыс. тонн.

ТОО «Казфосфат»
Жамбылская область
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ТОО «Talas Investment Company»
Жамбылская область

ТОО «Talas Investment Company» – завод по производству цианида на-
трия мощностью 15 000 тонн в год;

Завод введен в эксплуатацию 27 июня 2014 года, входит в перечень 
видов деятельности по производству высокотехнологичной продукции, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан 
№799 от 18.06.2012 г. Построен в рамках государственной программы 
форсированного индустриально-инновационного развития и включен в 
перечень проектов Карты индустриализации как значимый для экономи-
ки Казахстана проект, имеющий высокую степень проработки.

Производство: Цианид натрия (брикетированный) – мощностью 15 
000 тонн в год, получают главным образом нейтрализацией синильной 
кислоты гидроокисью натрия NaOH. 

Цианид натрия применяют при добыче золота и приготовлении циа-
нидных ванн, предназначенных для цинкования и золочения металличес-
ких изделий. Основными потребителями являются золотодобывающие 
компании, применяющие цианид натрия в качестве реагента в процессе 
рудного выщелачивания.

Сульфат аммония – мощностью 5 000 тонн в год, получают действи-
ем серной кислоты на раствор аммиака и обменными реакциями с дру-
гими солями. Применяется как азотное минеральное удобрение, не под-
кисляет почву (нейтральное удобрение). 



ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЛУЧШИЙ ТОВАР КАЗАХСТАНА 2017 173

ТОО «Таразский металлургический завод»
Жамбылская область

В целях создания мощной металлургической промышленности на 
юге Казахстана в конце 2006 года группа казахстанских инвесторов в 
лице «Центрально-Азиатской инвестиционной консалтинговой компа-
нии» приняла решение по перепрофилированию предприятия химиче-
ской промышленности – ТОО «Химпром-2030» на металлургическое. 

Проект получил одобрение Президента Республики Казахстан, и ТОО 
«Таразский металлургический завод» был включен в перечень прорыв-
ных производственных инвестиционных проектов страны.

С началом освоения инвестиционного проекта была начата рекон-
струкция двух печей (№5 и №6). В результате в июле 2007 года была вве-
дена в эксплуатацию печь № 5. К концу 2007 года была запущена еще 
одна реконструированная рудотермическая печь №6, в 2009 году начато 
строительство двух ферросплавных печей РКО–25 №3 и №4 с современ-
ными системами газоочистки, позволяющие обеспечить очистку от вы-
бросов твердых тел на 97%.

Две новые рудотермические печи РКО-25 (№3 и №4) были введены в 
эксплуатацию в 2011 году. Также планируется реконструкция печей №5 
и №6 и строительство новых печей РКО-25 (№1 и №2) с внедрением ана-
логичной системы газоочистки.

С вводом новых печей увеличился объем производства конкуренто-
способной высококачественной продукции. 

Компания специализируется на выпуске ферросплавов и электрод-
ной массы.

Ферросиликомарганец (FeSiMn) ГОСТ 4756-91 (ИСО 5447-80) пред-
ставляет собой сплав марганца, кремния и железа, полученный путем 
восстановления марганецсодержащего сырья и кварцита углеродом 
кокса и угля. Ферросиликомарганец по содержанию основных базовых 
химических элементов имеет маркировку.

Ферросиликомарганец применяется в черной металлургии для про-
изводства сталей и чугуна как раскислитель и легирующая добавка. 
При дает сплаву износостойкость, ударопрочность и термостойкость. По-
зволяет снизить растворимость серы и кислорода в расплавленном ме-
талле и создает возможность придания нужной структуры металла при 
кристаллизации. Сталь, легированная марганцем, очень тверда и прочна. 
Из нее изготавливают рабочие части дробильных машин, шаровых мель-
ниц, железнодорожные рельсы и др.

Электродная масса (СТ ТОО 39379091-03-2009) предназначена для по-
лучения непрерывных самообжигающихся электродов электротермиче-
ских печей черной и цветной металлургии, химической промышленнос ти 
и производства фосфора. Применяется в производстве ферросплавов, 
карбида кальция, фосфора, абразивных материалов.

Продукция завода востребована на внутреннем и внешнем рынке. 
География поставок: Казахстан, Россия, Узбекистан, Кыргызстан и др.
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Компания IDC – системный интегратор, производитель программно-
го обеспечения и сенсорного оборудования. Предприятие специализиру-
ется на производстве инфокиосков, тревожных кнопок, интерактивных 
парт и других IT-новинок. 

IDC существует с 2013 года и является пионером рынка сенсорных 
технологий в казахстане, так как многие из предлагаемых компанией ре-
шений пока в рк производит только IDC. Кроме того, наше предприятие 
– один из лидеров рынка СНГ по производству сенсорного оборудования 
и построения интерактивных систем отображения информации. 

С первых дней компания работает над нестандартными и креативны-
ми решениями, которые могут удовлетворить нужды каждого клиента, 
что и показано в слогане: «Мыслить вне коробки!» 

Можно выделить семь основных направлений работы компании: 
Производство сенсорного и интерактивного оборудования;
Разработка ПО; 
Умные решения для городов, школ, домов.
Беспилотные авиационные системы;
Системная интеграция;
Построение систем отображения информации;
Гостиничные решения
IDC способна предложить глобальный взгляд на рынок ИТ и тенден-

ции в развитии технологий. Услуги IDC позволяют ее клиентам повысить 
свою конкурентоспособность, найти новые возможности для развития 
бизнеса и увеличить продажи.

ТОО «IDC (АйДиСи)»
город Алматы
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ТОО «СОЛО ЛТД»
город Алматы

ТОО «СОЛО ЛТД» работает в области радиационного контроля и при-
боростроения с 1991 года.

ТОО «СОЛО ЛТД» обладает правом на проведение работ: 
• производство измерительной аппаратуры;
• ремонт средств измерений;
• поставка и реализация изотопной продукции и приборов;
• выполнение работ и предоставление услуг, связанных с исполь-

зованием атомной энергии;
• выполнение монтажных и пуско-наладочных работ, техническо-

го обслуживания систем и оборудования радиационного и дозиметриче-
ского контроля.

• подготовка кадров по специальности «Радиационная защита и 
безопасность»;

• радиологическое обследование территорий и объектов в 
Респуб лике Казахстан;

• радиационный контроль металлолома;
• организация захоронения радиоактивных отходов.
ТОО «СОЛО ЛТД» производит запатентованную, сертифицированную 

в Казахстане и России рабочую и образцовую измерительную аппара-
туру. 

При разработке и производстве оборудования используются самые 
последние достижения мировых производителей электронных компо-
нентов и передовые технологии ядерного приборостроения. Также, со-
гласно принятой программы по охране окружающей среды, при произ-
водстве оборудования используются энергосберегающие электронные 
компоненты, аккумуляторы и т.д., не используются вредные для атмос-
феры вещества и происходит постоянное уменьшение габаритов обору-
дования для уменьшения расхода материалов.

Развитие производства строится на принципе внедрения новых тех-
нологий, совершенствования методов оказания услуг с целью гибко-
го реагирования на потребности рынка. Приборы, производимые ТОО 
«СОЛО ЛТД» многократно выставлялись на различных международных 
выставках, в странах СНГ, Европы, США, где отмечался высокий уровень 
функциональных свойств и качества представленной аппаратуры. Дан-
ный факт отмечается и рядом экспертных заключений специалистов 
НЯЦ РК, Республиканской СЭС РК, Pacific Northwest National Laboratory 
(USA).

С 2005 года на предприятии разработана и успешно внедрена Си-
стема менеджмента качества. В 2017 году компания прошла проверку 
сертификационного органа, СМК признана соответствующей стандар-
ту ИСО 9001:2017 г, сертификат соответствия СМК № 17.0910.026 от 
27.06.2017 г.
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 «Smart Pay» ЖШС
город Алматы

ТОО «Smart Pay» оказывает следующие виды деятельности: произ-
водство и продажа Smart POS терминалов и Smart Online ККМ. Предприя-
тие находится в городе Алматы. 

Директором ТОО «Smart Pay» является Кундакбаев Олжас Балхашба-
евич. Предприятие оказывает высококачественные услуги и предостав-
ляет технологичную продукцию, соответствующую всем стандартам. 
Компания получила следующие виды государственной поддержки. Про-
грамма получила помощь по спонсированию участия в международных 
выставках с целью экспорта отечественной продукции (KazahInvest). С 
каждым годом компания повышает качество предоставления услуг. 

 Компания «Smart Pay» является участником СЭЗ ПИТ Алатау и оте-
чественным производителем инновационных IT продуктов не имеющих 
аналогов в странах СНГ. Технологии и продукты компании из области 
«Цифровых сервисов». Клиентами компании являются более 5000 орга-
низаций в РК
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Становление предприятия началось с продвижения на рынок услуг 
по проектированию, монтажу и пуско-наладке системы управления ин-
женерными коммуникациями жилых и офисных зданий «Умный дом».

В конце 2010 года было приобретено станочное оборудование и полу-
чены первые заказы на производство электрооборудования. За прошед-
ший период шло расширение ассортиментной линейки, производимого 
оборудования, и динамичный рост объемов его продаж. 

С 2010 по 2013 годы производство электрооборудования осуществля-
лось на арендуемых площадях, а в конце 2013 года был приобретен иму-
щественный комплекс общей площадью 1 488, 6 кв. м. В 2015 году был 
обновлен станочный парк высокопроизводительными современными 
станками с ЧПУ (числовым программным управлением) производства 
Турции. За тот же год компанией произведено 3 подстанции, 200 щитов 
и ВРУ, данное устройство встроено в один из новых домов Петропавлов-
ска, оттуда электричество подается в сотни квартир. А с наступлением 
темноты оборудование автоматически включает свет и в подъездах, и 
на улице.

На сегодняшний день ТОО «СеверМонтажАвтоматика» является од-
ним из лидеров областного рынка электромонтажных услуг в сегменте 
жилищного строительства и одним из двух региональных производите-
лей электротехнического оборудования.

На отечественном рынке области ТОО «СеверМонтажАвтоматика» 
работает более девяти лет. Сегодня среди заказчиков ТОО «СеверМон-
тажАвтоматика – строительные компании Петропавловска, Астаны, Ал-
маты и Павлодара.

ТОО «СеверМонтажАвтоматика»
Северо-Казахстанская область
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 АО «Завод им. С.М. Кирова»
Северо-Казахстанская область

Акционерное Общество «Завод им. С.М. Кирова» является государ-
ственным предприятием и входит в состав АО «Национальная компания 
«Казахстан Инжиниринг», которая 100-процентными долями акций при-
надлежит АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына». 
Предприятие основано в 1928 году в Москве, в настоящее время нахо-
дится в городе Петропавловск РК. 

АО «Завод им. С.М. Кирова» выпускает приборы автоматики, теле-
механики и систем обеспечения безопасности для железнодорожного 
транспорта, включая блоки СЦБ и связи, комплексные локомотивные 
устройства безопасности КЛУБ, локомотивные радиостанции РВС и др. 
Предприятием обеспечивается также сервисное обслуживание специ-
альных и технических средств, поставляемых в 43 филиала, расположен-
ных в разных регионах республики. К ним относятся спецсредства связи 
для нужд Министерства обороны Республики Казахстан, технические 
средства для организации цифрового телевидения, оборудование для 
предприятий нефтегазового комплекса, в том числе блоки управления 
нефтекачалками БУШК, устройства защиты двигателей УЗД, устройства 
самозапуска, станции катодной защиты и т.д., оборудования для энерге-
тического комплекса, в том числе маслоочистительные машины.

Помимо перечисленного в цехах завода выполняются все виды ма-
шиностроительного 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 поверхност-
но-монтируемых элементов на печатные платы на линии поверхностного 
монтажа, сборка, регулировка, испытания радиотехнического и энергети-
ческого оборудования. Кроме того, имеется возможность изготавливать 
детали из пластмассы, резинотехнические детали, электронное обору-
дование по заказу, нестандартное оборудование, инструменты, произво-
дится перемотка электродвигателей переменного тока мощностью 0, 5- 
100 кВт, функционирует собственное инструментальное производство.

Разработку конструкторско-технической документации, проектиро-
вание изделий, технологии изготовления, проектирование, испытание и 
сопровождение производства осуществляет Технический департамент. 
В нем работает более 100 сотрудников – инженеров-конструкторов, ин-
женеров-технологов, метрологов и др. Производственные мощности 
предприятия и наличие квалифицированного персонала позволяют в 
кратчайшие сроки освоить выпуск необходимой заказчику продукции, по 
требованию которого возможно совместное производство с рекомендо-
ванными им же зарубежными фирмами или по предоставленной доку-
ментации.

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.
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Товарищество с ограниченной ответственностью «Завод многопро-
фильного оборудования» образован в 1999 году на базе крупного маши-
ностроительного предприятия оборонного профиля и является основ-
ным отечественным товаропроизводителем бурового оборудования, 
вспомогательного инструмента к станкам, запасных частей к станкам 
буровым, породоразрушающего инструмента, энергетического оборудо-
вания. 

ТОО «ЗМО» обладает разнопрофильными производственными мощ-
ностями с наличием необходимых технологических переделов, высоко-
квалифицированным персоналом, в том числе собственным конструк-
торско-технологическим бюро, и солидным опытом изготовления и 
ремонта сложного оборудования. 

ТОО «ЗМО» – одно из немногих предприятий в Республике Казахстан, 
которое производит качественный капитальный ремонт практически 
всех типов универсальных металлорежущих станков. 

 К настоящему времени предприятием освоены и серийно произво-
дятся: 

– буровые станки для проведения геологоразведочных работ, буре-
ния скважин и добычи твердых полезных ископаемых на глубинах до 
1500 метров; 

– вспомогательное оборудование к буровым станкам (труборазворо-
ты, элеваторы, талевые блоки, вертлюги-амортизаторы, вертлюги буро-
вые) и широкая гамма запасных частей для буровых станков; 

– запасные части к буровым станкам, в том числе иностранного про-
изводства; 

– метчики и колокола ловильные, вилки подкладные/отбивные (кова-
ные), ключи трубные/шарнирные, переходы, замки, наголовники; 

– породоразрушающий инструмент (долота 3-х лопастные PDC (БИТ), 
долота 3-х шарошечные); 

– оборудования и запасные части для предприятий энергетики.

ТОО «Завод многопрофильного оборудования»
Северо-Казахстанская область
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 ТОО «Энергосистемы ЭЛТО»
Карагандинская область

ТОО «Энергосистемы ЭЛТО» является отечественным товаропроизво-
дителем электротехнической продукции на энергетическом рынке Казах-
стана. 

На сегодняшний день завод вышел на новый виток развития: более 
70% технологического оборудования заменено на современное с про-
граммным управлением, что позволило применять прогрессивные тех-
нологии изготовления продукции, освоить более двухсот новых видов 
продукции.

За годы работы наши опоры и прожекторные мачты освещения уста-
новлены во всех областных центрах и крупных городах, нашим оборудо-
ванием укомплектованы тысячи объектов Казахстана и стран СНГ.

В настоящее время выпускается около четырехсот видов продукции 
электротехнического назначения:

• Электромонтажные системы (полки, стойки, короба, лотки, ско-
бы) для прокладки различных кабелей;

• Граненые опоры освещения от 1 до 12 метров (горячеоцинкован-
ные, полимерные покрытия);

• Трубные опоры освещения от 1 до 12 метров (горячеоцинкован-
ные, полимерные покрытия);

• Граненые светофорные опоры различного назначения;
• Граненые мачты освещения от 12 до 50 метров (горячеоцинко-

ванные, полимерные покрытия);
• Граненые молниеотводы, радиорелейные мачты для операторов 

связи, опоры видеонаблюдения от 12 до 50 метров (горячеоцинкованные, 
полимерные покрытия);

• Опоры контактной сети (ж/д, трамваи, троллейбусы);
• Высоковольтные граненые опоры;
• Дорожные, мостовые криволинейные ограждения;
• Светодиодные светильники, уличного и офисного исполнения;
• Строительные ограждения, заборы для стройки, фундаментные 

закладные детали, металлоконструкции;
• Колесоотбойники для стоянок, паркингов;
• Услуги горячего оцинкования.
Вся производимая продукция предприятия имеет сертификаты соот-

ветствия и происхождения. Предприятие сертифицировано по системе 
ISO-9001-2009

Доля казахстанского содержания выпускаемой продукции составляет 
от 80 до 85%.

Наглядным примером деятельности является освещение Междуна-
родного Аэропорта г.Астаны, поставка оборудования на «Астана ЭКС-
ПО-2017», первого казахстанского автобана «Астана-Боровое», автодорог 
международного значения «Западная Европа – Западный Китай», элек-
трификация рудников ТОО «Корпорация Казахмыс», «Тенгиз Шевройл» 
«ERG», ТОО «Казцинк», электрификация множественных объектов городс-
ких коммунальных хозяйств городов Астаны, Алматы, Шымкента, Тараза, 
Караганды, Актау, Атырау и мн.др.



ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЛУЧШИЙ ТОВАР КАЗАХСТАНА 2017 181

Датой рождения металлургического комбината считается 3 июля 
1960 года, когда первая доменная печь выдала первый чугун.

В 1995 году Карагандинский металлургический комбинат вошел в 
состав LNM Group (с декабря 2004 г. Mittal Steel Company) и зарегистри-
рован как Акционерное общество «ИСПАТ КАРМЕТ». Позднее в состав 
АО «ИСПАТ КАРМЕТ» также были введены часть шахт Карагандинского 
угольного бассейна с образованием угольного департамента АО «ИСПАТ 
КАРМЕТ» и ТЭЦ-2.

В декабре 2004 года, в связи с изменением торговой марки, АО «ИС-
ПАТ КАРМЕТ» был переименован в АО «МитталСтил Темиртау». 

В связи с объединением двух крупнейших металлургических компа-
ний с 2007 г предприятие носит имя АрселорМиттал Темиртау. АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау» является одним из крупнейших металлургических 
предприятий ArcelorMittal Company.

На АО «АрселорМиттал Темиртау» начал свою трудовую деятель-
ность Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

На протяжении 50 лет своей истории комбинат постоянно рос и раз-
вивался, вводил в строй новые производства, расширял номенклатуру 
выпускаемой продукции

Основными видами товарной продукции АО «АрселорМиттал Темир-
тау» являются: 

• прокат горячекатаный в листах и рулонах;
• прокат холоднокатаный в листах и рулонах;
• белая жесть электролитического лужения и черная жесть;
• прокат с цинковым покрытием;
• прокат с цветным полимерным покрытием;
• трубы прямошовные электросварные;
• арматурная сталь;
• прокат сортовой и фасонный.
АО «АрселорМиттал Темиртау» поставляет продукцию по националь-

ным стандартам промышленно развитых стран (США, Японии, стран Ев-
росоюза и др.), межгосударственным стандартам (ГОСТам), техническим 
условиям.

В 2016 году по товарам КС по предоставленным сертификатам СТ-КZ 
составил 69, 03%, по работам – 94, 90%, по услугам – 99, 20%.

В настоящее время в стальном департаменте работают более 12 ты-
сяч человек.

На АО «АрселорМиттал Темиртау» внедрена и постоянно совершен-
ствуется система менеджмента качества, разработанная на базе МС 
ИСО 9001:2008 и направленная на производство продукции при мини-
мальных затратах, отвечающей требованиям и ожиданиям потребителей 
по качеству и доставке при конкурентоспособной цене. Система менедж-
мента качества сертифицирована французской фирмой AFNOR.

Предприятие так же сертифицировано на соответствие стандартам 
ИСО 14001 и OHSAS 18001.

АО «АрселорМиттал Темиртау»
Карагандинская область
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 ТОО «KAZCENTRELECTROPROVOD» 
(Казцентрэлектропровод)

Карагандинская область

KAZCENTRELECTROPROVOD была основана в 1993 году, и на сегодняш-
ний день является крупнейшим в Казахстане производителем продукции 
для сетей телекоммуникаций, электроэнергетики, а также железнодорож-
ной автоматики и телемеханики.

Предприятие имеет в своем штабе более 500 сотрудников. 
Миссия предприятия – способствание развитию казахстанской эко-

номики путем внедрения высоких технологий в таких отраслях, как: 
промышленное и гражданское строительство, машиностроение и метал-
лургия, транспортные коммуникации, горнодобывающая и нефтеперера-
батывающая промышленность. Компания KAZCENTRELECTROPROVOD 
предоставляет качественные продукты и услуги. Этот принцип реализо-
ван посредством внедрения системы менеджмента качества, сертифи-
цированной на соответствие международному стандарту ISO 9001:2000.

Компания инвестирует в собственные разработки и постоянно повы-
шает квалификацию персонала, применяет высокотехнологичные сред-
ства производства, также имеет тесное взаимодействие с клиентами и 
своевременный вывод решений на рынок. Маркетинговое и технологиче-
ское партнерство с лидерами промышленной индустрии позволяет пос-
тоянно накапливают опыт в области телекоммуникаций, электроэнерге-
тики, железнодорожной автоматики и телемеханики.

Благодаря современной производственной базе и разветвлен-
ной сети филиалов на территории Республики Казахстан компания 
KAZCENTRELECTROPROVOD выполняет заказы любой сложности и объ-
ема. 

Основанная в 1993 году, компания KAZCENTRELECTROPROVOD яв-
ляется крупнейшим в Казахстане производителем продукции для сетей 
телекоммуникаций, электроэнергетики, а также железнодорожной авто-
матики и телемеханики.

Успехами компании являются инвестиции в собственные разработки-
ки, постоянное повышение квалификации персонала, применение высо-
котехнологичных средств производства, тесное взаимодействие с клиен-
тами и своевременный вывод решений на рынок. 
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ТОО «Щучинский котельно-механический завод»
Акмолинская область

ТОО «Щучинский котельно-механический завод образован в 1971 году.
Перечень услуг и выпускаемых ТОО «Щучинский котельно-механиче-

ский завод» товаров разнообразен и велик.
Выпускаемые заводом котлы предназначены для выработки пара, го-

рячей воды, используемых в системах централизованного и автономного 
теплоснабжения на нужды отопления, горячего водоснабжения поселков, 
жилых массивов, частных домов, общественных и производственных 
зданий и сооружений, а также для технологических целей на предприяти-
ях различных отраслей.

Номенклатура котельно-вспомогательного оборудования включает 
тягодутьевые машины, воздухоподогреватели и теплообменное оборудо-
вание, циклоны, линии углеподачи и шлакозолоудаления, трубы дымовые. 

ТОО «Щучинский котельно-механический завод» предлагает своим 
клиентам полный комплекс работ и услуг: изготовление и поставка необ-
ходимого котельного и котельно-вспомогательного оборудования, выпол-
нение монтажных и пусконаладочных работ, сдача котельных «под ключ» 
и последующее высококвалифицированное сервисное обслуживание. 
Таким образом, наше предприятие комплексно решает проблемы любой 
сложности в сфере теплоснабжения, гарантируя клиентам спокойствие и 
уверенность. 

Наряду с серийным оборудованием предприятие предлагает заказ-
чикам широкий спектр услуг по реконструкции действующих котельных, 
переводу котлов с одного вида топлива на другой. Освоен выпуск труб и 
отводов предизолированных для прокладки теплотрасс наземного и под-
земного исполнения.

С февраля 2006 года коллектив работает по международной системе 
Менеджмента качества ИСО 9001:2000. В 2016 году предприятие успеш-
но прошло ресертификацию системы менеджмента качества, получен 
сертификат МС ИСО 9001:2008. Успешное функционирование системы 
менеджмента качества обеспечивает управление организационной, тех-
нической и производственной деятельностью ТОО «ЩКМЗ» и гарантиру-
ет определение и выполнение требований потребителей  к выпускаемой 
продукции в установленные сроки и в полном объеме.

За качество выпускаемой продукции и свой вклад в развитие эконо-
мики и общества предприятие неоднократно награждалось дипломами и 
грамотами.
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ТОО «ENKI» – это предприятие по выпуску строительных материалов, 
созданное для реализации инвестиционного проекта «Строительство за-
вода по выпуску керамического кирпича, производительностью шестьде-
сят миллионов штук кирпича в год». Его основной целью было удовлетво-
рение растущих потребностей республики в качественном строительном 
материале. Отрадно отметить, что строительство современного кирпично-
го завода, оснащенного высокотехнологичным оборудованием, осущест-
влено при поддержке отечественных инвесторов – группы компаний АО 
«Астана-Финанс».

Проектная мощность предприятия составляет шестьдесят миллио-
нов условного кирпича в год. Сырьевой базой производства служат ме-
сторождения «Ивановское», «Александровское», «им. ХXIV съезда КПСС» 
и «Березовское», на недропользование которых в ТОО «ENKI» оформлены 
соответствующие права. Отдельной строкой нужно выделить техническое 
и технологическое оснащение завода. На предприятии установлена тех-
нологическая линия фирмы «SOLINCER S.L» и «TALLERES FELIPE VERDÉS» 
производства Испании, а все стадии производственного процесса автома-
тизированы и контролируются компьютерной техникой. Немаловажным 
является тот фактор, что сушка и обжиг кирпича осуществляются на газе, 
что исключает загрязнение окружающей среды отходами производства.

Благодаря успешной реализации этого инвестпроекта, строительная 
отрасль Казахстана имеет в своем распоряжении современную и качес-
твенную продукцию, выпускаемую ТОО «ENKI». Это кирпичи одинарные 
марки 1 НФ М-150 и кирпичи полуторные марки 1, 4 НФ М-150. Они имеют 
различную цветовую гамму и фактуру, поскольку современные техноло-
гии обжига способствуют созданию кирпича различных оттенков. Продук-
ция предназначена для облицовочных работ, кладки перегородок, запол-
нения каркасов многоэтажных домов. Ее основные преимущества состоят 
в том, что кирпичи дают высокий уровень прочности и морозостойкости, 
способствуют сохранению первоначального вида фасада здания не менее 
50 лет, обеспечивают звуконепроницаемость и огнеустойчивость кладки, 
обладают «дышащим» эффектом, позволяющим сохранять в помещении 
зимой тепло, а летом – прохладу.

Строительство кирпичного завода началось в феврале 2006 года и 
было завершено 5 ноября 2010 года. Сегодня география продаж кирпи-
чей с маркой ТОО «ENKI» охватывает весь Казахстан, в частности, города 
Петропавловск, Кокшетау, Астана, Караганда, Темиртау, Павлодар, Акто-
бе, Кызылорда, Атырау, Алматы, Шымкент, Костанай, Жезказган. Помимо 
этого осуществляется экспорт продукции в Омскую и Тюменскую области 
Российской Федерации.

ТОО «ENKI»
Акмолинская область
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 АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
Акмолинская область

АО «КАМАЗ-Инжиниринг было создано 31 мая 2005 года. Учредителя-
ми предприятия являются АО «НК «Казахстан Инжиниринг» и ПАО «КА-
МАЗ».

АО «КАМАЗ-Инжиниринг» первый в Казахстане завод по сборке грузо-
вых автомашин и спецтехники на базе автомобилей КАМАЗ. С момента 
создания завода было произведено более одиннадцати тысяч автомоби-
лей и спецтехники на шасси КАМАЗ, которые находят свое применение 
во многих отраслях экономики нашей республики, в том числе в силовых 
структурах, в дорожном строительстве, сельском хозяйстве и других.

Завод начинался с команды специалистов из 6 человек, которые сразу 
включились в работу. Были разработаны планировки, заключены догово-
ра на проектные и строительные работы, и 26 июня 2005 года, после того, 
как было демонтировано оборудование бывшего производства, строите-
ли преступили к реконструкции здания под автосборочное производство.

5 августа 2005 года были собраны первый самосвал и автобус, а 10 
августа запущен сборочный конвейер в режиме отладки.

Собранные образцы автобусов и самосвалов успешно прошли испы-
тания в государственных органах Республики Казахстан, сертифициро-
ваны, на них получено Свидетельство о согласовании конструкции типа 
транспортного средства, а 19 августа с конвейера сошел первый серий-
ный автомобиль.
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ТОО «Завод металлоконструкций STAHLBAU» является современным, 
специализированным предприятием по производству металлоконструк-
ций любой сложности, а также по изготовлению нестандартного оборудо-
вания. Высококвалифицированные специалисты, прошедшие обучение в 
Италии, осуществляют изготовление металлоконструкций гражданского 
и промышленного назначения, включая все виды услуг по обработке ме-
талла. На все металлоконструкции предоставляется гарантия от 1 года. 
Собственный конструкторско-технологический отдел выполняет разра-
ботку чертежей КМ и КМД. Завод полностью оснащен оборудованием 
итальянского производства «FICEP», соответствующим международным 
стандартам, с линиями дробеметной обработки, автоматической линией 
сверления и термической резки с ЧПУ.

С предприятием успешно сотрудничают Казахстанские и зарубежные 
крупные строительные компании, заводы и многие другие предприятия, 
включая компании строившие объекты для EXPO Kazakhstan 2017. ТОО 
«Завод металлоконструкций STAHLBAU» осуществляет изготовление ме-
таллоконструкций любой сложности. 

Профессионалы ТОО «Завод металлоконструкций STAHLBAU» готовы 
вместе с Вами воплощать в реальность Ваши проекты – качественно, 
оперативно, надежно.

ТОО «STAHLBAU»
город Астана



ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЛУЧШИЙ ТОВАР КАЗАХСТАНА 2017 187

ТОО является сертифицированным отечественным товаропроиз-
водителем электротехнической продукции и предлагает современные 
комплексные технические решения в области энергетики. Завод произ-
водит ряд продукции следующего типа: Комплектные трансформаторные 
подс танции разного исполнения (КТП, КТПН, КТПГ, БКТП, 2КТПГ, 2БКПТ) в 
металлическом, из «Сэндвич» панелей и бетонном корпусах; Вводно-рас-
пределительные устройства ВРУ, высоковольтные камеры КСО, низко-
вольтные комплектные устройства НКУ, шкафы распределительные ЩО-
70 и прочую электрощитовую продукцию. 

Завод является производителем ряда продукции следующего типа: 
Комплектные трансформаторные подстанции разного исполнения, 
вводно-распределительные устройства ВРУ, Высоковольтные камеры 
КСО, низковольтные комплектные устройства НКУ. Компания Астанинский 
Электротехнический завод основана в 2008 году. В компании работают 
до 500 человек.

Благодаря высококвалифицированным и дипломированным 
специалистам, задействованным в процессе производства, завод 
гарантирует высокое качество и долгий срок службы выпускаемого 
оборудования.

ТОО «Астанинский 
Электротехнический завод» 
город Астана
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С момента своего основания, а именно с 1997 года, отечественная 
компания «ALIT» специализируется на производстве высококачествен-
ных отделочных строительных материалов в виде сухих строительных 
смесей (ССС). 

 В результате накопившегося опыта на базе собственных разработок, 
основываясь на современных тенденциях отечественных и европейских 
достижениях в области сухих строительных смесей, с учетом потреби-
тельского спроса и постоянного усовершенствования материалов, в на-
стоящее время компания «ALIT» производит качественные материалы 
более 20 наименований и продолжает планомерно расширять спектр 
наименований сухих строительных смесей. Наши материалы использу-
ются, как при строительстве новых объектов, так и при реконструкции 
старых зданий, от частных квартир до общественных зданий и промыш-
ленных объектов. 

К настоящему времени продукция нашей компании занимает 
лидирую  щие позиции на строительном рынке Казахстана, с ней знакомы 
многие потребители. За долгие годы упорной работы продукция компа-
нии получила признание, как среди отечественных строительных компа-
ний, так и среди зарубежных партнеров.

Основной целью и задачей нашей компании является выпуск совре-
менных отделочных материалов, которые позволяют ускорить процесс 
строительства, удешевить сметную стоимость строительных объектов, 
при этом не нарушая технологического процесса. 

Выпускаемая компанией «ALIT» продукция обладает высокими техно-
логическими качествами. Она полностью сертифицирована и экологиче-
ски безопасна.

Старания нашей компании направлены на укрепление своих позиций 
на рынке, на приобретение компанией широко известной международ-
ной марки.

Сегодня ТОО «ALIT» является одной из самых стабильных и динамично 
развивающихся компаний на строительном рынке Казахстана. Стабиль-
ность, надежность, высокое качество продукции и бережное отношение к 
клиентам являются главными составляющими успешной деятельности 
нашей фирмы. 

ТОО «ALIT»
город Астана
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ТОО «НПО Медидез»
Костанайская область

Компания «Научно-производственное объединение МедиДез», член 
ОЮЛ Химпром — ведущий поставщик на рынке дезинфицирующих 
средств Казахстана с 2014 года.

Начинали мы свою деятельность как торговая компания, но основная 
цель с самого начала не просто быть торговой компанией, а быть произ-
водителем отечественного продукта. И вот за 3 года, благодаря упорной 
работе и слаженной команде, в 2016 году за счет собственных средств 
в г. Рудный был построен завод общей площадью 1400 кв.м., производ-
ственной мощностью 450 тыс. тонн продукции в год и в январе 2017 г. за-
пущено производство: креативное, современное, соответствующее всем 
требованиям и стандартам. 

Специализируясь в сфере больничной гигиены, компания ставит сво-
ей основной задачей защиту пациентов и персонала лечебных учрежде-
ний от инфекционных болезней. 

На сегодняшний день компания НПО МедиДез выпускает полную 
линейку дезинфицирующих средств, способных покрыть потребность 
любого медицинского учреждения. Нашей продукцией пользуются ме-
дицинские организации по всей Республике Казахстан. Это средства для 
дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения, анти-
септики и мыла для обработки рук медицинского персонала, специали-
зированная линейка средств для обработки эндоскопов. Два дезинфици-
рующих препарата не имеют аналогов на территории стран СНГ, имеют 
уникальную рецептуру и находятся на стадии патентования. 

В ближайшем будущем компания планирует запустить линейку специ-
ализированных дезинфицирующих средств для пищевой промышлен-
ности. Одной из задач компания также ставит замещение импортных 
дезинфицирующих средств качественными средствами собственного, 
отечественного производства.

Качество выпускаемой продукции подтверждено сертификатом ИСО 
9001-2009 (ISO 9001:2008) «Системы менеджмента качества. Требова-
ния». Весь процесс изготовления дезинфицирующих средств строго кон-
тролируется на каждом этапе в собственной лаборатории, начиная с вхо-
дящего сырья и заканчивая готовым продуктом.

Наряду с производством, научно-производственное объединение 
МедиДез постоянно организовывает различные конференции и ма-
стер-классы 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 эпидемио-
логии им. Г.Н. Габричевского (г. Москва, Россия), госпитальных эпидеми-
ологов из РФ, Швеции, которые делятся своим опытом с отечественными 
специалистами медицинских учреждений. Проводимый комплекс меро-
приятий позволяет поднять уровень образования медицинского персо-
нала, ответственного за эпидемиологическую безопасность в больницах 
страны и помогает специалистам разобраться в выборе действительно 
эффективных и безопасных препаратов, которые могут справляться с 
внутрибольничными инфекциями
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Товарищество с ограниченной ответственностью «Евраз Каспиан 
Сталь» было создано 12 марта 2008 года. Компания является инноваци-
онным проектом и входит в состав крупнейшего холдинга ООО «Евраз 
холдинг» – вертикально-интегрированной металлургической и горнодо-
бывающей компании с активами в Казахстане, России, Украине, США, 
Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке. «Евраз холдинг» объединяет 94 
тысяч сотрудников по всему миру и является одним из крупнейших про-
изводителей стали в мире. В 2013 году «Евраз холдинг» произвел 16, 1 
млн. тонн стали. Собственная база железной руды и коксующегося угля 
практически полностью обеспечивает внутренние потребности компа-
нии. Компания входит в ведущий индекс Лондонской фондовой Биржи 
FTSE-250.

Консолидированная выручка за 2014 год составила 13 061 млн. дол-
ларов США, консолидированная EBI TDA – 2 325 млн. долларов США.

Летом 2011 года началось строительство мелкосортного прокатного 
стана. Осенью 2013 года – монтаж печи и прокатного стана. В это же 
время производился монтаж металлорежущих станков в вальцетокар-
ном цехе и монтаж испытательного оборудования в испытательной ла-
боратории.

В 2014 году Костанайский филиал АО «Национальный центр эксперти-
зы и сертификации выдал свидетельство № 001067 об оценке состояния 
измерений в лаборатории, осуществляющей контроль качества метал-
лов испытательной лаборатория ТОО «Евраз Каспиан Сталь».

Испытательная лаборатория прошла повторную процедуру по оценке 
состояния измерений в лаборатории в апреле 2015 года. Свидетельство 
№ 001131 об оценке состояния измерений в лаборатории от 22.04.15 г. 
выданное КФ АО «Национальный центр экспертизы и сертификации».

Весной 2016 года подана заявка на процедуру аккредитации испыта-
тельной лаборатории в ТОО «Национальный центр аккредитации».

В испытательной лаборатории осуществляются испытания метал-
лов на разрыв, изгиб, ударный изгиб, химический анализ состава ме-
талла, определение твердости металла методами Бринелля, Виккерса и 
Роквела. 

В мае 2014 года начались гарантийные испытания прокатного стана. 
Мощность прокатного стана рассчитана на производство до 450 тысяч 
тонн проката в год. Непрерывный мелкосортный стан предназначен для 
производства проката следующего сортамента: прокат стальной горяче-
катаный круглый, диаметр проката от 10 до 40 мм, горячекатаный ар-
матурный прокат периодического профиля для армирования железобе-
тонных конструкций, диаметр проката от 10 до 40 мм, термомеханически 
упрочненный арматурный прокат периодического профиля для железо-
бетонных конструкций, диаметр проката от 10 до 40 мм.

ТОО «Евраз Каспиан Сталь»
Костанайская область
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ТОО «Фабрика нетканых 
материалов «S.M.F.-System»
Костанайская область

ТОО «Фабрика нетканых материалов «S.M.F.-System» – ведущий казах-
станский производитель нетканых полотен для легкой промышленности. 
Выпуск продукции освоен с 2010 года. Компания располагает современ-
ным высокотехнологичным оборудованием по выпуску нетканых мате-
риалов иглопробивным способом и термоскреплением, обеспечивая вы-
сокое качество продукции, соблюдение технологических и экологических 
показателей в соответствии с международными стандартами. На сегод-
няшний день ТОО изготавливает геотекстиль, геокомпозит, геокаркасы, 
синтепон швейного и мебельного назначения. Производственные мощ-
ности предприятия позволяют производить триста тысяч кв. метров ге-
осинтетических материалов и двести пятьдесят тысяч погонных метров 
синтепона в месяц.

Остановимся отдельно на продукции ТОО «Фабрика нетканых матери-
алов «S.M.F.-System». Она представляет собой современные, экологичные 
и востребованные геосинтетические материалы. Например, геотекстиль. 
Это нетканый материал, изготовленный из нитей полиэфира иглопро-
бивным методом. Технические характеристики геотекстиля позволяют 
применять его в дорожном строительстве, для балластировки газопро-
водов, трубопроводов, для укрепления откосов и склонов, гидротехни-
ческом строительстве. Применяется геотекстиль для дренажа, а также 
во многих других сферах строительства. Геокомпозит – это гидроизо-
ляционный материал, состоящий из одного или двух слоев геотекстиля 
и слоя полиэтиленовой пленки. Является отличным гидро-, звуко- и те-
плоизоляционным материалом. Полотно сочетает в себе характеристики 
геотекстиля, обладающего таким свойствами, как химическая стойкость, 
неподверженность гниению, стойкость к образованию грибков, плесени, 
разрушению насекомыми и грызунами, устойчивость к ультрафиолето-
вому излучению, дополненные гидроизоляционными свойствами пленки 
из полиэтилена высокого давления (ПВД). Синтепон – лёгкий, объёмный, 
упругий нетканый материал, в котором холст из синтетических волокон 
скрепляется термическим способом. Преимущества синтепона заключа-
ются в лёгкости, хороших теплозащитных свойствах и малом весе. Синте-
пон используют для всех видов утеплённой одежды, в том числе детской, 
а также для изготовления одеял, покрывал, спальных мешков и других 
текстильных изделий.

Эти материалы по своим техническим параметрам полностью соот-
ветствуют требованиям, заложенным в проектах, что подтверждается 
результатами испытаний как казахстанских, так и российских центров 
сертификации.

Вся продукция ТОО «Фабрика нетканых материалов «S.M.F.-System» 
сертифицирована, само предприятие является участником республикан-
ских и международных выставок в сфере строительства и промышлен-
ности. Компания, обеспечивающая легкую промышленность, нефтега-
зодобывающую и строительную отрасли качественными экологичными 
материалами, считает своей миссией сохранение окружающей среды пу-
тем эффективного использования в производстве вторичных ресурсов.
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Производственная компания ТОО «MIAL-KZ» выпускает полиуретано-
вую продукцию на рынке Казахстана с 2012 года и является пионером 
на Западном Казахстане в данной сфере. Сектор обслуживаемых ком-
паний весьма широкий, от предприятий нефтяной сферы таких как: «Ак-
тюбинский Завод Нефтяного Оборудования», «Каспий-Нефть», горноруд-
ных компаний таких как, «Arcelor Mittal», «Восход-Oriel», «Коктас- Актобе», 
«Акшат-Актобе», «Юбилейное» до производственно- промышленных ком-
паний таких как, «Стройдеталь», «Актюбинский Завод Силикатных Изде-
лий» и многие другие.

Наша компания обладает уникальной технологией производства из-
делий способом литья, благодаря этой технологии сохраняются эксплуа-
тационные качества композитного материала, сохраняя рациональность 
– тем самым снижая затраты заказчика! 

Наше предприятие имеет собственное производство, где с 2012 года 
налажена технологическая линия изготовления готовых изделий из по-
лиуретана.

ТОО «MIAL-KZ»
Актюбинская область
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ТОО «Светоком»
Актобинская область

ТОО «Светоком» – отечественный производитель светодиодных све-
тофоров и светофорного оборудования в Республики Казахстан. Казах-
станское происхождение светофоров подтверждается сертификатом CT 
KZ, доля Казахстанского содержания составляет более 60%.

ТОО «Светоком» основано в 2001 году. На предприятии проведена раз-
работка конструкторской и технической документации светофорной про-
дукции. 5 июля 2003 года был запущен первый перекресток в г. Актобе на 
пересечении улиц А. Молдагуловой и Бр. Жубановых.

ТОО «Светоком» производит более 20 видов различных светофоров: 
транспортные, пешеходные, переездные железнодорожные светофоры, 
светофоры для применения в паркингах, автомойках, автодромах; вы-
полняет монтаж и пуско-наладочные работы, настройку и программи-
рование контроллеров, предназначенные для управления светофорами 
в различных режимах работы. Светофоры выпускаются по стандарту 
предприятия СТ 8372-1904-ТОО-001-2012 согласованному с комитетом 
дорожной полиции МВД РК. Продукция сертифицирована в соответствии 
с техничес ким регламентом таможенного союза 014/2011 «Безопасность 
автомобильных дорог»

ТОО «Светоком» реализовало пилотный проект системы диспетчер-
ского управления и мониторинга 4-х светофорных объектов с использо-
ванием беспроводной сотовой связи интернета. 

Сотрудники предприятия – это высококвалифицированные и опыт-
ные  специалисты. Непрерывно ТОО «Светоком» оказывает помощь сту-
дентам-практикантам, предоставляя место практики на базе предприя-
тия. На сегодняшний день 3 работника из числа практикантов.

За годы работы ТОО «Светоком» заработало положительную репута-
цию на рынке Казахстана. Работа светофоров более 10-ти лет на главных 
перекрестках г. Актобе – доказательство качества продукции ТОО «Све-
током».

С 2015 года ТОО «Светоком» экспортирует продукцию в Кыргызстан. 
В дальнейшем планируется выйти на рынок Узбекистана, Таджикистана.

На сегодняшний день ТОО «Светоком» экспортирует продукцию в Кыр-
гызстан, Башкирию.

С 2016 года освоено производство светодиодных знаков на солнечной 
электростанции.
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ТОО «СТАЛЛИТ» было основано в 2002 году на базе литейного цеха, 
расположенного на территории бывшего завода АООТ «Актюбинсксель-
маш». На рынке Республики Казахстан все эти годы успешно осущест-
вляет свою деятельность. В настоящее время специализируется на вы-
пуске отливок методом литья в землю.

Компания производит и реализует широкий ассортимент литых из-
делий из чугуна, стали и цветных металлов различного и практического 
назначения, а именно: люки чугунные канализационные (тип Т, тип Л, тип 
С), колосники, дождеприемники, решетки сливные под деревья, втулки, 
фланцы, шкивы, продукцию художественного литья, а также изделия, со-
гласно заявкам и чертежам заказчиков. 

Производственный цех предприятия оборудован плавильной индук-
ционной печью ИСТ-0, 4, с объемом загрузки до 500 кг., прокаточной пе-
чью, предназначенной для термической обработки отливаемых изделий, 
имеется станочное оборудование для механической обработки изготов-
ленных деталей, для перемещения груза в цехе используются кран-балки 
грузоподъемностью 2 и 3 тонны. Ежегодно в цехах ТОО «СТАЛЛИТ» изго-
тавливается более 400 тонн продукции. На складе всегда имеется в нали-
чии более 20 тонн готовой продукции. Компания осуществляет поставки 
по всей территории Республики Казахстан. Мы ценим каждого Клиента и 
изготовим любые чугунные, стальные и из цветного металла изделия по 
современным методам производства. 

Компания ценит труд каждого своего сотрудника и поэтому имеет 
пос тоянно действующий штат. Наличие сырьевой и собственной про-
изводственной базы с необходимым оборудованием и организация 
производства позволяют изготавливать изделия высокого качества. 
Компания является отечественным производителем и состоит в реестре 
товаропроизводителей Холдинга АО «ФНБ «Самрук-Қазына», имеет сер-
тификаты CT-KZ на выпускаемую продукцию. 

ТОО «Сталлит»
Актюбинская область
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АО «КЭМОНТ»
Восточно-Казахстанская область

История предприятия начинается в 1949 году, когда было организова-
но Усть-Каменогорское монтажное управление треста «Сибэлектромон-
таж», далее преобразованное в УКМУ «Казэлектромонтаж». В 2004 году 
предприятие получило статус Акционерного общества «КЭМОНТ». Сейчас 
в своем составе АО «КЭМОНТ» имеет монтажные, проектные и наладоч-
ные участки, а также представительства в Российской Федерации.

В настоящее время численность персонала составляет 680 человек.
Основным направлением деятельности АО «КЭМОНТ» является проек-

тирование, производство и изготовление комплектных распределитель-
ных устройств и подстанций среднего (6, 10, 35 кВ) и низкого напряжения 
(до 1000 В), монтажные и пуско-наладочные работы электрооборудова-
ния. Продукция отличается повышенной надёжностью и безопасностью, 
компактными габаритами, возможностью оперативного ремонта, безо-
пасностью в обслуживании, долговечностью, простотой при монтаже и 
вводе в эксплуатацию.
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Компания «Силумин-Восток» образовалась в 1996г. Сегодня это 
стабильное, постоянно развивающееся предприятие с количеством со-
трудников свыше 230 человек. ТОО «Силумин-Восток» занимает одно из 
ведущих положений в Казахстане в области промышленной автомати-
зации, электроснабжения, комплексной разработки проектов и поставок 
оборудования. В 2011 году был основан машиностроительный комплекс 
для развития конкурентоспособного экспортного производства в прио-
ритетной отрасли машиностроения. В конце 2014г. разработан и получен 
торговый знак «SV» на продукцию. Освоено и непрерывно совершенству-
ется производство под собственным брендом: НАСОСОВ, НАСОСНЫХ 
СТАНЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО И БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЩИТОВОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ ДЛЯ 
РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ, 
БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ.

С 2015 года ТОО «Силумин-Восток» обновляет и дополняет свой ста-
ночный парк оборудованием последнего поколения, обучает сотрудни-
ков у европейских производителей работе на нем. Предприятие привно-
сит западный опыт, через привлечение молодых идейных специалистов. 
Ежегодные вложения в обучение сотрудников на иностранных производ-
ствах, в повышение профессионального уровня в совместных проектах 
позволяют развивать собственный потенциал компании, ежеквартально 
разрабатывать, и внедрять новую продукцию в производство. Предпри-
ятие подтверждает качество, выпускаемой продукции международными 
сертификатами: сертификат менеджмента качества (ISO 9001:2009), сер-
тификат энергоменеджмента (ISO 50001:2012), сертификат экологиче-
ского менеджмента (ISO 14001-2015), декларациями таможенного союза, 
сертификатами Республики Казахстан, заключениями госэкспертизы и 
протоколами испытаний. Обновление номенклатуры и потребительских 
свойств продукции (нестандартность, монтаж, сервис и т.д.), обусловлен-
ные инновационной динамикой развития производства соответствуют 
технико-экономическим показателям.

 СЕГОДНЯ «СИЛУМИН-ВОСТОК «ЗАЯВЛЯЕТ СЕБЯ, КАК ПРОЕКТИРОВ-
ЩИК, РАЗРАБОТЧИК, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, МОНТАЖНИК И ПОСТАВЩИК 
ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. КОМПЛЕКС, КОТОРЫЙ НЕОБХО-
ДИМ ПОТРЕБИТЕЛЮ.

ТОО «Силумин-Восток» 
Восточно-Казахстанская область
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ТОО «Силикат» 
Восточно-Казахстанская область

ТОО «Силикат» – одно из крупнейших предприятий Республики Казах-
стан, выпускающее силикатный кирпич.

Предприятие специализируется также на обжиге извести, которая ис-
пользуется в различных технологиях цветной металлургии и применяет-
ся при добыче золота. Освоена технология производства сухих известко-
во-песчаных смесей для штукатурных и кладочных растворов из песка, 
добываемого на собственном месторождении, производства шлакобло-
ков из собственного сырья прочностью не менее 25 кг/см2.

ТОО «Силикат» отмечено такими престижными наградами, как Меж-
дународная «Платиновая звезда» (1999г.), презентационный приз «Амери-
канское качество» (2001г.), «Золотой слиток» высшего Женевского инсти-
тута бизнеса и управления INSAM (2006г.), а также получен Сертификат 
системы менеджмента в соответствии с EN ISO 9000 2001 (2001г.) В 2010 
году получен сертификат СТ-KZ, подтверждающий казахстанское содер-
жание выпускаемой продукции.
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Основная деятельность: глубокая переработка зерна кукурузы, про-
изводство и реализация крахмалопродуктов (кукурузный крахмал, пато-
ка мальтозная, патока карамельная ферментативная, патока карамель-
ная кислотная и т д.).

Основание завода: 2005 год.
Численность работников:
2005 год – 900 человек;
2013 год – 180 человек;
2016 год – 220 человек (постоянно).
Средняя заработная плата – 105 000 тенге.
Генеральный директор: Срапилов Султанмурат Мухамедович.
Претворяя Указ главы государства Н.А. Назарбаева «О развитии 

Аграрного сектора Республики Казахстан на 2003-2015 гг., и переходе от 
сырьевой направленности к перерабатывающей» нами был приобретен 
простаивающий завод по переработке зерна кукурузы в крахмалопро-
дукты, находящийся в городе Жаркент, Панфиловский район.

Потребность в сырье для производства составляла 15 000 тонн зерна 
кукурузы в год.

Совместно со Всероссийским научно-исследовательским институтом 
крахмалопродуктов в г. Москве был разработан проект по строительству 
нового завода по глубокой переработке кукурузы в объеме свыше 54 000 
тонн. В октябре 2013 года по телемосту сам Президент Н.А.Назарбаев 
дал старт нашему новому преобразованному заводу, по итогам которого 
в январе 2014 года, мы и вышли на обещанное качество и количество 
продукции. Но полную производительную мощность данного нового за-
вода мы планируем достичь к 2018 году. Тогда завод будет глубоко пере-
рабатывать до 360 000 тонн кукурузного зерна.

ТОО «Жаркентский Крахмалопаточный завод» занимается полной 
глубокой переработкой зерна кукурузы в крахмалопродукты:

• крахмал более 18 видов;
• патока 8 видов;
• глюкозные и иные виды сиропов;
• глютен;
• жмых;
• зародыш;
• кукурузное масло;
• комбикорма (гранулированные).

ТОО «Жаркентский 
Крахмалопаточный завод»

Алматинская область
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ТОО «ПолимерМеталл-Т»
Алматинская область 

Компания ТОО «ПолимерМеталл-Т» была образована 03 октября 
2003г. Целью создания компании было внедрение передовых технологий 
в строительной индустрии на рынке Казахстана.

В начале 2004г. было принято решение о приобретении линии юж-
но-корейской фирмы «IL KWANG GENERAL Machinery Co., Ltd» по произ-
водству сэндвич-панелей с негорючим минераловатным утеплителем на 
основе базальтового волокна.

В июле 2005 года был произведен первый запуск линии. 
На предприятии также функционирует финское оборудование по про-

изводству доборных элементов любой сложности до 6 метров, оборудо-
вание продольной и поперечной резки рулонного металла, не имеющая 
аналогов в Казахстане. Производственная мощность предприятия – 1 
млн. м2 сэндвич-панелей в год.

В целях повышения качества выпускаемой продукции предприятие 
имеет сертификацию на соответствие международным стандартам каче-
ства СТ РК ИСО 9001-2016. 

Доля местного содержания составляет 95-96%.
Вся выпускаемая продукция ТОО «ПолимерМеталл-Т» имеет сертифи-

каты соответствия качества и пожарной безопасности. На предприятии 
разработаны ТУ, регламентирующие выпуск продукции в соответствии со 
СНиПами и ГОСТами принятыми в РК.

Продукция «ПолимерМеталл-Т» востребована во всех регионах Казах-
стана. Имеется опыт поставок продукции на рынки Кыргызстана и Турк-
мении.
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ТОО «Plast Invest Production» является лидером в Республике Казах-
стан по производству и поставкам полиэтиленовых труб и фитингов. 
Компания специализируется на производстве и поставке напорных труб 
из полиэтилена высокой плотности низкого давления марки HDPE 100 
для самых различных сфер применения, стеклопластиковой арматуры, 
пластиковых емкостей для воды, а также осуществляет поставку обо-
рудования для монтажа и сварки полиэтиленовых труб различного диа-
метра и большого спектра фитингов европейских производителей, в том 
числе отводов, переходников, тройников, фланцевых соединений. 

В сентябре 2010 года ТОО «Plast Invest Production» успешно прошла 
сертификацию по стандартам ISO9001-2008, таким образом, подтвердив 
приверженность компании ключевым идеалам соответствия качества.

ТОО «Plast Invest Production» имеет собственную аттестованную лабо-
раторию, которая проводит испытания выпускаемой продукции в соот-
ветствии с областью аттестации для того чтобы выпускаемая продукция 
соответствовала требованиям нормативных документов.

В своей работе компания придерживается простых принципов: высо-
кое качество поставляемой продукции, кратчайшие сроки поставок, гиб-
кая система скидок. 

ТОО «Plast Invest Production»
город Алматы
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ТОО «КасХим»
Атырауская область

ТОО «КасХим» – является одним из крупнейших производителей про-
мышленной упаковки из полипропиленовой ткани. Компания существует с 
2006 года. С 2011 года имеет собственное производство, которое непрерыв-
но развивается, увеличивая объем выпускаемой продукции. 

Производственная фабрика ТОО «КасХим» находится в городе Атырау, 
Атырауской области, Республика Казахстан. На сегодняшний день она осна-
щена современным оборудованием (Starlinger, Австрия), а по технологии про-
изводства фабрика отвечает требованиям последних мировых стандартов. 

Наше производство разместилось в здании бывшего химического заво-
да, производственные площади которого составляют 20 000м2. На данный 
момент задействовано 190 специалистов.

Наша компания выпускает широкий ассортимент продукции, рассчитан-
ной как на конечного потребителя (полипропиленовые открытые и клапан-
ные мешки, мягкие контейнеры), так и на потребителя имеющего собственное 
производство, способное производить из наших изделий (полипропиленовая 
ткань, стропы, нити и т.д.) конечный продукт.

Все партии контейнеров имеют сопроводительную документацию: пас-
порт качества, выдаваемый ОТК производства, сертификат соответствия 
CT-KZ, сертификат международного испытательного института Labordata, а 
также по требованию заказчика, сертификат на соответствие международ-
ным требованиям ООН по перевозке опасных грузов, а также сертификат 
подтверждающий соответствие технических параметров мешков требова-
ниям железной дороги КНР. 

В планах дальнейшего развития нашего предприятия – строительство 
новых производственных корпусов, приобретение новейшего технологиче-
ского оборудования для расширения ассортимента выпускаемой продукции 
и создание дополнительных рабочих мест.

Выпускаемая продукция:
• мягкие контейнеры (биг-беги) от 500кг до2500кг
• мешки от 5кг до 50кг
• мешки под муку, сахар, сухие строительные смеси
• вагонные вкладыши.
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Сельскохозяйственный производственный кооператив «Хамит» был 
учрежден в 2006 году с целью организации производства переработки 
и реализации рыбы и рыбной продукции. Расположен в Южно-Казах-
станской области, рядом с Шардаринским водохранилищем. За период 
своего существования предприятие сумело сплотить несколько органи-
заций-природопользователей и организовать сильный и дружный кол-
лектив. В настоящее время пользователи рыбохозяйственных участков 
на Шардаринском водохранилище и р. Сырдария – ИП «Серманизов», 
ТОО «Нуралы» и ТОО «»VITA» являются соучастниками кооператива.

СПК «Хамит» имеет свой флот, состоящий из самоходных и вспомо-
гательных судов, с коллективом квалифицированных опытных рыбаков, 
которые вылавливают рыбу способом промыслового неводного лова.

В 2009 году был построен и введен в эксплуатацию новый завод по 
переработке, хранению и замораживанию рыбы и рыбной продукции. 

Основной вид деятельности кооператива – вылов рыбы, переработка 
и реализация рыбы и рыбной продукции. Производственная мощность 
предприятия позволяет перерабатывать до 6000тн рыбного сырья в 
год и выпускать, соответственно, до 3000 тн готовой продукции. Ассор-
тимент включает живую, свежемороженую рыбу, замороженную, соле-
но-вяленую и копченую продукцию, а также рыбную муку и корм. Про-
изводство завода является безотходным и состоит из следующих цехов:

Цех приемки сырья: прием свежей и замороженой рыбы, реализация 
свежемороженой рыбы. 

Филейный цех: филе судака; филе сазана; филе карася; филе змеего-
ловы; филе толстолоба; филе сома; филе леща; филе окуня; калтыки суда-
ка; щеки судака; икра судака; рыбный фарш; фарш судака; тушка сазана; 
тушка судака; тушка карася; тушка жереха; тушка воблы; тушка леща; 
тушка окуня.

Солено-коптильный цех: производство воблы целиковой вяленной; 
щуки потрошённой вяленной; жереха вяленного; карася вяленного; суда-
ка вяленного; чехони вяленной; сома вяленного; воблы копченной; щуки 
вяленной; жереха копченого; леща копченого; сазана копченого; сома 
копченого; толстлоба копченого; чехони копченой; 

Цех вакуумной упаковки: упаковка рыбной продукции в вакуум.
Рыбо-костный цех: переработка отходов рыбного производства с вы-

работкой рыбной муки и гранулированных кормов.

ТОО «Хамит»
Южно-Казахстанская область
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ТОО «Мадлен-KZ» начало работу в марте 2005 года с целью расшире-
ния сетей кондитерских цехов и кофеен в городе Шымкент. На сегодняш-
ний день компания Мадлен насчитывает 23 точки в Шымкенте, Таразе, 
Алмате и Астане, 17 из них работают в формате кофеен-кондитерских. 
Сеть Мадлен представлена уютными кофейнями, кондитерскими мага-
зинчиками и кофейнями-кондитерскими со специальным ассортимен-
том.

Кроме того, Мадлен занимается доставкой еды и дистрибуцией соб-
ственной продукции в разных областях Казахстана. В городе Шымкент 
есть фабрика-кухня на 2 000 квадратных метров, где компания произво-
дит полуфабрикаты и кондитерские изделия.

Линейка продукции Мадлен включает 580 наименований, в том числе 
более 120 кондитерских изделий. В 2015 году ТОО «Мадлен-KZ» получи-
ло специальную премию от НПП РК «Атамекен» – «Іскер» в номинации 
«Лучшие продовольственные товары». В любом кондитерском магазин-
чике ТОО представлен большой выбор эксклюзивных тортов и пирож-
ных, разнообразной выпечки и десертов. Здесь же рады предложить вам 
большой выбор натурально свежеприготовленного кофе, который вы не-
пременно можете взять с собой. Начинайте каждое утро с «Мадлен» и со 
стаканчиком ароматного и свежеприготовленного кофе.

ТОО «МАДЛЕН-KZ»
Южно-Казахстанская область
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Компания ТОО «ЗБН ВИЗиТ» производит безалкогольные напитки, ми-
неральную лечебно-столовую и питьевую воду на территории Южно-Ка-
захстанской области. Славится полезными для здоровья безалкоголь-
ными напитками, так как ценностью нашей продукции являются настои 
целебных трав и корней, экстракты плодов и ягод, которые растут на тер-
ритории Южно-Казахстанской области.

Компания ТОО «»ЗБН ВИЗиТ» ориентирована на долговременное со-
трудничество. При наличии большого ассортимента товара наши цены 
считаются выгодными в Южно-Казахстанском регионе. Является надеж-
ным партнером для многих клиентов, которые приобретают продукцию 
завода, как в крупных масштабах, так и небольшими партиями. 

Ассортимент компании ТОО «ЗБН ВИЗиТ»:
1. Минеральная природная питьевая лечебно-столовая вода «Ара-

сан целебный» и негазированная питьевая вода «Wizoff»;
2. Питьевая вода «AQUAS» со вкусом лимон-мята, малина-клюква, 

с добавлением натурального яблочного и лимонного сока.
3. Натуральные напитки – Лимонады: «Буратино», «Мохито», 

«X-RAY 13». Напитки с добавлением настоев лечебных трав и их корений: 
«Легенда», «Легенда Здоровячок», «Легенда Думан», «Легенда Тархун», 
«Легендарный Байкал»;

4. Напитки с добавлением сока – напитки, созданные на основе 
натуральных соков и сахарозаменителя «Лауритта»;

5. Низкокалорийные напитки «Фруктоша Буратино» и «Фруктоша 
Дюшес», «Фруктоша» со вкусом «Зеленое яблоко», «Персик» и «Апель-
син»;

6. Холодный чай «Real Tea» со вкусом лимона и персика.

ТОО «ЗБН ВИЗиТ» 
Южно-Казахстанская область 
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На территории Атырауского области, Махамбетского района, в селе 
Бейбарыс, действует с 9 марта 2013 года единственное товарищество 
«СП Первомайский» которая работает по молочным направлением с соб-
ственным молочным заводом, производственная мощность предприя-
тия составляет 8 тонн молочной продукции в сутки с расширением на 16 
тонн. Молочно-товарная ферма ТОО «СП «Первомайский» была постро-
ена в рамках государственной программы форсированного индустри-
ально-инновационного развития. В этом товариществе наращивается, 
совершенствуется производство и переработка продукции полеводства 
и животноводства, внедряются новые технологии. 

В рамках реализации проектов индустриально-инновационного раз-
вития на ферме открылся цех гидропоники, который являлась очеред-
ным этапом проекта «Молочный комплекс». Цех гидропоники – разра-
ботка испанских технологов по выращиванию свежей сочной травы 
круглый год, что, в свою очередь, будет способствовать продуктивности 
буренок данного молочного комплекса. 

В настоящее время выпускается несколько видов молочных продук-
ции: «Кефир», «Творог», «Сметана», «Иогурт», «Снежок», «сывороточный 
напиток». Молочная продукция, произведенная на предприятиях с высо-
кой технологией производства, соответствует ГОСТ и популярная по ре-
гионам на рынке молочной продукции. Вся выпускаемая продукция сер-
тифицирована, внедрена и постоянно контролируется интегрированной 
системой управления качеством продукции.

ТОО «СП Первомайский»
Атырауская область
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ТОО «Имени Амангельды» – это предприятие, имеющее почти веко-
вую историю. Его деятельность началась в 1934 году. Тогда оно носило 
название «Колхоз имени Амангельды». Предприятие вело промышлен-
ное рыболовство, и было одним из основных поставщиков сырья для ры-
бокомбината «Гурьеврыбпром».В 1996 году предприятие преобразовали 
в Производственный кооператив «Имени Амангельды». В целях опти-
мизации производственного процесса была произведена полная рекон-
струкция рыбного цеха согласно европейским стандартам.

С 2008 года на предприятии внедрена международная система менед-
жмента качества «СТРК ИСО 9001-2009», применяемая к добыче рыбы и 
производству различной рыбной продукции – охлаждённой, мороженой, 
вяленой, филе и др. С 2009 года внедрена система менеджмента безо-
пасности пищевых продуктов «СТРК ИСО 22000-2006», также применяе-
мая к процессу добычи рыбы и контролирования качества выпускаемой 
предприятием рыбной продукции. В декабре 2011 года предприятие по-
лучило «Еврономер» KZE.04-01/G2-0151/E, согласно которому ПК «Имени 
Амангельды» допущен к элитной группе экспортеров рыбной продукции 
в страны Европейского Союза, требования к которым являются самыми 
высокими в мире.

В 2016 году предприятие было преобразовано в ТОО «Имени Аман-
гельды». Производственные линии компании оснащены системой ХАССП 
и системой внутреннего производственного контроля за выпускаемой 
рыбной продукцией. Соблюдаются все технологические и гигиенические 
правила.

Сегодня ТОО «Имени Амангельды» является одной из крупнейших 
компаний в Казахстане по добыче, производству и экспорту рыбной про-
дукции высочайшего качества. Многое изменилось с момента образова-
ния предприятия, но основной принцип предприятия остался неизмен-
ным – это выпуск только лучшей, экологически чистой рыбы и рыбной 
продукции. Географическое положение предприятия, находящегося прак-
тически в устье реки Урал, обеспечивает бесперебойную деятельность 
всей линии производственного процесса, построенного по кластерной 
системе, начиная от добычи рыбы до выпуска готовой продукции глубо-
кой переработки.

Ассортимент выпускаемой рыбной продукции насчитывает более 25 
наименований – рыба мороженная, вяленая, горячего копчения, холод-
ного копчения, филе частиковых пород рыб. В перспективе ТОО «Имени 
Амангельды» планирует запустить в производство мини-консервный 
завод, организовать линию по производству жиромучной продукции, по-
строить современный причал, увеличить флот плавсредств для промыс-
лового лова.

В завершение всего сказанное остается констатировать тот факт, что 
продукция ТОО «Имени Амангельды» пользуется большим спросом на 
рынках Казахстана, России, Украины и Азербайджана, Грузии и Узбеки-
стана.

ТОО «Имени Амангельды» 
Атырауская область
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ТОО «Карат»- местная компания, начавшая свою деятельность в 1996 
году. Изначально целью создания компании являлось обслуживание со-
циальной инфраструктуры: гостиничное обслуживание; обслуживание 
столовых и обеспечение питанием; предоставление общежитий, услуги 
прачечных, обслуживание офисов; пекарни, магазины; организация досу-
га-сауна, тренажерный зал, бассейн, производство питьевой воды, тушен-
ки и т.д.

ТОО «Карат» начиная свою деятельность в качестве одного из много-
численных субподрядчиков, сумело перейти на более высокий уровень и 
на данный момент напрямую выполняет работы для ТШО.

ТОО «Карат» в своей деятельности стремится к качественному предо-
ставлению услуг и выполнению работ, удовлетворяющих требования пар-
тнеров компании. Одно из подтверждения высокого доверия со стороны 
партнеров компании служит подписание ТШО, мастер-контракта.

В ТОО «Карат» работают именно профессионалы своего дела, спло-
ченный коллектив единомышленников, способный решать задачи любой 
сложности. На сегодняшний день, ТОО «Карат» располагает целым рядом 
специализированных пунктов приема пищи, пищевых складов, холодиль-
ных камер, разделочных и других подсобных помещений для организации 
бесперебойного питания более чем на 5 000 персон, ежедневно. Добить-
ся высокого уровня предоставления услуг и проводимых работ стало 
возможным благодаря наличию в штате компании квалифицированного 
персонала, так как компания уделяет большое внимание подбору кадров и 
обучению персонала. Охрана здоровья и техника безопасности их сотруд-
ников, а также работа в отношении окружающей среды в тех регионах, в 
которых они осуществляют деятельность, являются основополагающими 
ценностями в ТОО «Карат».

Все виды работ и услуг в ТОО «Карат» выполняются в строгом соот-
ветствии соблюдения требований по ОТБ и ООС их заказчиков и в соот-
ветствии с правилами и нормами соответствующих местных и междуна-
родных регулирующих органов и данный факт подтверждается высокими 
показателями по результатам проведенных аудиторских проверок заказ-
чиками.

Параллельно основным видам деятельности, с момента своего основа-
ния, компания развивала и сопутствующие виды услуг: Ресторанный биз-
нес, бары, Медицинские услуги, Салон красоты, Магазины, Фитнес-центр 
(в/п Тенгиз), Центр отдыха «Денсаулык».

А также компания занимается производством и продажей спецодеж-
ды. Разработка моделей и пошив спецодежды производятся с учетом 
специфики условий работы и гигиенических требований.

Среди наших услуг: оформление интерьера, нанесение логотипа, вы-
шивка и разработка фирменного стиля в одежде.

В компании внедрена система ХААСП. Консервный цех обслуживают 
опытные грамотные специалисты (механики, операторы парового котла, 
КИПовцы).

ТОО «Карат» 
Атырауская область
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Одним из крупнейших, стабильно работающих с 2004 года и интенсив-
но развивающих предприятий г. Павлодара является ТОО «Молком-Пав-
лодар». 

Основное направление деятельности: молоко, кисломолочная про-
дукция, сметана, масло, плавленые, рассольные сыры. Молочные про-
дукты под знаком «Молком-Павлодар», широко известные не только в г. 
Павлодаре, но и за ее пределами (Астана, Алматы, Семей, Аксу, Экибастуз 
и др.). Коллектив предприятия постоянно работает в направлении обнов-
ления и расширения ассортимента.

В 2009 году значительно увеличили выпуск готовой продукции за счет 
реконструкции производственных мощностей, оснащения предприя тия 
более современным оборудованием (резервуары, пастеризационные 
установки, бактофуги, деаэратор, асептический розлив молочной про-
дукции, автоматическая моечная станция для всего технологического 
оборудования и т.д.) и внедрения интенсивных проектов по выработке 
диетических продуктов, творожных изделий, напитков на основе творо-
жной сыворотки, оптимизации технологических процессов, расширения 
ассортимента.

С целью совершенствования внутри заводского контроля выпуска-
емой продукции на предприятии проведена аттестация производствен-
ной лаборатории, чем подтверждается свидетельством № 121, введена 
в эксплуатацию лаборатория по микробиологическому контролю выпу-
скаемой продукции. Создана компьютерная сеть, обслуживающая все 
движения готовой продукции – от приемки сырья до реализации. Приоб-
ретение в 2008- 2009 году нового оборудования и приглашения технолога 
из Германии дало заводу возможность не только увеличить выработку 
плавленого сыра, но и расширить его ассортимент. В 2010 году приобре-
тена новая технологическая линия по фасовке продукции в тетра пакеты. 

Успешной реализации продукции, помимо качества, способствует хо-
рошо развитая сеть фирменных магазинов и непосредственная достав-
ка продукции заводом в торговые точки города. 

Большое внимание сотрудниками ТОО уделяется маркетинговым ис-
следованиям рынка, поиску новых каналов сбыта продукции. В послед-
нее время в связи с постоянно увеличивающимся количеством частных 
предпринимателей, занятых в сфере торговли продуктами питания, бо-
лее пристальное внимание фирмы уделяется именно этому сегменту 
рынка, как наиболее перспективному. В рамках маркетинговой стратегии 
фирмы большое внимание также уделяется и стратегии ценообразова-
ния. Один из подходов к установлению цен – «гибкая (эластичная) цена», 
которая быстро реагирует на изменение соотношения спроса и предло-
жения на рынке (как в сторону повышения в зависимости от конъюнкту-
ры). Такой подход к ценообразованию продиктован сезонным характе-
ром спроса на молочную продукцию: увеличения спроса и закупочных 
цен на сырьё зимой и, соответственно, увеличению цены на продукцию, 
и наоборот, снижение спроса и цен на сырьё летом ведёт к снижению 
стоимости продукции.

ТОО «Молком-Павлодар»
Павлодарская область 
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История ТОО «Best Milk» начинается в 2012 году с открытия молочно-
го цеха в с. Береговом Качирского района Павлодарской области. Тогда 
перерабатывали только 2 тонн молока в сутки и выпускали 3 наименова-
ния продукции – молоко, сметана и масло сливочное.

С самого начала ключевым фактором успеха компании при произ-
водстве была ориентация на 100% натуральность и высокое стабильное 
качество производимой продукции. Именно поэтому уже через год нам 
стало «тесно» в стенах молочного цеха и мы стали арендовать Городской 
молочный завод в городе Экибастуз. В это время мы перерабатывали до 
7 тонн молока в сутки и выпускали 15 наименований продукции.

5 января 2016 год – дата весьма знаменательная для нас – это день 
открытия собственного молочного завода в г. Павлодар. Произошло это 
благодаря поддержке Государства. Предприятие в рамках программы 
«Дорожная карта бизнеса» не только купила молочный завод, но про-
вела модернизацию предприятия. С помощью данной программы пред-
приятие построило складкой комплекс для хранения готовой продукции, 
современную приёмку молока, пристроило два новых цеха, приобрело 
спец. технику и спец. транспорт для молочной продукции. Закуплено и 
пущено в эксплуатацию современное оборудование, что позволяет нам 
перерабатывать на сегодняшний день до 30 тонн молока в сутки и выпу-
скать 68 наименований продукции.

В ассортимент выпускаемой продукции входит: несколько видов мо-
лока, сливки, кефир, ряженка, варенец, сметана, масло, йогурты, молоч-
ные десерты, творог и творожные массы, курт, плавленые и рассольные 
сыры.

Продукция вырабатывается под торговыми марками: «Классное от 
фермера», «Луговое», «Радужная капля»

Благодаря покупке современного оборудования по выдуву ПЭТ бу-
тылки и розливу в нее молочной продукции – предприятию удалось зна-
чительно расширить ассортимент выпускаемой продукции и выйти на 
новые рынки сбыта. В данное время мы реализуем продукцию в четырёх 
областях Казахстана.

Наша Продукция представлена в более 3000 торговых точках Казах-
стана.

ТОО «Best Milk» обладает четко отлаженной системой контроля каче-
ства на всех стадиях – от закупки сырья до выпуска и доставки гото-
вой продукции. На предприятии работает три лаборатории: Лаборатории 
приёмки сырья, лаборатория готовой продукции и микробиологическая 
лаборатория.  

На сегодняшний день завод оснащен современным оборудованием, 
позволяющим производить высококачественную продукцию, отвечаю-
щую современным потребительским предпочтениям и международным 
стандартам, гарантируя безупречный вкус и неизменно высокое каче-
ство продукта.

ТОО «Best Milk»
Павлодарская область 
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Павел Николаевич Шияновский начал свою деятельность по произ-
водству полуфабрикатов с 2000 года с выпуска пельменей ручной лепки 
торговой марки «От Дяди Паши». Предприятие развивалось, появилось 
множество других наименований продукции, пользующихся высоким 
спросом среди потребителей.

Список выпускаемой продукции состоит чем из 60 наименований: 
пельмени, вареники, блинчики, манты, хинкали, котлеты, тефтели, голуб-
цы, биточки и другая продукция.

За 17-летний период работы наложено тесное сотрудничество с тор-
говыми точками города и области. Продукция с фирменным знаком «От 
Дяди Паши» узнаваемая и заслуженно пользуется широким спросом 
среди потребителей Павлодарской области.

На  предприятии  действует сертифицированная  система  менедж-
мента безопасности пищевых продуктов применительно к производству 
и реализации быстрозамороженной продукции (сертификат соответ-
ствия KZ.5510974.07.03.00255).

На сегодняшний день производство полуфабрикатов «От Дяди Паши» 
– это стабильно работающее производство, где основным принципом 
работы является высокое качество и натуральность выпускаемой про-
дукции. 

Предприятие имеет собственные производственные площади, со-
временное оборудование и технологии, холодильные и морозильные 
установки, квалифицированный персонал. Качество и безопасность про-
дукции подтверждается сертификатом соответствия, выданным аккре-
дитованным органом по сертификации.

На предприятии в 2013 году была внедрена система менеджмента 
безопасности пищевых продуктов. В июне 2013 году предприятие сер-
тифицировал систему менеджмента безопасности пищевых продуктов 
применительно к производству и реализации продукции быстрозаморо-
женной. Система менеджмента в настоящее время действует на пред-
приятии. 

ИП «Шияновский П.Н.»
Павлодарская область 
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ТОО «MAGA-BREAD» находится на западе Казахстана в городе Актау.
Завод является одним из крупнейших предприятий в Казахстане, ос-

нащенный современным оборудованием, немецкой технологии по про-
изводству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.

Завод введен в эксплуатацию в декабре 2011 года. На предприятие 
внедрен ХАССП, соответствующий требованиям СТ РК 1179-2003.

Целью предприятия является производство безопасной продукции, 
удовлетворяющий требованиям потребителей, а также расширение ас-
сортимента выпускаемой продукции. 

Хлебозавод является лидером в области производства хдебобулоч-
ных изделии оснощен оборудованими Diosna, MIWE, Hatton, Capway. На 
заводе работают специалисты высокой квалификации с опытом, кото-
рые позволяют предприятию выпускать высококачественную продук-
цию.

Завод оснащен высококачественной системой вентиляции и конди-
ционеров фирмы Airinotec, которая поддерживает температуру воздуха 
круглый год. Производительность хлебобулочных изделий  50 тонн в сут-
ки. 

Ассортимент более 150 наименований, в том числе булочка «Кайзер» 
выпускается на оборудовании фирмы Eberhardt, а также «бретцель» на 
оборудование фирмы Fortuna Fritsch. На оборудовании фирмы Tradiform 
выпускается «Чиабатта».

Весь процесс хлебопечения от приготовления опары до выхода гото-
вой продукции автоматически происходит с использованием современ-
ных компьютерных технологий.

Основное сырье мука поступает на предприятие бестарным спосо-
бом в автоцистэрне-муковоз MAN Spitzep, затем в производственные 
бункера и дозаторы, установленные у тестомесильных машин Diosna. 
При производстве хлебобулочных изделий применяется немецкая тех-
нология «холодных жидких» опар AT Enginering. На производстве при-
меняется варочная машина фирмы IsernHager BackkuHuren, где варится 
заварки, которые поддерживают стабильность качества хлеба. 

Замес и подача теста происходит автоматически, управляется робо-
том фирмы Diosna. Разделка и формирование теста происходит автома-
тически на оборудовании фирмы Haton. Расстойка тестовых заготовок 
осуществляется в специальных расстоечных шкафах фирмы Kunze и 
MIWI.

Затем автоматически поступает в туннельные печи фирмы MIWE с 
термомасленым нагревом, для создание равномерной температуры, ко-
торая контролируются программным управлением. Кроме этого на заво-
де работают ротационные печи фирмы MIWE. 

Производительность кондитерских изделий 20 тонн в сутки. Ассорти-
мент кондитерских изделий свыше 100 наименований, которые выпуска-
ются на оборудовании фирмы Rondo Doge для слоенного теста. 

Высокое качество безопасной продукции и эффективность труда – 
основа экономического благополучия всей фирмы и каждого работника.

ТОО «MAGA-BREAD»
Западно-Казахстанская область
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В июне 2001 года в г.Жанаозен при частной гостинице «Жансая» была 
открыта пекарня с кондитерским цехом «Жансая тәттілері». Наша пекар-
ня с первых дней открытия старается выпекать хлебобулочные изделия 
сохраняя традиционные методы наших предков выпуская продукцию с 
торговой маркой «Жансая тәттілері».

Сейчас пекарня «Жансая тәттілері», является малым индивидуаль-
ным предприятием города Жанаозен по производству диетического хле-
ба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий разных видов с при-
менением сахарозаменителей и выполняет важную для региона задачу 
по поставке на рынок Мангистауской области продукции собственного 
производства. Большая часть мучных диетических кондитерских и хле-
бобулочных изделий поступает из соседних регионов. Мы перед собой 
поставили задачу создать хлебопекарное предприятие, способное пред-
ложить населению разнообразную качественную диетическую продук-
цию, а также гибко реагировать и приспосабливаться к спросу населе-
ния.

С первых дней открытия пекарни мы неустанно работали над рас-
ширением ассортимента диетических, не приносящих вреда для здоро-
вья продукций. Чтобы повышать квалификацию мы всегда приглашали 
специалистов из разных регионов и стран. Наши менеджеры занима-
ются постоянными поисками старых, забытых рецептов. Пользуясь Го-
сударственными программами по поддержке малого индивидуального 
предпринимательства, работники проходили месячные стажировки в 
США, каждый год по программе «SES» приглашаем старших экспертов 
с Германии для расширения и обучения сотрудников по выпуску диети-
ческих продукции. Производство продукции в основном осуществляется 
ручным замесом. Так как для нас принципиален вопрос высокого качес-
тва продукта, который мы предлагаем населению. Ассортименты про-
дукции разрабатываются на основе анализа потребительских спросов, 
и сейчас у нас в арсенале порядка более 35 наименований диетических 
хлебобулочных, кондитерских изделий. Мы постоянно ведем работу по 
расширению ассортимента и улучшению качества продукции, постоянно 
находясь в поисках новых рецептов. Продукция нашей пекарни «Жансая 
тәттілері» за эти годы успешной работы получила высокую оценку со сто-
роны потребителей, которые следят и дорожат своим здоровьем и здо-
ровьем детей, которые полностью доверяют качеству изделий нашего 
производства. Помимо обеспечения жителей города и близ расположен-
ных населенных поселков качественной продукцией, созданы рабочие 
места, число которых еще будет расти вместе с ростом нашего малого 
производства и увеличением объема рынков сбыта. В нашей пекарне 
с кондитерским цехом «Жансая тәттілері» вырабатывается различные 
виды хлебных изделий, диетических изделий включающие более 35 наи-
менований, а также кондитерские изделия по индивидуальным заказам. 

На предприятии работает 10 человек. Согласно представленных дан-
ных объем производства продукций в стоимостном выражении от 8 000 
000 тг в год. Каждым днем и каждым годом спрос продукции возрастает. 
Мы заботимся о здоровом будущим, а здоровий нашей нации! Ассорти-
мент хлебных и хлебобулочных изделий, производимых в нашем малом 
предприятии отличается как компонентами, входящими в состав рецеп-
тур изделий, так и внешним видом изделий.

ИП «Байменова»
Мангистауская область 
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АО «Нуржанар» создано на базе Уральского пивобезалкогольного за-
вода в 1993 году. 

История предприятия начинается с 1969 года, когда был запущен цех 
по производству безалкогольных напитков мощностью 250 тыс.дал в 
год.

 В 1970 году запущена линия розлива пива мощностью 1 млн.дал 
в год, а в1971 году солодовенный цех с производственной мощностью 
6600 тонн солода в год. С 1992 – предприятие выпускало минеральную 
воду, а с 1996 года водку.

В 2004 году начинается поэтапная модернизация завода, которая за-
канчивается в 2007году. По всей технологической цепочке производства 
пива устанавливается современное технологическое оборудование, по-
зволяющее получить высококачественный продукт с большим сроком 
хранения.

В 2011 году запущен цех по производству питьевой бутилированной 
воды.

На сегодняшний день на АО «Нуржанар» производится четыре сорта 
пива («Нуржанар», «Рижское, «Жигулевское», «Ритер» и другие), квасы 
«Нуржанар» и «Хлебный», питьевая вода «Нуржанар», безалкогольный 
напиток «Лайм», Все виды продукции предназначены для употребления 
как слабоалкогольные и прохладительные напитки.

Технический уровень производства пива, воды и кваса соответствует 
лучшим зарубежным и отечественным аналогам.

На предприятии функционирует система менеджмента качества, ко-
торая сертифицирована на соответствие международному стандарту 

СТ РК ИСО 9001.
На все виды продукции производимой на АО «Нуржанар» имеется де-

кларация о соответствии.
В состав предприятия входят производственные цеха: варочный,    

бродильно- лагерный цех, цех розлива пива, цех розлива питьевой бути-
лированной воды и напитков.

Варочный цех: производственная мощность – 5, 4 млн. дал пивного 
сусла в год.

Оборудование варочного цеха изготовлено фирмой KRONES (Герма-
ния). При производстве пивного сусла используются современные тех-
нологии и автоматизированные системы управления.

В цехе имеется отделение по подготовке воды с необходимыми для 
пивоварения параметрами. Также, в цехе готовится питьевая вода для 
розлива в ПЭТФ –тару. Подготовка воды ведется на установке обратного 
осмоса, производства фирмы Chriva.

Бродильно-лагерный цех: производственная мощность – 2, 4 млн.дал 
в год.

Установлены ЦКТ (цилиндроконические танки) фирмы Gresser (Гер-
мания), в которых ведется сбраживание и дображивание пива. В цехе 
имеется оборудование для разведения чистой культуры дрожжей, а так-
же установка СИП (установка для безраборной мойки оборудования).

АО «Нуржанар»
 Западно-Казахстанская область
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Акционерное общество «Аралтуз» – крупнейшее предприятие в СНГ, 
добывающее и производящее самосадочную соль. Основные направле-
ния деятельности – добыча, производство, реализация пищевой и техни-
ческой соли. Предприятие является стабильным надежным партнером 
по поставкам высококачественной продукции во многие страны. 

Первые соляные разработки на озерах начались в 1913 году, в 1925 
году в «Соль-артели» они достигли промышленных масштабов. Позднее 
артель была преобразована в комбинат «Аралсоль», а в 1994 году – в АО 
«Аралтуз».

 С тех пор завод несколько раз модернизировался. В 2017 году за-
вершился крупный модернизационный проект, который стал возможен 
после того, как в 2012 году предприятие вошло в число проектов госу-
дарственной программы индустриально-инновационного развития. Ин-
вестиционный проект позволял увеличить производственные мощности 
до 300 тыс. тонн в течение 5 лет (с 2012 по 2017 гг.).

 В 2013 и 2016 годах были построены два новых завода. Проект и 
оборудование изготовила ведущая в солеперерабатывающей отрасли 
испанская компания SERRA Salt Machinery. Кроме того, модернизирова-
лись цеха, построенные в 90-х годах.

В 2016 году АО «Аралтуз» подтвердила соответствие системы менед-
жмента качества и системы менеджмента безопасности пищевых про-
дуктов в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 
9001:2015 и ISO 22000:2005. Политика АО «Аралтуз» нацелена на посто-
янный поиск и внедрение инновационных подходов в производственных, 
сбытовых и управленческих процессах, а также на сохранение страте-
гической значимости роли на рынке в качестве производителя. Риск-о-
риентированное мышление, новые инновационные производственные 
технологии позволяют идти в ногу с постоянно усиливающимися требо-
ваниями современного мира. Профессионализм сотрудников АО «Арал-
туз» и высочайшее качество готовой продукции неизменно. 

Готовность к эффективному и взаимовыгодному сотрудничеству, ос-
нованному на внушительном опыте работы, АО «Аралтуз» гарантирует 
высокую стабильность и надежность своим стратегическим партнерам.

Выпуск готовой продукции соответствует требованиям безопасности 
в соответствии с ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции 
и стандартам на готовую продукцию СТ РК ГОСТ Р 51574-2003 и СТ РК 
2649-2015.

Ассортимент выпускаемой продукции АО «Аралтуз» разнообразен: от 
эконом до премиум класса. 

Сегодня АО «Аралтуз» перерабатывает более 450 тыс. тонн продукции 
и поставляет ее в страны Таможенного Союза. Компания также намере-
на выйти на рынки Китая, Кореи и ОАЭ.

 АО «Аралтуз»
Кызылординская область



ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЛУЧШИЙ ТОВАР КАЗАХСТАНА 2017 217

ТОО «Сервисно-заготовительный центр «Арал»- это рыбоперерабаты-
вающий комплекс, созданный 2009 году благодаря реконструкции холо-
дильного цеха бывшего АО «Аралрыбпром» со сметной стоимостью 108, 6 
млн. тенге. Производственная площадь составляет – 4940, 4 кв.м., произ-
водительная мощность – 16440 тонн рыбы в год, в т.ч. суточная произво-
дительность по выпуску филе судака глазированное 4, 8 тонн. 

Предприятие занимается добычей и переработкой рыбы в Аральском 
море. В настоящее время предприятие имеет 6 закрепленных за предприя-
тием рыбохозяйственных участков на Малом Аральском море и 2 участка 
на оз.Камыстыбас, свои причалы, собственные производственные, холо-
дильные площади и различные плавсредства.

На предприятии внедрена система ХАССП, имеет Сертификаты соот-
ветствия ИСО 22000:2005, СТ РК ИСО 22000: 2006, включен в Реестр пред-
приятии, поставляющих продукцию в страны Таможенного Союза и Евро-
пейского Союза.

Вся продукция, выпускаемая фирмой, сертифицирована, на рынке бо-
лее 7 лет.

– Земельный участок 0, 8753 га., 
– производственная площадь-4940, 4 кв/м., 
– мощность камер заморозки -68, 5 тн/сутки., 
– мощность единовременного хранения камер-1465, 7 тн.
– годовая мощность камер заморозки-16440 тн.
– цех филетирования-4, 8 тн/сутки;
– цех копчено-вяленой рыбпрод.-1, 8 тн/сутки;
– цех рыбного фарша-1, 6 тн/сутки;
– цех чистки рыбы-16, 0 тн/сутки;
– цех приемки рыбы-68, 5 тн/сутки;
– цех упаковки рыбпрод.-47, 3 тн/сутки;
– терминалы погрузочно-разрузочных работ-97, 9 тн/сутки;
– цех по производству льда-3, 5 тн/сутки;
– отделение холодной зоны-68, 5 тн/сутки.
Виды выпускаемой рыбпродукции:
1) Филе судака глазированное 
2) Икра судака 
3) Щечки судака 
4) Плавники судака 
5) Филе леща без кожи
6) Рыбный фарш
7) Мороженая рыбпродукция:
8)       Копчено-вяленая рыбпродукция.

ТОО «Сервисно-заготовительный 
центр «Арал» 
Кызылординская область
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Предприятие находится в Шиелийском районе Кызылординской об-
ласти. Предприятие основано в марте 2016 года. Основным видом дея-
тельности предприятия является производство кисломолочных продук-
ций и напитков из верблюжьего молока. Это шубат, молоко, курт. 

На предприятии работают 5 высоко квалифицированных специалис-
тов. Предприятие за 6 месяцев т.г. реализовало продукцию на 16, 2 млн. 
тенге. На предприятии используются новейшие оборудования. 

Темпы производства с каждым днем наращиваются. Предприятие 
имеет Декларацию соответствия ТС № KZ7500851. 24.01.08874. Имеет 
Свидетельство о приеме организации в члены Ассоциации автоматиче-
ской идентификации GSI KAZAKHSTAN (номер производителя487021641).

Предприятие выпускает 400 литров шубата в день. Срок хранения шу-
бата составляет 2 месяца. Шубат имеет 6% жирность. Шубат потребляют 
во всех района области и города Кызылорда. Шубат известен полезно-
стью и целебными качествами. Свойствами очищения организма. Еще 
наши предки изучили его целебные свойства. Это напиток энергии и здо-
ровья. Кто пьет шубат, тот всегда выглядит молодым и здоровым. Кожа 
лица становится мягкой и шелковистой. 100% местное содержание.

Курт – национальный продукт, предназначенный для длительного 
хранения и использования. Он используется как источник белка, мине-
ральных солей и витаминов-как кисломолочный напиток, а также для 
сервировки стола. Растворенный в мясном бульоне, курт обладает боль-
шими питательными и энергетическими свойствами, надолго продлевая 
время приятного состояния насыщения организма пищей, т.е. регулирует 
состояние равновесия между центрами голода и насыщения. Традицион-
но производится 20 разновидностей курта.

Отзывы от потребителей свидетельство о качестве продукции.
Предприятие и в дальнейшем будет наращивать свое производство, 

увеличивать поставки, так как желающих купить вкусный напиток растет 
с каждым днем. Предприятие активно участвует в общественной жизни, 
оказывает спонсоркую помощь малоимущим и социально защищенным 
слоям населения, активно участвует в акции «Дорога в школу», на кон-
курсах и выставках.

ИП «Ермаханов»
Кызылординская область
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ТОО «Rola -7» было образовано в 2008 году. Основное направление де-
ятельности, производство макаронных изделий, было положено запуском 
цеха №1 по производству лапши «Чабрец». 

Благодаря запуску дополнительного производственного цеха и выводу 
на рынок нового продукта, лапши «Арай». 

Макаронные изделия, производимые ТОО «Rola-7» являются экологи-
чески чистым продуктом, произведенным из отечественного сырья, не со-
держат красителей, ГМО и других искусственных добавок. 

Изготовление макарон ведется на современном оборудовании китай-
ского производства. 

Кроме готового изделия в виде лапши и различного ассортимента ма-
каронных изделий, компания Рола-7 предлагает конечному потребителю 
высококачественную муку. Производство муки отлажено и доведено до 
технологического совершенства. 

Выпускаемая ТОО продукция экспортируется в страны ближнего и 
дальнего зарубежья. Увеличивается объем реализации и экспорта про-
дукции, цена приемлема как для внутреннего потребителя, так и внешнего. 
Доля местного содержания составляет 100%. 

Предприятие сертифицировано на соответствие требованиям менедж-
мента безопасности пищевых продуктов, требованиям «HALAL». 

Год образования – 2008 г. 
Выпускаемая продукция – макаронные изделия в ассортименте, кото-

рой 45 видов, фаворитом на рынке является лапша Чабрец. 
Количество работников – 150 человек. 
Рынок сбыта – Республика Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Уз-

бекистан, Россия и Китай. 

ТОО «Rola-7»
Жамбылская область
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Проект по созданию птицефабрики в сельском округе Мырзатай Бай-

закского района Жамбылской области был профинансирован АО «КазА-

гроФинанс» и был включен в Карту индустриализации региона. Проект 

получил государственную поддержку по программе «Дорожная карта 

бизнеса 2020» 

Птицефабрика ТОО «Әулие-Ата Феникс» функционирует с конца 2016 

года. Проект по созданию птицефабрики в с.Мырзатай Байзакского рай-

она Жамбылской области был профинансирован АО «КазАгроФинанс» и 

был включен в Карту индустриализации региона. 

Проект получил государственную поддержку по программе «Дорож-

ная карта бизнеса 2020» на сумму 547 млн. тенге. В связи с чем к пти-

цефабрике провели необходимую инфраструктуру – газ, электричество, 

воду. 

ТОО «Әулие-Ата Феникс» в феврале месяце текущего года заключило 

контракт с Нидерландской компанией «Haanstra B.V.» и в апреле месяце с 

турецкой компанией «Emrepilic Ltd. Sti.» на поставку инкубационного яйца 

породы ROSS 308. Целью завоза данных яиц является их инкубация. 

ТОО «Әулие-Ата Феникс» реализовывает мясо птицы в ассортименте 

торговой марки «Гәкку Әулие-Ата Қус», производственной мощностью 

3500 тонн мясо птицы в год. Продукция птицефабрики полностью сер-

тифицирована. Основными потребителями являются различные компа-

ний и населения. Продукция птицефабрики реализовывается не только 

по Жамбылской области, но и в другие регионы Казахстана. При запуске 

птицефабрики было создано 270 новых рабочих мест, а так же произво-

дится пополнения в государственный бюджет в виде налоговых выпат. 

Так, в 2017 году заключили контракты с разными компаниями Жам-

былской области, Республики Казахстан и с соседней страной Республи-

кой Кыргызстан по поставке куриного мяса в ассортименте. 

Реализация нашей продукций за 1-ое полугодие 2017 года составляет  

1764 тн. В будущем планируется составить контракты с компаниями дру-

гих стран как Россия, Беларусь и.т.д.  

ТОО «Әулие-Ата Феникс»
Жамбылская область
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ТОО «Севиль-Мерке-Строй» основано в 2010 году. Директор предприя-
тия Хейроев Азиз Яшаевич. Изначально предприятие специализировалось 
на производстве и продаже стройматериалов. В2016 году открылось но-
вое структурное подразделение «Цех по переработке молока».

Цех оборудован производственной молочной линией «METROMAC» ту-
рецкого производства. Мощность 10 тн сырья в сутки. Сырье закупается у 
фермеров Меркенского и близлежащих районов, а также у местного насе-
ления. На производстве работает 5 человек. Продукция производится из 
цельного молока, без добавления консервантов по традиционным турец-
ким технологиям. Предприятие изготавливает: 

1. Сыр мягкий «Кашар». 
2. Сыр рассольный «Брынза». 
3. Каймак.
4. Йогурт натуральный. 
5. Творог
6. Масло сливочное
7. Масло топленое
Вся продукция сертифицирована декларациями таможенного союза, 

имеется сертификат СМК.
В 2016 году предприятие впервые участвовало в региональном конкур-

се «Лучший товар Казахстана»
В 2017 году в региональном конкурсе «Лучший товар Казахстана» 

предприятие было награждено Дипломом III степени в номинации «Луч-
ший продовольственный товар».

Рынок сбыта – Руспублика Казахстан: г. Алматы, г. Караганда, г. Аста-
на, г. Тараз и магазины Меркенского района Жамбылской области.

ТОО «Севиль-Мерке-Строй»
Жамбылская область
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На сегодняшний день ТОО «Tea House» является лидером по произ-
водству индийского чая на рынке Казахстана. Продукция компании «Tea 
House» пользуется широким спросом не только в Казахстане, но и все 
больше завоевывает сердца потребителей России, Республики Беларусь, 
Монголии и Киргизии. 

В ассортименте компании «Tea House» существует шесть торговых 
марок чая, таких как «Ассам», «Симба», «Индира», «Наурыз», «Тенгри» и 
«Тамаша», и насчитывается более шестидесяти позиций.

Верно выбранная стратегия компании – бесперебойная поставка ис-
ключительно качественной продукции при достаточно приемлемых це-
нах (в своих ценовых сегментах) и максимально широкой дистрибуции 
дала свои плоды: чай под торговыми марками «Ассам», «Симба», «Ин-
дира», «Наурыз», «Тенгри» и «Тамаша» быстро завоевали сердца очень 
разборчивых и не равнодушных к горячему напитку потребителей Казах-
стана. 

Создание собственного чаеразвесочного производства на террито-
рии ведения бизнеса, позволило сделать более гибким производство, 
оптимизировать логистику и усилить контроль качества на всех этапах 
производства. 

В 2001 году в городе Алматы была запущена чаеразвесочная фабрика 
ТОО «Tea House», оснащённая совершенно новым высокотехнологичес-
ким оборудованием производства BOSCH (Германия) и Marden Edwards 
(Великобритания).

Следуя тенденциям рынка, в 2004 году была запущена вторая фа-
брика, специализирующаяся на выпуске пакетированного чая, где были 
инсталлированы автоматизированные линии одного из лидеров отрасли 
итальянской компании IMA. 

ТОО «Tea House»
город Алматы
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Предприятие «Цин-Каз», основанное в 1998 году, прошло путь от не-
большого цеха до динамично развивающегося крупного предприятия – 
признанного лидера на рынке томатной продукции и консервированных 
овощей не только в республике Казахстан, но и во всей Центральной Азии. 
Сегодня более половины этого рынка в республике ассоциируется с тор-
говой маркой «Цин-Каз». Конкурентоспособность компании повышают 
такие факторы, как использование натуральных компонентов, улучшение 
потребительских свойств, улучшение дизайна и удобство упаковки.

Улучшение производства и стабильность качества продукции являет-
ся одним из основополагающих направлений развития предприятия. На 
предприятии внедрены и успешно функционируют 4 системы менеджмен-
та на соответствие требованиям международных стандартов ИСО 9001, 
ИСО 22 000, OHSAS 18001, ИСО 50 001, а также внедрена японская техно-
логия бережливого производства «кайдзен».

«Цин-Каз» регулярно участвует в различных казахстанских и междуна-
родных форумах, выставках и ярмарках производителей продуктов пита-
ния. В 2008 году в Москве состоялась Третья Международная Ассамблея 
Качества стран СНГ, на котором был проведен анализ ведущих брендов 
экономики стран Содружества и ЕврАзЭс.

В ходе мероприятия предприятие подписало декларацию качества по 
международной программе «Global Quality Promotion Programme», под-
твердив свою приверженность принципам Всемирной Декларации Каче-
ства, желание улучшать качество своей деятельности и соответствовать 
стандартам Программы.

За соответствие таким критериям Программы, как уплата налогов, по-
вышение качества продукции и менеджмента, социальной ответственно-
сти за своих сотрудников «Цин-Каз» был награжден «Золотым сертифика-
том качества». В следующем году компания вновь громко заявила о себе, 
завоевав звание «Производитель томатной продукции №1 2000-2009 го-
дов в Казахстане» на фестивале-конкурсе «Выбор года в Казахстане».

ТОО «Цин-Каз»
город Алматы
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«Мясоперерабатывающий Завод БИЖАН» – одна из лучших интегри-
рованных компаний в секторе пищевой промышленности по переработ-
ке мяса, производства колбасных изделий, мясных деликатесов, мясных 
и мясорастительных консервных изделий и полуфабрикатов. 

Отменный вкус выпускаемой продукции «БИЖАН» достигается бла-
годаря использованию только экологически чистого отечественного сы-
рья из северных областей Казахстана. 

В 2011 году наше предприятие внедрило и сертифицировало систему 
менеджмента качества на соответствие стандарту СТ РК ИСО 9001-2009 
и систему менеджмента безопасности пищевой продукции на соответ-
ствие стандарту СТ РК ИСО 22000-2006. 

Продукция «БИЖАН» на протяжении 19 лет получает самые высокие 
оценки за высокое качество и тому подтверждение золотые медали, на-
грады, дипломы и благодарственные письма.

ТОО «Мясоперерабатывающий 
Завод БИЖАН»

город Алматы
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ТОО «ViZaVi Company» создано в 2004 году. За годы своего существо-
вания небольшой кондитерский цех превратился в крупную торгово-про-
изводственную компанию и на сегодняшний день является одним из 
лидеров по производству мучных кондитерских изделий в Северном Ка-
захстане. Численность персонала за это время выросла с 3 до 150 чело-
век, а количество наименований продукции – с 3 до 80. Главная причина 
такого успеха – неизменная забота о качестве работы и постоянное совер-
шенствование выпускаемой продукции.

На предприятии внедрена система ХАССП, продукция выпускается со-
гласно стандартам и ГОСТам Республики Казахстан. Повышение качества 
– это постоянный и непрерывный процесс, направленный на достижение 
поставленных целей, что позволяет овладевать новейшими технология-
ми, как производства продукции, так и её продвижения на рынке. Для это-
го на предприятии поддерживается система повышения квалификации 
сотрудников, предоставляется возможность для реализации потенциала 
каждого работника. Компания заботится о своих сотрудниках, предостав-
ляя социальный пакет, стабильный уровень заработной платы, а также не 
забывает о пенсионерах и ветеранах труда.

Предприятие является участником и призером областных, региональ-
ных и международных конкурсов и выставок. Среди наград множество 
дипломов, медалей, грамот и благодарственных писем.

В рамках реализации социальной миссии ТОО «ViZaVi Company» шеф-
ствует над одной семьей дома-интерната для детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Также благотворительную помощь от 
компании регулярно получают и другие организации.

Одна из своих приоритетных задач кондитерское предприятие ТОО 
«ViZaVi Company» видит в выпуске продукции, отвечающей мировым стан-
дартам и расширении экспортного рынка с выходом на мировой уровень. 
Для достижения поставленных целей и задач компания постоянно совер-
шенствует производственные и управленческие технологии.

ТОО «ViZaVi Company»
Северо-Казахстанская область
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ИП «Пилипушко» октрыто с 2015 года. Общий стаж работы в пчело-
водстве 32 года. На базе пасеке 200 пчелосемей. Собирается 12 сортов 
меда. Предприятие является эксклюзивным производителем «МАТОЧ-
НОГО МОЛОЧКА», «ТРУТНЕВЫЙ ГОМОГЕНАТ», «ВОСКОВОЙ МОЛИ» в СКО. 
Предприятие придерживается строгих правил в процессе производства 
продуктов, реализуя поставленные цели предприятия: качество, нату-
ральность, безопасность. Продукция выпускается без никаких добавок. 
Расфасовка меда осуществляется в ручную.

ИП «Пилипушко»
Северо-Казахстанская область
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ТОО «КазМолТорг» начало свою деятельность в феврале 2016 года. В 
настоящее время у компании налажен сбыт молочной продукции, выпус-
каемой под брендом «Славное», в торговых сетях Казахстана и Российской 
Федерации, объемом порядка 62 тонн готовой продукции в месяц. Данная 
продукция пользуется большим спросом, так как в её основе лежит про-
изводство из натурального сырья животного происхождения и отсутствие 
искусственных компонентов.

ТОО «КазМолТорг»
Северо-Казахстанская область
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ТОО «СарыАрқа Нан Қарағанды» 
Карагандинская область

«Сарыарқа Нан Қарағанды» производственной мощностью 75 тонн 
хлеба в сутки был открыт 04.02.2017г. в Караганде.

Проект реализован при поддержке АО Нацфонда «Байтерек», АО 
«Цеснабанк» и Фонда развития предпринимательства «Даму». В хлебо-
завод со сферой реализации продукции в городах Караганды, Темиртау, 
Шахтинск, Сарань, Абай было вложено свыше 3 млрд. тенге в виде инве-
стиций. 

Запуск хлебозавода обеспечил постоянной работой 550 жителей Ка-
раганды и ближайших населенных пунктов. В рамках социальной ответ-
ственности бизнеса предусмотрены рабочие места для лиц с ограничен-
ными возможностями. 

«Сарыарқа Нан Қарағанды» является на сегодняшний день самым 
современным хлебозаводом в СНГ и одним из самых лучших в Европе 
и Азии. 

При строительстве хлебозавода были использованы только отече-
ственные материалы и конструкции были внедрены самые современные 
технологии в области хлебопечения. Оборудование, установленное на 
заводе, произведено в таких странах как Германия, Словения, Словакия, 
Италия и Болгария, отвечает всем мировым стандартам в том числе и по 
энергоэффективности. 

Завод стартовал с ассортиментом более 45 наименований хлебобу-
лочной продукции. На сегодняшний день потребителям предлагают до 
120 наименований продукции. Для удобства потребителей создана сеть 
из более 50 фирменных павильонов «Сарыарка нан», которые располо-
жены во всех районах г. Караганды и городах–спутниках. Выпуск наибо-
лее полезных сортов хлеба – один из приоритетных направлений разви-
тия предприятия.

Доля казахстанского содержания выпускаемой продукции составля-
ет от 90% до 98%.
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ТОО «Айза» – является ведущим производителем мороженого на тер-
ритории Центрального Казахстана. Качество продукции компании высо-
ко оценено потребителями практически во всех регионах Казахстана.

Компания имеет в своем штате 157 сотрудников. Производственная 
мощность составляет: 2100 тонн мороженого, молоко обработанное 900 
тонн в год. Сегодня компания предлагает более 80 видов мороженого 
высокого качества. Фабрика мороженого «Айза» выпустила свое первое 
мороженое в 1998 году каждый год наряду с 43 ставшими традицион-
ными сортами мороженого, представляются 5-7 новинок. Продукция 
компании в основном ориентирована на средний ценовой сегмент – это 
вафельные стаканчики, и недорогое эскимо.

Основным направлением развития является производство эскимо и 
весового мороженого. В их числе не только ставшее фирменным сим-
волом фабрики эскимо «Пингвин», «Белый медведь», но и оригинальная 
линейка эскимо «Соблазн», линейка весового мороженого «Карагандин-
ское. Качество продукции фабрики мороженого «Айза» по праву считает-
ся одним из самых высоких в Центральном регионе Казахстана. 

Об этом свидетельствуют многочисленные награды и дипломы, кото-
рыми награждена продукция фабрики мороженого «Айза».

ТОО «Айза»
Карагандинская область
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Компания «Дедов» на протяжении 12 лет вносит свой вклад в раз-
витие пищевой промышленности Карагандинской области и в целом 
страны. Компания, используя отечественное сырье, современное обору-
дование и инновационные технологии производит большой ассортимент 
высококачественных колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфа-
брикатов. 

За 12 лет компания зарекомендовала себя надежным бизнес-партне-
ром, стабильно развивающим производство и взаимоотношения, по пра-
ву став отечественным производителем качественной продукции.

Компания «Дедов» предоставляет более 150 рабочих мест, являясь 
градообразующим предприятием в посёлке Актас. Большое внимание 
администрация компании уделяет реализации социальных программ на 
предприятии. Нашим работникам компания оплачивает проезд, обеспе-
чивает трёхразовое комплексное питание. Для увеличения стабильности  
коллектива выплачиваются премии за выслугу лет и достигнутые пока-
затели. Перспективные сотрудники направляются на обучение, стажи-
ровку и отдых в страны ближнего и дальнего зарубежья.

В сентябре 2010 года компанией была разработана и внедрена си-
стема менеджмента качества и получен  сертификат «СТ РК ИСО 9001-
2009». Эта система – необходимое условие для достижения основной 
цели компании – неуклонного повышения качества продукции и рас-
ширения производства, которое в скором будущем будет расширено за 
счет строительства смежных и сопутствующих производств. В 2011 году 
предприятие сертифицировалось по стандартам производства «Халал», 
что в значительной степени позволило разнообразить ассортиментный 
перечень и в свою очередь привлечь самых требовательных покупате-
лей.

Компания продолжает заботиться не только о производстве, но и 
оказывает посильную помощь в благоустройстве поселка Актас, где с 
2007 года находится новое здание производственного комплекса, а так-
же оказывает шефскую помощь ветеранам ВОВ и малоимущим слоям 
населения.

ТОО «Дедов» 
Карагандинская область
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История компании ТОО «Агрофирма TNK» начинается в 2000 году. С 
первых дней существования руководство компании стремилось пере-
вести сельское хозяйство на каче-ственно новый уровень не только в 
рамках района, области и Казахстана. Одна из целей создания Компании 
внести свой вклад в важный процесс перехода Республики Казахстан из 
сырьевого придатка в конкурентоспособного экспортера натуральной 
продукции на мировом рынке.

Сегодня ТОО «Агрофирма TNK» – это крупное сельхоз-формирование, 
группа 15 компаний высокотехнологичного производства натуральной 
продукции по принципу «от села до стола». Компании группы оснащены 
всем необходимым для деятельности по производству, хранению и реа-
лизации продукции растениеводства и животноводства, а также продук-
ции их переработки.

Все компании группы соответствуют требованиям государственных 
стандартов Республики Казахстан СТ РК ИСО 9001 и СТ РК ИСО 22000. 
С 2007 года в 7-ми ТОО группы соответствие системам менеджмента 
добровольно подтверждается сертификатами лидирующего органа по 
сертификации в Республике Казахстан – ТОО «Казахстанский центр 
качества». Дополнительно планируется пройти сертификацию соответ-
ствующих линеек продукции по стандартам Halal, BIO, Organic и получить 
сертификаты по международным стандартам ISO.

Конечные продукты Компании выпускаются под зарегистрирован-
ной торговой маркой «Жақсы». «Жақсы» – это качественные натураль-
ные продукты по доступной цене. При производстве продукции торговой 
марки «Жақсы» применяются только натуральных ингредиенты.

Основой продуктового портфеля ТОО «Агрофирма TNK» является та-
кая продукция как зерновые, семена зерновых, в том числе элита, мука 
пшеничная хлебопекарная, отруби, сычужные твердые сыры, кисломо-
лочная продукция, колбасные изделия, мясные консервы, мясные дели-
катесы и полуфабрикаты, племенной скот, мясо КРС и лошадей.

С прошлого года взят курс на продвижение торговой марки «Жақсы» 
и прямой работы с конечными потребителями. Так в конце 2015 года про-
дуктовый портфель пополнился продукцией мясопереработки. В этом 
году начата реализация трехэтапного проекта по строительству целого 
комплекса по переработке зерновых культур и получению различных ви-
дов круп, муки и макаронных изделий.

Хлебоприемное предприятие ТОО «Урожай», входящее в группу, было 
официально признано одним из самых крупных заготовительных пред-
приятий среди стран СНГ. Около 7% объема производства муки хлебо-
пекарной в Казахстане производится на мельничных комплексах компа-
ний группы ТОО «Агрофирма TNK». Освоена переработка всей линейки 
кисломолочной продукции, мощность переработки до 20 тонн в сутки 
натурального коровьего молока собственной молочно-товарной фермы.

TNK является компанией с динамично развивающимися передовыми 
технологиями и методами управления. Реализуемая концепция развития 
позволяет достичь высоких показателей в деятельности и производить 
качественные, натуральные, востребованные на рынке пищевые продук-
ты по доступной цене.

Группа компаний «Агрофирма TNK»
Акмолинская область
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Завод работает на протяжении более 50 лет.
Директором компании является Жаксылыков Асен Дулатович. Вид 

деятельности предприятия: производство, переработка сельскохозяй-
ственной продукции, а именно масло крестьянское, творог, мороженое 
сливочное и шоколадное, фруктовое, вафельные стаканчики для моро-
женого, итальянское мороженое Джелато, сыр «Чечил», обезжиренная 
масса (сырье для сыра), также национальная продукция курт и коспа. 
Продукция ТОО «Гормолзавод» имеет Декларацию о соответствии, Сер-
тификат системы менеджмента и качества СТ РК ИСО 9001, так же имеет 
сертификаты «Халал», СТ КЗ. С каждым годом объемы выпускаемой про-
дукции растут, и растет ассортимент продукции. Среднегодовая произво-
дительность готовой продукции составляет масло сливочное 2000 тонн, 
мороженое 2000 тонн, творог 1000 тонн. ТОО «Гормолзавод» осваивает 
Казахстанский рынок и начинает осваивать Российский рынок. ТОО «Гор-
молзавод» поставляет сыр для плавления в Россию на протяжении 2 лет, 
в объеме 450 тонн в год.  

В СКО Айыртауском районе, с. Саумалколь находится филиал заво-
да, на котором производят кисломолочной продукции, а именно молоко, 
кефир, ряженка, сметана, брынза. Филиал ТОО «Гормолзавод» оснащен 
новейшем оборудованием: линией приемки молока, приемная установка, 
пастеризационная установка, машина для дозировки свежего молока, 
заквасочник для кефира, машина для дозировки, термокамера для созре-
вания, сепаратор, заквасочник для творога, прибор для размешивания и 
нарезания и мг.др. 

Продукция хранится не более 5 суток по причине отсутствия в ней кон-
сервантов. В планах выпуск Турецкого айрана и Йогурта. 

Изготовленная продукция доставляется в г. Кокшетау, на завод, где 
проходит контроль, далее отправляется для дальнейшей реализации.  

Реализацией продукции занимается ТОО «Торговый домгормолза-
вод», который имеет:

– собственные склады;
– авто-парк;
– осуществляет доставку готовой продукции по городу и по Казахстану;
– имеет свою розничную сеть (6 павильонов в г. Кокшетау);
– обслуживает магазины категории А и Б;
– реализацией продукции на Россию, осуществляется реализация ита-

льянского мороженого Джелато в рестораны;
– осуществляет продажу жидких смесей для изготовления мягкого 

мороженого;
– поставляют продукцию в 18 детских садов. 
Торговый дом поставляет продукцию завода во многие города Казах-

стана, а именно Астана, Караганда, Петропавловск, Степногорск, Семей, 
Щучинск, Атырау, Актобе, Павлодар, ВКО, Тараз, Шымкент, Алматы, райо-
ны Сандыктауский, Зерендинский, Акжарский, Айыртауский, Акколь, Атба-
сар, Боровое и многие другие. 

Продукция ТОО «Гормолзавод» зарекомендовала себя на рынке Ка-
захстана и России как натуральный продукт, который держит свою марку. 

ТОО «Гормолзавод»
Акмолинская область
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Индивидуальное предприятие «Нур Адиль» с торговой маркой «Рома-
новский продукт» было основано в 2007 году Сергеем и Бакытгуль Рома-
новыми. Фирма производит хлебобулочные, кондитерские и кулинарные 
изделия. Главное кредо компании – это безопасность потребителя. На 
предприятии ведется жесткий контроль качества санитарных условий 
производства выпускаемой продукции, налажено тесное сотрудниче-
ство с лабораторией, куда ежемесячно на тестирование сдаются образ-
цы продукции. На всю выпускаемую продукцию имеются декларации о 
соответствии. Также имеется сертификат «халал».

ИП «Нур Адиль» начинало свою деятельность на площади в 50 кв.м., 
а на данный момент она доходит до 2 тысяч кв.м. Сейчас ИП «Нур Адиль» 
– это динамично развивающееся предприятие, на котором работают бо-
лее 60 сотрудников. Постоянно обновляется ассортимент выпускаемой 
продукции, тем самым увеличиваются объемы производства. Помимо 
этого ИП открывает новые цеха, создает рабочие места и обеспечивает 
жильем сотрудников в собственном общежитии.

Основными клиентами ИП «Нур Адиль» являются ТОО «Торговая сеть 
«GreeN Mart», ТОО «Бахус-центр», ТОО «Магнум Cash&Carry», ТОО «Центр 
торговли «Астыкжан», гипермаркет «Кен Март» и др. Компания работает 
на рынке города Астана.

На фирме существует cаll-центр, который контролирует работу экспе-
диторов и собирает отзывы, жалобы, замечания и предложения от поку-
пателей и потребителей продукции.

ИП «Нур Адиль»
город Астана
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ТОО «САПА НАН» – предприятие с достаточно четкой и последователь-
ной стратегией и особо выделяющееся активностью в деле, специализи-
рующемся на производстве хлеба и хлебобулочных изделий. Рождение 
компании ТОО «САПА НАН» произошло 05 февраля 2015 года в г. Астана 
на базе бывшего Хлебозавода «Цесна-Астык». Ранее хлебозавод один из 
первых был построен в 1962 году и запущен в эксплуатацию в 1965 году в 
Целинограде. История Хлебозавода начинается с 1990-х годов. Хлебоза-
вод № 1 с 1997 года входил в состав ТОО «Концерн Цесна-Астык». Во вре-
мя войны хлебозавод располагался по улице «Спортивная», позже «Ком-
сомольская», а ныне «Акжол» в старых бараках. Печи ФТЛ-2 1937 года 
выпус ка работали на каменном угле. При производстве хлеба использо-
вался в основном ручной труд, тесто месили в дежах. Жидкие дрожжи 
получали из хмеля. Вместо современных агрегатов для производства 
дрожжей использовались обычные бытовые ванны. За прошедшее время 
модернизации и реконструкции подверглось все оборудование предприя-
тия. В 1980 году были установлены на расстойно-печной агрегат делитель 
укладчик.  В 2003 году было приобретено оборудование немецкой фирмы 
«Вахтель» для выпечки хлебобулочных изделий. В марте 2007 году был 
произведен запуск универсальной технологической линии по производ-
ству овально ржано-пшеничного, пшеничного хлеба, батонов с косым на-
дрезами, круглого пшеничного и ржано-пшеничного хлеба. 

Одним из главных преимуществ данной линии является универсаль-
ная печь тоннельная, в системе обогрева которой используется электри-
чество, сжиженный газ, дизтопливо. На данный момент на заводе имеют-
ся ротационные печи лучших брендов мира и полностью обновлена вся 
линейка технологического оборудования. 

Сегодня завод вырабатывает большой ассортимент кондитерских из-
делий (более 40 наименований) и более 70 видов хлебобулочной продук-
ции. ТОО «САПА НАН» придерживается как традиционных технологий при 
производстве своей продукции и является сторонником годами испытан-
ных рецептур, так и осваивает новые современные технологии. Производ-
ство в ТОО «САПА НАН» полностью автоматизировано, кондитерский цех 
оснащен швейцарским оборудованием компаний «RONDO» которое  раз-
рабатывает и выпускает высококачественные машины и оборудование 
для производства самых разнообразных хлебобулочных изделий. Одним 
из важнейших видов оборудования является ротационная печь шведско-
го производства «REVENT» – ведущий мировой производитель хлебопе-
карного оборудования.  

На предприятий имеется три основных цеха: 
• Хлебный цех
• Кондитерский цех
• Булочный цех

ТОО «САПА НАН»
город Астана
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ИП «QAZAQ House» функционирует с 2007 года. Расположен в г. Аста-
на. Количество сотрудников составляет 15 человек.

В 2008 году предприятие приобрели 16 кобыл и организовали более 
масштабное производство кумыса.

На организацию промышленного производства ушло пять лет и в 
2012 году ИП «QAZAQ House» заключили первый контракт с супермар-
кетом Галмарт. Этот контракт определил дальнейшее развитие, побудил 
к бутылированию продукта, автоматизации некоторых процессов произ-
водства и привел к пониманию организации продаж кумыса в условиях 
современного города. 

В целях дальнейшего продвижения кисломолочной продукции ИП 
«KazakhHouse» в 2013 году зарегистрировал «Qazaq house» (имеется 
сертификат) для реализации готового продукта под собственной торго-
вой маркой, был разработан логотип и фирменный бренд. Регистрация 
произведена на территории Республики Казахстан и в странах ближнего 
зарубежья.

В настоящее время производственная мощность составляет 150 ли-
тров в день, заключены долгосрочные договора о поставке готовой про-
дукции – в столовую Мажилиса Парламента РК, в сеть ресторанов «Arka 
ST», в сеть гипермаркета Галлмарт в Астане и в Алматы. 

Кроме того, поступают предложения о поставке кумыса под брендом 
«Qazaq house» из приграничных городов Российской Федерации.

Также, на территории конно – спортивного клуба Тулпар в г.Астана, 
организована реализация базового продукта – свежего кобыльего мо-
лока, потреблять которое необходимо в течении 20 минут после дойки, а 
также, ценнейшего продукта – саумал. 

С каждым годом по мере увеличения объема выпускаемой продук-
ции, увеличивается и количество сотрудников. 

Бутылки для розлива продукции изготавливаются по специальному 
дизайну в одном из передовых отечественных компаний по производ-
ству ПЭТ тары. Продукция высокого качества и сертифицирована.

Компания имеет многочисленные награды и отзывы покупателей, 
также активно продвигает бренд в социальных сетях. 

ИП «QAZAQ House»
город Астана
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Название компании тождественно инициалам учредителя, идеолога 
и главного организатора производства Дружинина Евгения Петровича. 
ТОО «ДЕП» является одной из самых крупных и известных компаний по 
производству молока и молочных продуктов.

Предприятие преодолело долгий путь, прежде чем завоевать сердца 
потребителей. Для этого, компания со дня основания, неизменно следует 
заданному идеалу – поставлять на рынок продукцию высшего качества. 

Компания производит более 100 наименований натуральных, экологи-
чески чистых продуктов.

Бескомпромиссная требовательность менеджмента качества компа-
нии к процессу производства продукции, позволила выдержать жесткие 
требования международного стандарта качества «ISO 9001».

Многие годы кропотливой, добросовестной, непреклонной работы, по-
зволяют нашей компании вести деятельность, как внутри страны, так и за 
ее пределами, в странах Европы и СНГ. 

Компания «ДЕП» награждена большим количеством наград, дипло-
мов, медалей и сертификатов победителей.

Но самая большая награда – это любовь потребителей. Предприятие 
всегда находится в поиске путей улучшения качества продукции.

Всё это делается, для того, чтобы неизменно производить товары вы-
сочайшего качества, применяя только натуральное сырьё.

Имидж компании «ДЕП» формулируется коротко и неизменно: «Для 
Вас только лучшее!»

ТОО «ДЕП»
Костанайская область
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ТОО «Садчиковское» цех по производству сыров был построен в 1988 
году, и его продукция сразу завоевала признание покупателей. С 2001 
года цех входит в состав групп компании «Иволга-Холдинг». На сегодняш-
ний день ТОО «Садчиковское»- одно из самых передовых хозяйств Кос-
танайской области. В структуру предприятия входит животноводческая 
ферма, доильный центр, сыроварня, цех по переработке молока, зерно 
ток, а также земли для выращивания картофеля и зерновых культур.

Цех переработки молока оснащен современным немецким оборудо-
ванием. Ассортимент выпускаемой продукции ТОО «Садчиковское» дос-
таточно широк. Продукция предприятия пользуется широким спросом 
во многих областях Казахстана за счет высокого качества сыров и пре-
восходного вкуса.

Цех по переработке молока ТОО «Садчиковское»является один из 
средних предприятий молочной промышленности г. Костанай и Коста-
найской области. Предприятие оснащено современным высоко про-
изводственным оборудованием, позволяющим выпускать продукции 
высокого качества, отвечающую самому изысканному вкусу. Для цеха 
характерен постоянный поиск новых технологий, которые позволили 
бы ему выйти на передовое место среди молочных предприятий. В те-
чении длительного времени специалистами сырного цеха проводились 
исследования по подбору качественного молока для выработки продук-
тов молочного ассортимента. В настоящие время ТОО «Садчиковское» 
выпускает продукцию: Сыр «Садчиковский», Сыр «Дуэт», Сыр «Мрамор-
ный», Сыр «Особый», Сыр «Пикантный», Сыр «Голландский», Сыр «Фит-
нес», Брынза, Сыр «Домашний», Сыр «Степной», Сыр «Деликатесный», 
Сыр плавленный «Янтарь», масло сливочное, масло шоколадное, творог 
не жирный, Био сметана, Био кефир, Йогурт, молоко ПюрПак, молоко 
ФинПак. Ассортимент молочной продукции достаточно разнообразен и 
постоянно расширяется. Аналогом данного производства в регионе не 
существует, так как цех по переработке молока ТОО «Садчиковское» вы-
пускает только натуральную продукцию!

ТОО «Садчиковское»
Костанайская область
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ТОО «Аква-Арасан» образовалось 02 апреля 2002 года. С начала своей 
деятельности предприятие занимается добычей и розливом подземных 
минеральных лечебно-столовых вод. С 2012 года ТОО «Аква-Арасан» про-
изводит квас. В настоящее время выпускается 3 вида кваса: «Хлебный», 
«Славянский» и «Староградский».С июля 2014 года предприятие произво-
дит безалкогольные напитки в ассортименте на площадке, расположен-
ной 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 соответ-
ствовать быстро меняющемуся настроению потребителей, а также рас-
ширить 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.Ко-
станай, пр.Абая 2. На заводе предприятие выпускает новые виды безалко-
гольных 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», «Зе-
леный с лимоном», «Зеленый с гуавой», также осуществляется выпуск 
питьевой воды «AquaArasan», а также планируется выпуск новых видов 
безалкогольных напитков.

ТОО «Аква-Арасан»
Костанайская область



ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЛУЧШИЙ ТОВАР КАЗАХСТАНА 2017 239

Сеть кондитерских «Ваниль» начала свою деятельность на рынке 
города Актобе с 2009 года и сразу зарекомендовала себя как произво-
дителя по-настоящему качественной и вкусной продукции. На данный 
момент успешно работают три фирменных магазина в г. Актобе, три ма-
газина в г. Оренбурге, два кафе и кафетерий.

Продукция сети кондитерских «Ваниль» пользуется большой попу-
лярностью; наши пироги, печенье и выпечка стали неотъемлемой ча-
стью ежедневного чаепития, наши торты являются украшением любого 
праздника, а шоколадные фигурки и элитная продукция являются пре-
восходными подарками. Компания так же является одним из немногих 
производителей уникального продукта – Жента в шоколаде, который яв-
ляется современной интерпретацией национального казахского десерта 
– жента, покрытого шоколадом премиум класса. Продукция сети конди-
терских «Ваниль» не только является безусловным лидером на област-
ном рынке, но так же известна в других городах Казахстана.

Не смотря на то, что компания достигла очень многого в различных 
направлениях, мы никогда не останавливаемся на достигнутом, посто-
янно исследуем новые пути развития, учитывая потребности и желания 
наших клиентов. 

ИП «Иркиналинова З.Е.»
Актюбинская область
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ТОО «Агрофирма «Тау» – это молодое амбициозное предприятие по 
производству кисломолочной продукции в Актюбинской области. 

Команда профессионалов с многолетним стажем работы составляют 
качественный костяк нашей команды. Выпускаемая продукция проходит 
строгий контроль качества. 

Мы несем ответственность за наш продукт от конвейера завода до 
полки магазина. 

В настоящее время несколько видов выпускаемой продукции занима-
ют лидирующие позиции по продажам в торговых сетях города Актобе. 

Компания постоянно проводит анализ по потребительскому пред-
почтению, изучает рынок предложения. На основе полученных данных 
производство разрабатывает новые виды продуктов, а так же выпускает 
имеющиеся позиции в упаковке разного объёма. 

Границы продаж выпускаемой продукции ТОО «Агрофирма «Тау» 
(Хромтауский молочный завод) за короткий период времени вышли за 
пределы Актюбинской области, осуществляя поставки и в соседние об-
ласти Казахстана.

Эмоциональной составляющей торговой марки «MilkyLand» является 
лозунг «Заботливая мама»! Только мама выбирает всё самое лучшее для 
своей семьи!

Сплоченная команда, любовь к делу и высокие цели позволяют неус-
танно трудиться на благо наших потребителей!  

Клиентоориентированность – это наш главный принцип во взаимо-
действии с нашими партнерами. Мы не просто ищем новых и работаем со 
старыми клиентами, мы дорожим и любим каждого из них!!!

Начало запуска производства: сентябрь 2015 г.
Мощность завода: 15 тонн в сутки.
Количество выпускаемых видов продукции на июнь 2017 г. – 20 ед.  
Основное сырье для продукции – молоко – мы получаем от местных 

фермеров и крестьянских хозяйств Актюбинской области. У нас имеются 
молокоприемные пункты в п.Мартук, куда привозят и сдают молоко кре-
стьяне, а также крупные крестьянские хозяйства Хромтауского района. 
Таким образом, можно заключить, что продукция, которую мы выпуска-
ем, полностью казахстанского производства. В том числе тара, в которую 
заливается кисломолочная продукция, выпущена на казахстанских пред-
приятиях.

Приобретая продукцию хромтауского молочного завода под торговой 
маркой «MilkyLand», потребитель поддерживает не только нашу компа-
нию, как местного казахстанского производителя, но и крестьян, ферме-
ров, трудящихся в нашей области в сельском хозяйстве, сырьё, которых 
мы закупаем.

 ТОО «Агрофирма «Тау» 
Актюбинская область



ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЛУЧШИЙ ТОВАР КАЗАХСТАНА 2017 241

СПК «Айбек» г. Актобе единственный мясной комбинат с закончен-
ным производственным кластерным циклом по убою, хранения и пере-
работке мяса всех видов скота, для дальнейшего изготовления натураль-
ных консервных изделий высокого качества стандарта отечественного 
производства. В организации трудятся около 60 человек. На территории 
мясокомбината работает два цеха производства (цех убоя и переработке 
мяса и линия по изготовлению мясных тушеных-консервов (говядины, 
баранины и конины) и комфортный магазин (павильон) по реализации 
мясных изделий:

Цех убоя, хранения и переработки мяса всех видов скота оборудован 
современным техническими оборудованиями по убою, разделке и хра-
нению готовых туш (говядины, баранины, и конины) для реализации в 
рынки сбыта г. Актобе и другие регионы области. В цехе работает обслу-
живающий персонал. Сменная производительность цеха 8 (восемь) тонн 
мяса.

Цех изготовления мясных высококалорийных консервов, линия обо-
рудована высокопроизводительными транспортерами для изготовления 
насыщенных ассортиментов готовых мясных тушеных консервов. В цехе 
работает высококвалифицированный персонал. Производительность 
цеха 48000 штук консервов за смену. 

Цеха производят чисто экологические мясные изделия, отвечающие 
спросу населения г. Актобе и вне региона области. Состав и качество 
мясной продукции отвечают ГОСТ – стандарту. 

Склады готовой продукции расположены в г.Актобе. Складской учет 
полностью автоматизирован. Температурный режим гарантирует со-
хранность готового продукта, а жесткий режим влажности исключает 
коррозию металлических банок. Контроль качества обеспечивается на 
всех этапах изготовления консервов, исключая даже малейшую вероят-
ность попадания бракованной продукции на полки магазинов.

Мясной (павильон) по реализации мясных изделий, оборудован им-
портным итальянским столом по распиловке туш мяса и костей без 
осколков и стружек.

СПК «АЙБЕК»
Актюбинская область
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Компания «Эмиль» на территории Восточного Казахстана является 
одной из крупнейшей компанией по переработке молока и выпуску мо-
лочной продукции. «Эмиль» сегодня – это крупное модернизированное 
производство, оснащенное современными технологическими линиями. 
Мощность предприятия на сегодняшний день составляет 120 тонн в стуки. 
Предприятие вносит значительный вклад в развитие экономики региона, 
являясь крупным партнером, дает возможность стабильно развиваться 
многим крестьянским хозяйствам области. Компания «Эмиль» обеспечи-
ла достойной работой свыше 800 человек, предоставив возможность не 
только работать, но и развиваться, профессионально расти. 

На сегодняшний день компания «Эмиль» выпускает молочную и кис-
ломолочную продукцию, мороженое. 

Молочная продукция представлена в трех брендах – Эмиль, Le’Vital 
и Йо-хо-хо. Всего портфель молочной продукции насчитывает более чем 
130 позиций. Это натуральная продукция на каждый день, любимая и 
востребованная покупателями. Классическая продукция для всей семьи 
и функциональные продукты с уникальными компонентами, такими как 
фибрегамма, лактулоза, пектин, а также витамины, минералы и бифидо-
бактерии, которые удовлетворят вкусы самых разных покупателей.   

Компания всегда ставит перед собой серьезные цели и благодаря 
качественной работе достигает их. Одной из стратегических задач пред-
приятия является расширение географии дистрибьюции выпускаемой 
продукции. На сегодняшний день продукцию компании «Эмиль» покупа-
тели видят на прилавках магазинов всего Восточного Казахстана, Аста-
ны, Алматы, а также получают свое развитие направления Талдыкорган, 
Караганда, Экибастуз. 

Качество выпускаемой продукции во многом зависит от качества 
исходного молока. Компания не имеет собственных ферм, а работает с 
крупнейшими крестьянскими хозяйствами Восточно-казахстанской обла-
сти и Алтайского края (РФ). Так ТОО «Эмиль» много лет работает с такими 
хозяйствами как «Камышенское», «Шемонаихинское», «Дородница», «Во-
робьев Н.и Ко», «ОХМК» и другие. 

Продукции «Эмиль» доверяют сотни тысяч покупателей, сохранить 
это доверие и любовь – одна из главных задач компании и ее руковод-
ства. В своей деятельности предприятие руководствуется принципом 
социальной ответственности бизнеса, суть которой в том, что производи-
тель должен выпускать качественную и безопасную продукцию, устанав-
ливать справедливые цены, давать правдивую информацию о продукции, 
помогать улучшению социального климата в государстве. Поэтому рабо-
та всегда дополнялась участием компании в городских и региональных 
социальных мероприятиях.

Результатом плодотворной работы компании и доказательством вы-
соких позиций на продовольственном рынке области являются систе-
матические победы предприятия на республиканских и международных 
конкурсах и выставках.

 ТОО «Эмиль» 
Восточно-Казахстанская область
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ТОО «Торе-Тогам» создано жителями Курчумского и Тарбагатайского 
районов в феврале 2013 года. 

Предприятие осуществляет деятельность в сфере добычи и перера-
ботки рыбных ресурсов. ТОО «Торе-Тогам» имеет комплекс безотходно-
го производства по переработке рыбы. С апреля 2014 года по данный 
момент на предприятии проведена замена холодильного оборудования, 
проведен капитальный ремонт зданий и сооружений. В октябре месяце 
2014 года на предприятии проведена аудиторская проверка экспертами 
еврокомиссии. Предприятие посетили члены еврокомиссии, проведена 
проверка соответствия предприятия евростандартам. Результатом про-
верки является присвоение предприятию учетного евромера. Присвое-
ние учетного еврономера позволяет предприятию реализовать продук-
цию на Европу.

Численность работников основного производства составляет 50 че-
ловек. Общее количество рабочих мест при полной загрузке по вылову и 
переработке может составлять около 1000 человек.

В 2014 году ТОО «Төре-Тоғам» совместно с ТОО «Дигам» был создан 
консорциум «Төре» с целью совместной деятельности в рыбной промыш-
ленности. Общая площадь закрепленных рыбохозяйственных участков 
Консорциума расположенных на озере Зайсан и Бухтарминском водо-
хранилище составляет – 194 000 га.

Цели Консорциума:
– воспроизводство рыбных и животных ресурсов; 
– глубокая переработка, производство высококачественной, конку-

рентоспособной продукции;
– выход и закрепление на внешних (европейских) рынках;
– оздоровление социальной сферой путем создания новых рабочих 

мест, воспитания квалифицированных кадров;
– создание современного кластера по безотходному производству 

продукции рыбной отрасли.
В настоящий момент директором ТОО «Торе-Тогам» и председателем 

правления консорциума является член правления РАООРиСРХ Касымха-
нов Нурлан. 

ТОО «Төре-Тоғам»
Восточно-Казахстанская область
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Руководитель крестьянского хозяйства «медовый рай» Тырышкин Ви-
талий Петрович, дата регистрации 11.11.2011 года серия 1826 № 0000812 
имеет учетный номер объекта по производству и осуществлению деятель-
ности по переработке продукции и сырья животного происхождения  – 
мёд и продукции пчеловодства № KZF.20/G3-3923/E и является непосред-
ственным изготовителем мёда и медовой продукции, имеет пчелиную 
пасеку в более чем 1000 пчелиных семей в пяти разных, горных, местах 
по Урджарскому району Восточно-Казахстанской области. КХ производит 
и перерабатывает 100 тонн мёда в год Акимом Восточно-Казахстанской 
области. Оценка производительности непосредственной деятельности и 
пасека была – «Лучшая пасека» по Урджарскому району Восточно-Казах-
станской области, и одной из лучшей по Восточно-Казахстанской области, 
и заняла 1 место в 2013 году на фестивале меда г. Усть-Каменогорск за 
лучшее качество мёда, в текущем 2017 году предприятие заняло 3 место 
номинации лучший продовольственный товар по ВКО. У компании имеют-
ся филиалы в Алмате, Усть- Каменогорске, Урджар. На сегодняшний день 
имеются оборудования для упаковки мёда в пак, стик по 10-20грамм, а 
так же упаковки разного фасона и объемов. Так же имеется специаль-
ная автомобильная техника и штатные работники для развоза и подвоза 
продукции вырабатываемая моим крестьянским хозяйством, благодаря 
которой поставляются в государственные учреждения (Школы, больни-
цы, детские дома, детские сады и мини-центры при школах) Восточно-Ка-
захстанской области продукция в течение долгого времени. А также КХ 
поставляет мёд в пак, стик упаковке в войсковые части КНБ РК и Мини-
стерство Обороны РК.

Таким образом в течении многих лет кропотливой работы над усовер-
шенствованием своих навыков по уходу за пчелиными семьями и произ-
водительностью меда и медовой продукции были достигнуты вышеука-
занные результаты.

КХ «Медовый рай»
Восточно-Казахстанская область



ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЛУЧШИЙ ТОВАР КАЗАХСТАНА 2017 245

ТОО «Лепсинск Өнімі» поднимает индустрию меда на качественно но-
вый уровень. «Лепсинский натуральный мед» – это экологически чистый 
продукт, обладающий неповторимым вкусом и насыщенным ароматом. 
Сорт – горное разнотравие. В составе – несколько сотен видов трав и 
лекарственных растений: котовник, душица, дягиль, шиповник, кипрей, 
джусай, малина, яблоня, зверобой, шалфей, мята и другие. Специалисты 
не используют сахар, химические добавки и термообработку. Зарекомен-
довавший себя бренд – это гарантия качества, гигиены и безопасности. 
А оригинальный дизайн упаковок, аналогов которым нет во всем мире, 
– прекрасное дополнение к безупречным характеристикам. Лепсинский 
натуральный мёд представлен в трех видах упаковки – стеклянных бан-
ках, натуральных липовых бочонках и подарочных коробках.

ТОО «Лепсинск Өнімі»
Алматинская область
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Более 20 лет целью номер один было создание неизменно высокого 
качества продукции и репутации компании.

Ассортимент продукции насчитывает 140 наименований объемом бо-
лее 13 тыс. тонн в год.

Дистрибьюторская сеть компании представлена во всех регионах Ка-
захстана.

Доля на казахстанском рынке мороженого оценивается в 35% в де-
нежном выражении.

Самые популярные бренды: «Бомба» и «Мишка на полюсе». Открыти-
ем 2017 года стали новинки «Тролли» и «Бахрома».

Предприятие – первый экспортер казахстанского мороженого на рын-
ки других стран.

Система менеджмента качества и безопасности сертифицирована на 
соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001 и ГОСТ ISO 22000, а с 2012 года 
– «Халал».

Компания включена в госпрограмму поддержки предприниматель-
ства «Дорожная карта бизнеса – 2020», участник программы «Лидеры 
конкурентоспособности – национальные чемпионы».

В компании трудится более 2000 сотрудников, в том числе, междуна-
родные эксперты из России и Прибалтики.

ТОО «Шин-Лайн»
Алматинская область
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ТОО «Apple World» – Казахстанская компания, основной вид деятель-
ности которой является выращивание и продажа экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции.

Компания выступает на рынке садоводческой и животноводческой 
продукции с 2013 года.

Компания способствует увеличению престижа садоводческой и 
животноводческой отрасли и продвигает дальнейшее ее развитие на 
территории Республики Казахстан, участвуя на различных форумах и 
специализированных выставках. В рамках социальной ответственности 
бизнеса реализует программу «Возрождение апорта»

ТОО «Apple World» имеет 4 под компании:
«Apple World» – развитие интенсивного садоводства.
«Farm Agro» – развитие животноводства в отрасли КРС породы «Ан-

гус», МРС и разведении племенных лошадей.
«Agro Processing» – заботится о целом продуманном и точном про-

цессе производства.
«Agro Promotion» – компания, которая занимается связью с общест-

венностью и рекламой компании.
«Agro Promotion» имеет собственный бренд по производству соков. 

Также мы являемся активным участником программы «Возрождение 
Апорта».

ТОО «Agro Promotion» под маркой «Altyn Food» выпускает яблочные 
соки прямого отжима. На сегодняшний день планируется выпуск соков 
прямого отжима и из других фруктов.

ТОО «Apple World»
Алматинская область
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Предприятие ТОО «Торговый дом «Айна»» было образовано в 2008 
году. С начала своей деятельности предприятие занимается производ-
ством экологически-чистых молочных продуктов. В настоящее время вы-
пускается около 18 видов молочной продукции: молоко, кефир, ряженка, 
творог, сметана, сливки, йогурт и.др. Отличительное приемущество заво-
да «Айна» в том, что завод использует исключительно собственное моло-
ко, т.е. имеет собственную молочную ферму на 1200 голов, специальной 
молочной гольштино-фризской породы коров. На предприятии в совокуп-
ности трудится более 50 человек. В процессе производства используется 
высококачественное, свежее сырьё. С «Торговым домом «Айна»» сотруд-
ничают около 43 государственных учереждений Акмолинской области, 
это детские сады, школы, интернаты, больницы…

ТОО «Торговый дом «Айна»
Акмолинская область
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ТОО «Уральская птицефабрика» образовалось в феврале 2003 года. 
С начала своей деятельности предприятие занимается выращиванием 
кур-молодняка, содержанием кур-несушек, производством куриного 
яйца, куриного мяса и субпродуктов. Применяются новые кроссы птиц – 
Хайсекс Уайт, Хайсекс Браун, Декалб Уайт, которые отличаются высокой 
продуктивностью и жизнеспособностью молодняка, обеспечивающие 
высокую сохранность кур-молодняка и кур-несушек, что является за-
логом высокой конкурентоспособности. В 2014 году была произведена 
реконструкция для производства собственных комбикормов и обеспече-
ния кормление птиц полноценным сбалансированными и рациональным 
кормами. ТОО «Уральская птицефабрика» является основным произво-
дителем продукции птицеводства в Западно-Казахстанской области. В 
2016-2017гг. улучшились результаты по всем показателям. Сохранность 
кур-молодняка увеличилась на 3, 2%, сохранность кур-несушек на 3, 0%, 
яйценоскость на 2, 0%, объем произведенного яйца на 3, 2%. ТОО «Ураль-
ская птицефабрика» зарекомендовала себя на рынке, как производитель 
высококачественной яичной продукции. Птицефабрика реализует свою 
продукцию (куриное яйцо, мясо птицы, субпродукты) непосредственно 
в торговую сеть, предприятиям общественного питания и пищевой про-
мышленности Западно-Казахстанской и других областей, а также через 
фирменную торговлю, мелкооптовые магазины. В 2016-2017 гг. на экс-
порт реализовано 20% от объема произведенного яйца. 

ТОО «Уральская птицефабрика»
Западно-Казахстанская область
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Цель и идея проекта является сохранение и восстановление запасов 
каспийских осетровых рыб путем создания резервата из особей есте-
ственной популяции, а также развитие устойчивой аквакультуры. 

ТОО «Научно производственное предприятие «Kazakh Osseter» начало 
свою работу с июля 2014 года.

Компания находится в Мангистауская область. Имеет акт государ-
ственной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию и техпаспорт на зда-
ние. С каждым годом компания улучшает качество своего производства 
и оказывает высокопрофессиональные услуги. 

Преимуществом является отсутствие подобного производства в ре-
гионе. Продукция компании импортозамещающая и экспорто-ориентиро-
ванная.

ТОО ставит перед собой следующие цели: 
1. создание цеха по производству икры, монтаж рыбоводного обору-

дования установок замкнутого водоснабжения осетрового комплекса 
производительностью 3 тонны икры осетровых в год. 

2. создание цеха по производству коптильной для осетровых рыб.
Ресурсы, которые уже имеет компания – это вся необходимая для вы-

хода на полную проектную мощность инженерная инфраструктура.
Рынок сбыта ориентирован на выпуск продукции, в первую очередь, 

для казахстанского потребителя.
Создание рабочих мест: 25 постоянных рабочих мест в период эксплу-

атации.

ТОО «Научно производственное 
предприятие «Kazakh Osseter»

Мангистауская область
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Главная задача ТОО «Фирмы РОДНИК» – это производство чистой и 
полезной природной питьевой воды, которая отвечает всем установлен-
ным законодательным требованиям и требованиям потребителя.

Краткая предыстория образования компании.
Торговая марка вода «Uralsk Spring» Кристальная» основана в 2001 

году. В том же году запущен первый в Западно-Казахстанской области 
РК завод по производству чистой питьевой бутилированной воды ТОО 
«Фирма РОДНИК».

На сегодняшний день ассортимент продукции ТОО «Фирма РОДНИК» 
включает в себя питьевую негазированную воду объемом 5 л. и 19 л., а 
также негазированную и газированную питьевую воду объемом 0, 5 л., 1, 
0 л. и 1, 5 л. под маркой «Uralsk Spring» Кристальная».

Воду «Uralsk Spring» Кристальная» берут из скважины №1458. В про-
цессе очистки она проходит несколько последовательных стадий филь-
трации, сохраняя свою структуру и все необходимые полезные макро- и 
микроэлементы. Контроль качества осуществляется на каждом этапе 
производства воды «Uralsk Spring» Кристальная». На производстве по-
стоянно ведется производственный контроль силами собственной ла-
боратории, имеющей свидетельство об оценке качества проведения 
лабораторных исследований. В распоряжении сотрудников лаборатории 
современное и точное оборудование, позволяющее оперативно и качест-
венно контролировать производственные параметры. Ежедневно про-
изводственная лаборатория осуществляет контроль качества каждой 
партии готовой воды по органолептическим, микробиологическим и хи-
мическим показателям.

Конкурентным преимуществом предприятия на рынке бутилирован-
ной воды является постоянный мониторинг состояния оборотной тары, 
ее автоматическая очистка под высоким температурным режимом и 
тщательная система контроля. Поликарбонатные бутыли экологически 
безопасны и подлежат многократному использованию, способны сохра-
нять заданный производителем вкус и свойства воды долгое время бла-
годаря тому, что поликарбонат не вступает во взаимодействие с водой 
при прохождении термической обработки.

В настоящее время доставка воды осуществляется 7 дней в неделю. 
Поэтому каждый человек, не зависимо от ритма и образа жизни, может 
получить чистую питьевую воду в удобное для него время. Бесплатная 
доставка природной питьевой воды «Uralsk Spring» Кристальная» в лю-
бой упаковке осуществляется на дом, в офис или на предприятия в лю-
бую точку городов Уральск, Аксай и Атырау. При этом учитываются все 
пожелания клиентов о времени доставки, которая возможна после 18.00, 
в день заказа или на следующий день. В любое время суток, в выходные 
и праздничные дни можно оставить заявку удобным для клиента спосо-
бом: на сайте www.oralsu.kz, по телефону, по номеру Whats App и Viber или 
через мобильные приложения.

Вот уже более 15 лет ТОО «Фирма Родник» – лидер по производству 
чистой питьевой воды «Uralsk Spring» Кристальная» в Западном Казах-
стане, имеющий передовые технологии и соответствия международным 
стандартам качества. Кроме того, ТОО «Фирма Родник» – открытая ком-
пания. Любой желающий может посетить производственный комплекс 
и воочию увидеть весь процесс производства воды «Uralsk Spring» Крис-
тальная».

ТОО «Фирма РОДНИК»
Западно-Казахстанская область





ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ



ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

www.atameken.kz254

ТОО «Бал Текстиль» – первая крупнейшая ковровая фабрика в Казах-
стане. Открыта в 2013 году в рамках Карты индустриализации Казахста-
на в специальной экономической зоне «Онтустік» Южно-Казахстанской 
области.

Предприятие специализируется на производстве ковров, ковровых 
изделий и полипропиленовых нитей марок «BCF», «Heat-Set», «Frize», ко-
торые производятся здесь же. Первый цех по производству ковровых 
изделий был запущен в 2013 году. Второй, по производству полипропи-
леновых нитей – в 2015г. Партнером проекта выступили специалисты 
фабрики Kartal Carpets – крупного международного проекта с 20-летней 
историей.

Необходимое сырье для производства ковров поставляется напря-
мую из Турции, Бангладеш, Индии, России и других стран. Производство 
ковров осуществляется на высокотехнологичном бельгийском оборудо-
вании Michel Van De Wiele. Полипропиленовые синтетические нити из-
готавливаются на оборудовании последнего поколения фирм «Oerlikon 
Neumag» (Германия), «Allma Volkmann» и «SUPERBA» (Франция).

·    Мощность производства ковров и ковровых изделий – 5 млн кв. 
м. в год

·    Мощность производства полипропиленовых нитей – 4000 тонн в 
год.

·    Кадровый состав – 239 человек
·    Модельный ряд – свыше 2000 уникальных дизайнов
·    Количество дистрибьюторов по Казахстану более – 400
·    Крупных зарубежных заказчиков – более 20

ТОО «Бал текстиль»
Южно-Казахстанская область
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Мебельная фабрика ИП «Кудайбергенов» – единственное предпри-
ятие в Казахстане, которое занимается изготовлением стульев по уни-
кальной технологии, не имеющей аналогов в стране. ИП «Кудайберге-
нов» – это компания, расположенная близ Туркестана в селе Шорнак, 
которая существует на рынке мебели более 10 лет и является одним из 
лидеров среди производителей ШПОНОВЫХ СТОЛОВ, стульев и корпус-
ной мебели в Казахстане. Производство готовой продукции осуществля-
ется на базе современного комплекса, оснащенного высокотехничным 
оборудованием. Несмотря на то, что эта компания достаточна молодая, 
она успешно развивается, производимые изделия широко известны на 
отечественном мебельном рынке, пользуются доверием и признанием у 
покупателей во многих регионах страны и за ее пределами. Наши масте-
ра работают с массивом ценных пород древесины – мебель на века из 
ореха, карагача, а так же из сосны. Мебель из массива никогда не вый-
дет из моды и во все времена будет высоко ценится. Такую мебель сме-
ло можно передавать из поколения в поколение – она свидетельница и 
хранительница семейных историй и традиций. Изготовление шпоновых 
столов из массива МДФ с покрытием на ваш выбор. На предприятии 
имеется служба доставки продукции до места. ИП «Кудайбергенов», так-
же поставляет на рынок новый вид продукции – биотопливо. Брикеты из 
прессованных опилок (евро дрова) могут использоваться для всех ви-
дов твердотопливных печей, котлов центрального отопления, каминов, 
грилей. Предлагаемое биотопливо экологично, не токсично, теплоемко и 
удобно в использовании. Компанию ИП «Кудайбергенов», отличает мяг-
кая ценовая политика и индивидуальный подход к каждому клиенту. При 
изготовлении мебели учитывается национальный колорит и физические 
параметры. Продукцию мебельной фабрики отличает стиль и уникаль-
ность. подделать изделия практически невозможно.

ИП «Кудайбергенов»
Южно-Казахстанская область
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Предприятие зарегистрировано в декабре 1990 года. Нынешняя основ-
ная продукция – космецевтические препараты (врачебные дерматокосме-
тологические препараты), и полная линейка жидких моющих и чистящих 
средств (бытовая химия). 

На предприятии сертифицирована система менеджмента качества 
в соответствии с требованиями международного стандарта СТ РК ИСО 
9001:2009, системы экологического менеджмента  СТ РК ИСО 14001:2006, 
системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья СТ 
РК OHSAS 18001:2008.

В 2013 – 2017 годах от идеи до продукции исполнен I этап Проекта «Соз-
дание индустрии космецевтических препаратов в Республике Казахстан».

Космецевтическая продукция с торговой маркой «Rauan 
Cosmeceuticals» закроет ассортиментную потребность протоколов и про-
цедур современной препаратной и комбинированной косметологии: обще-
подготовительные препараты, умывание, очищение, тонизирование, линия 
противо-акне, азелаиновая линия, гиалуроновая линия, ретиноидная ли-
ния, линия с пептидами, солнцезащитные, пилинги. Составы препаратов 
адаптированы к различным типам кожи и представленны в форме раство-
ров, лосьонов, гелей, эмульсий, кремов, паст.  

Используются терапевтически эффективные концентрации современ-
ных биологически активных ингредиентов с доказанной целевой эффек-
тивностью и безопасностью. Составы не содержат сентетических отдушек 
и красителей, других спорных с точки зрения безопасности компонентов. 
Реализация начата в 2013 году. По заключению ведущих врачей – дерма-
токосметологов, продукция по качеству не уступает брендам (Франция, 
США, Германия, Испания, Израиль, Бразилия, Швейцария и другие) и по 
цене значительно доступнее зарубежных аналогов. Завершены исследо-
вания и разработки по созданию препаратов АНА-пилингов, осветляющих, 
антипигментных, мезококтейлей, начаты работы по концепции новых пре-
паратов космецевтики II и III (высшего) уровня, направленных на нормали-
зацию процессов зарождения и функционирования клеток кожи от дермы 
и до рогового слоя.

Препараты бытовой химии сегмента Household и HoReCa (22 наимено-
вания по назначению, в упаковке 0, 35 – 5, 0 литров) изготавливаются на 
предприятии ТОО НПЦ «Рауан» с использованием современных ингреди-
ентов и собственных технологий и не уступают функционально лучшим 
мировым брендам (США, Германия, Нидерланды).

Ведутся работы по разработке отечественных средств сегментов: 
Industries cleaning, Cleaning health institutions, Fish cleaning companies, 
Cleaning of dairy and meat industries, Cleaning of poultry farms, Cleaning of 
livestock enterprises, Cleaning transportation, Cleaning of building objects, 
Industrial Cleaning, Municipal Cleaning.

Предприятием ведётся работа по расширению ассортимента, интенси-
фикации производств на базе совершенствования технологий, включения 
в технологии современных высокопроизводительных аппаратов и обору-
дования, улучшения организации труда, методов контроля производства и 
качества продукции.

ТОО Научно - Производственный 
Центр «Рауан»

Южно Казахстанская область
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Компания ТОО «ТрансТехИнтернешнл» – является эксклюзивным 
дистрибьютором казахстанских производителей продуктов питания, 
СИЗ и строительных материалов на территории Западного Казахстана. 
Компания также оказывает различные услуги по обслуживанию соци-
альных инфраструктур.

Мы оказываем услуги соблюдая все стандарты и нормы: Охраны Тру-
да, Окружающей Среды, Техники безопасности, а также Систему Контро-
ля Качества. Наши системы управления полностью отвечают стандар-
там ИСО 90001, ИСО 14001, OHSAS 18001. 

В июле прошлого года был запущен самый мощный и современный 
хлебозавод в регионе – «Дәулет Нан», производственной площадью бо-
лее 5000 кв.м. Здесь установлены высокотехнологичные хлебопекарные 
оборудования от известных европейских марок и автоматизированная 
линия «Рондо». Несмотря на то, что производство на заводе полностью 
автоматизировано, было создано 60 новых рабочих мест. Ассортимент 
хлебозавода представлен более 55 наименованиями различных хлебобу-
лочных изделий (хлеб пшеничный, хлеб-ржано-пшеничный, булочные и 
кондитерские изделия). Уникальность продукции «Даулет Нан» в том, что 
тесто изделий готовится с помощью бездрожжевой закваски, на основе 
бабушкиных рецептов. 

«Хлеб – всему голова», «Худ обед, когда хлеба нет» – пословицы эти 
сопровождают нас с детства. Мы каждый день употребляем хлеб, это на-
столько привычно для нас, что мы не задумываемся о том, как хлеб поя-
вился, какую роль играл в жизни человека на протяжении тысячелетий. 
Хлеб появился еще при неолите. Он готовился из крупы и воды и чаще 
напоминал кашицу. Теперь рецептов приготовления хлеба существует 
огромное множество, у каждого народа свои национальные рецепты и 
предпочтения, это и румяные, сдобные караваи, и ржаные хлебцы, и ла-
ваши, и чиабатты, хрустящие багеты, паляницы, перечислять все суще-
ствующие рецепты и названия хлеба можно очень долго! 

В декабре 2016-го года, ТОО «ТрансТехИнтренешнл» запустил цех по 
производству макарон и мукомольный цех. На производство допускают-
ся сырье и материалы, прошедшие верификацию в соответствии с Пра-
вилами приемки и хранения сырья. Основным сырьем при производстве 
макаронных изделий является мука пшеничная хлебопекарная. Муку на 
производстве хранят на поддонах в специально отведенном месте. 

ТОО «TransTechInternational»
Западно-Казахстанская область
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На протяжении 36 лет жители Атырау и Атырауской области пользу-
ется услугами нашей компании.

ТОО «Онерпаз» расположено в типовом здании, которое находится в 
центральной части города Атырау. На 4000 квадратных метрах располо-
жены производственные цеха компании, магазины и офисы.

В своей деятельности предприятие руководствуется Уставом, норма-
тивными документами, Законами Республики и другими документами.

Верность принципам дала возможность генеральному директору 
компании, депутату областного маслихата, Председателю Союза пред-
принимателей и работодателей Атырауской области Беккужиевой Алие 
Байжановне сделать нашу компанию флагманом сервиса Атырауской 
области.

В 2011 году наша компания в лице генерального директора Бекку-
жиевой А.Б.вошла в большую международную энциклопедию «Лучшие 
люди», под заголовком «Лидеры Казахстанской экономики.

ТОО «Онерпаз» является дипломантом Республиканского конкур-
са-выставки «Алтын Сапа в номинации «Лучшие товары для населе-
ния» за 2007 год, дипломантом Республиканского конкурса-выставки 
«Казахстанская марка-2007», проводимой в рамках акции «Нур-Отан» 
– за конкурентоспособный Казахстан, дипломантом Областного кон-
курса-выставки «Алтын Сапа» – «Лучшие товары для населения- 2007 
и 2008 г.г., дипломантом Республиканского конкурса-выставки «Алтын 
Сапа» в номинации «Лучшие товары Казахстана» за 2011 год, дипломан-
том на соискание премии Президента РК конкурса «Алтын Сапа за 2012 
год, дипломант 1 степени «Лучший товар Атырау» по номинации «Лучшие 
товары для населения» за 2013 год, дипломант республиканского кон-
курса-выставки Лучшие товары Казахстана» за 2013 год, дипломант на 
соискание премии президента «Алтын Сапа» за 2013 год, в 2015-2016-
2017 годы мы приняли участия на региональном и республиканском кон-
курсе – выставке и занимали 1, 2, 3-е места.

В рамках экономического рейтинга предприятии Казахстана соглас-
но «общему классификатору видов экономической деятельности» наша 
компания удостоена знака «Лидер отрасли -2013 года» и вошла в топ -5 
по ОКЭД среди лучших предприятии республик по виду стирки белья, где 
оценивался производство, платежеспособность, эффективность исполь-
зования ресурсов, социальный вклад и инвестиционная привлекатель-
ность компании. Генеральный директор компании Беккужиева А.Б. была 
награждена орденом «Славы Казахстана», а сотрудникам компании были 
вручены медали «За эффективность» в трудовой деятельности и серти-
фикаты специалиста года 2013 «среди предприятий–лидеров экономики 
стран России, Украины, Казахстана, Республики Беларусь». 

ТОО «Онерпаз»
Атырауская область
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Компания «КазПрофБезопасность» была основана в 2002 году. В ка-
честве основных направлений деятельности фирмы были выбраны:

– оптово-розничная    торговля   специальной   одеждой  и  обувью,  
средствами индивидуальной защиты;

– торгово-закупочная деятельность;
– производство специальной одежды на заказ.
На сегодняшний день структура компании «КазПрофБезопасность» 

– это совокупность собственных специальных подразделений в городе 
Павлодар: мощный производственный блок, торгово-коммерческий от-
дел и развитый транспортно-складской комплекс, работа филиалов в 
городах РК. Слаженная и бесперебойная работа всех составляющих де-
лает компанию региональным лидером на рынке специальной одежды и 
обуви, а также средств индивидуальной защиты. 

Компания успешно развивается, за последние 4 года, открыто 3 
филиа л а: в городе Экибастуз, Астана, Караганда. 

В конце 2015 года компания  на базе  собственного производства от-
крыла новое направление – разработка и производство школьной фор-
мы под  собственным брендом «Әлем-Ай». 

Разработка коллекции школьной формы проводится опытным кон-
структором, с учетом современных тенденций в производстве школьной 
формы, а также требований ГОСТа.  В производстве изделий использу-
ются только высококачественные экологически чистые полушерстя-
ные ткани. Особенностью тканей являются заключительные отделки, 
которые придают ткани такие свойства как антистатичность, несминае-
мость, мягкость, защиту от воды и грязи. В результате тканям придают-
ся именно те потребительские свойства, которые особенно важны для 
школьной одежды, а это значит, что каждый ученик будет чувствовать 
себя комфортно и удобно в одежде из этих тканей.

Пошив спецодежды на собственном швейном производстве  позволя-
ет  снизить себестоимость  готовой продукции. При этом  изделия  харак-
теризуются  высоким качеством, критериями оценки которого являются:

– комфортность, 
– эргономичность, 
– санитарно-гигиенические свойства, 
– прочностные и защитные характеристики.
Постоянному  контролю   подвергается  также  качество  поступаю-

щих на производство тканей, материалов и фурнитуры, в частности, их 
соответствие ГОСТам, техническим условиям и стандартам.

Впервые в Казахстане ТОО «КазПрофБезопасность» начали произво-
дить утепленные бахилы с резиновой галошей. Текстильный верх бахил 
изготовлен из водоотталкивающей ткани «Oxford» с ПВХ-пропиткой, при-
дающей изделию дополнительную прочность и износоустойчивость. Ка-
чественный четырехслойный чулок из обувного полотна сохранит тепло 
даже при сильных морозах. Для производства было приобретено дорого-
стоящее зарубежное оборудование.

ТОО «КазПрофБезопасность»
Павлодарская область
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ТОО Компания «Мерусар и К» создана в 2001 году и является одной 
из динамично развивающихся фармацевтических компаний Казахстана.

Основной вид деятельности оптово-розничная реализация однора-
зовых изделий, медицинского оборудования, инструментария, шовных и 
расходных материалов, а также различных медицинских изделий и де-
зинфицирующих средств от ведущих мировых и российских производи-
телей. 

С июля 2009 года наша компания является отечественным произво-
дителем одноразовой медицинской одежды и белья. 

Широкий ассортимент, современные специальные медицинские ма-
териалы и удобство в использовании обусловили постоянный спрос со 
стороны медицинских учреждений города и области. 

В 2010 году на предприятии внедрена система менеджмента качества 
в соответствии с требованиями международного стандарта по медицин-
ским изделиям ИСО 13485-2003. Имеются регистрационные удостовере-
ния на операционное белье стерильное, на хирургические, акушерские и 
гинекологические комплекты, а также на многоразовую одежду для мед. 
персонала.

Казахстанский производитель медицинского белья и одежды однора-
зового применения ТОО «Мерусар и К» выпускает широкий ассортимент 
стерильных и нестерильных комплектов для медицины и косметоло-
гии из нетканых материалов, в том числе, на основе вискозы и хлопка. 
В настоящее время компания разработала и успешно освоила выпуск 
комплектов нового поколения, соответствующих самым строгим тре-
бованиям современной хирургии и не уступающих по качеству зарубеж-
ным аналогам. Это хирургическое белье имеет специальные отверстия, 
встроенные мешки, клейкие края и другие инновационные особенности. 

ТОО «Мерусар и К» работает по индивидуальным заказам, удовлет-
воряющим потребности всех отделений медицинских клиник: хирургии, 
кардиологии, травматологии, акушерства и гинекологии, офтальмологии, 
челюстно-лицевой хирургии и др. Продукцию компании выгодно отлича-
ют высокое качество, надежность и доступные цены. Качество изделий 
подтверждено сертификатами качества международного стандарта ИСО 
13485.

ТОО «Мерусар и К»
Павлодарская область
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Мастерская Александра Пархоменко настоящий супермаркет ре-
кламных услуг, широкоформатная печать на пленке и баннере багети-
рование картин, витражей и зеркал. Самый большой в городе ассорти-
мент в городе наградной и презентационной продукции. А также ной хау 
магнитные альбомы и фотокниги любой тематики и формата. Рекламная 
мастерская Александра Пархоменко – обратившись единожды, вы обя-
зательно пополните число постоянных клиентов. Все просто – здесь луч-
шее качество, цена и оперативное оказание услуг. Фото Полиграф Центр 
А.Пархоменко существует на рынке услуг более 18 лет. Он являет ся ста-
бильным, многофункциональным и постоянно развивающимся предпри-
ятием.

ИП «Пархоменко А.В.»
Павлодарская область
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ТОО «Zhamal-ai LTD»
Мангистауская область

ТОО «Zhamal-ai LTD» основано в 1993 году. Это комплексное предпри-
ятие, запущенное совместно со специалистами итальянской обувной 
фирмы «Заната». Первоначально проектом планировалось производить 
повседневную обувь типа «мокасин».

Однако учитывая, что Мангистауская область – регион, на большей 
части которого ведется добыча нефти и газа, руководство предприятия 
разработало план расширения производства за счёт выпуска специаль-
ной обуви и защитной одежды для различных видов работ.

В производстве обуви для верха и ее подкладки применяются матери-
алы из натуральной хромовой кожи крупного рогатого скота и влагостой-
кой кожи специальной пропитки. Для низа подошвы применяют двух-
слойный полиуретан прямого прилива – на сегодняшний день в обув ной 
отрасли эта технология считается наиболее усовершенствованной.

Спецодежда изготавливается из различных видов материалов – 
хлопчатобумажных, смесовых, огнезащитной и с антистатическими 
пропитками. Также ТОО «Zhamal-ai LTD» занимается пошивом школьной 
формы.

Современное высокотехнологичное оборудование предприятия по-
зволяет выпускать продукцию разного ассортимента и предназначения. 
Специалистами компании для запуска в серийное производство разра-
ботаны новые виды продукции – обувь повседневная для всех возрас-
тов, в том числе туфли облегченные, полуботинки, полусапожки, спор-
тивная, национальная одежда и головные уборы – тюбетейки, шапаны 
и кажекеи. Вся производимая продукция полностью сертифицирована.

Фабрика «Zhamal-ai LTD» на отечественном рынке зарекомендовала 
себя с отличной стороны и неоднократно становилось победителем и 
призером республиканских, областных и городских выставок.
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ИП «Жекенова»
Мангистауская область

ИП «Жекенова» занимается производством одежды и аксессуаров 
для будущих и кормящих мам бренда «Дария». 

Производство бренда для будущих и кормящих мам «Дария» было за-
пущено в январе 2015 года. Это развивающее направление моды. 

Предприятие создает универсальные модели для будущих мам, кото-
рые можно одевать как на протяжении всей беременности, а также и в 
период кормления малыша. 

Продукция бренда «Дария» объединяет четыре составляющие: мода, 
качество, цена и комфорт.

В ассортименте есть все: начиная от юбок и кардиганов, заканчивая 
платьями и верхней одеждой. Хит продаж – многофункциональная по-
душка для беременных. Ее можно использовать во время сна женщины, 
кормления ребенка и даже во время игры с ним. 

Бренд «Дария» входит в Союз производителей продукции легкой про-
мышленности Республики Казахстан.

Магазины «Дария» открыты в Актау, Атырау, Актобе, а также продук-
ция бренда «Дария» представлена в магазине отечественных производи-
телей «УниверMAG.kz» в г. Астана.
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Viva de Luxe — современное высокотехнологичное мебельное пред-

приятие, базирующееся в городе Актау. 

Новейшее немецкое оборудование, работа исключительно с высо-

кокачественными европейскими материалами, квалифицированные 

специалисты и обширный спектр стилистики делают нашу продукцию 

абсолютно не уступающей европейским аналогам класса «Люкс».

В 2017 году компания была удостоена III места в номинации «Товары 

народного потребления» в региональном конкурсе «Лучший товар Казах-

стана». Эта награда — лучшее подтверждение высокого качества выпус-

каемой мебели.

Мы делаем ближе и доступней мечту наших потребителей о комфор-

те и престижности, что за 4 года работы доказано доверием наших по-

стоянных и новых клиентов. Отсутствие комплексного «конвейерного» 

подхода к выполнению заказов даёт нашим потребителям уверенность 

в своей исключительности, в надёжном вложении своих средств в уют и 

удобство на долгие годы вперёд.

ИП «Viva de Luxe» 
Мангистауская область
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АО «КОНДЕНСАТ»
Западно-Казахстанская область

Компания создана 29 июня 1992 года для строительства на Карача-
ганакском 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 производи-
телям. Завод был построен и запущен в опытно-промышленную эксплу-
атацию в августе 1998 года. 

АО «Конденсат» – лидер по объемам производства и реализации не-
фтепродуктов в Западно-Казахстанской области, имеющий репутацию 
надежного партнера. По итогам ежегодного рейтинга журнала «National 
Business» в течение двенадцати последних лет компания входит в сотню 
крупнейших предприятий Казахстана по объему реализованной продук-
ции. АО «Конденсат» – крупный отечественный налогоплательщик, спо-
собствующий экономическому развитию и социальной стабильности 
региона.

В течение всего периода деятельности предприятие следовало 
стратегии динамичного и устойчивого развития, направленной на мо-
дернизацию, расширение предприятия, техническое перевооружение 
оборудования с применением новых технологий. Благодаря этому непре-
рывно повышается эффективность производства посредством увеличе-
ния объема и глубины переработки, улучшения качества продукции, уве-
личения ее ассортимента, а также улучшения экологической обстановки 
в регионе.

В 2012 году компания приступила к реализации строительства 2-й 
очереди МТУ для производства моторных топлив экологического класса 
К5.

В ноябре 2016 года компания завершила важный инновационный 
проект: «Объекты по производству компонентов бензина экологического 
класса К5». Реализация данного проекта позволила АО «Конденсат» пер-
вому в Республике Казахстан начать выпуск высокооктанового неэтили-
рованного бензина марок АИ-92 и АИ-95 экологического класса К5, соот-
ветствующего мировым стандартам, производственной мощностью 200 
тыс. тонн в год, что позволяет удовлетворить потребности Западного 
региона страны в высококачественном топливе.

В начале апреля 2017 года компания реализовала проект «Секция ва-
куумной перегонки» с мощностью переработки 250 тысяч тонн в год, что 
позволило увеличить глубину переработки и наладить выпуск вакуумно-
го газойля и гудрона.

В финансировании обоих проектов участвовало АО «Банк развития 
Казахстана».

В августе 2017 года компания успешно завершила проект «Увели-
чение производительности нефтеперерабатывающего завода по пере-
работке сырья до 850 тысяч тонн в год», который включает в себя мо-
дернизацию действующего производства и позволяет увеличить объем 
переработки и выход готовой продукции. 
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Дом моды «Мария ханым» был образован в 1993 году и является юри-
дическим лицом с момента его государственной регистрации и руковод-
ствуется в своей деятельности кодексом РК. Дом моды «Мария-ханым» 
является частным предприятием и основным назначением является – 
пошив национальной одежды. Его преимуществом является, в том, что 
оно находится в центре города, рядом остановки городского транспорта 
и недалеко находятся  магазины тканей и фурнитуры.

Данное предприятие имеет своей целью деятельность, направленную 
на получение прибыли и наиболее полному удовлетворению обществен-
ных потребности в изделии, которыми славится на протяжении почти 
25 лет. Национальный колорит и современный стиль легко сочетаются 
как в повседневной одежде, так и в праздничных костюмах, в вечерних 
нарядах в которых все чаще используют национальные элементы (орна-
менты, узоры, украшения). Спрос на такую одежду растет из года в год. 
Подчеркивая свою индивидуальность, они тем самым оказывают дань 
уважения традициям и обычаям казахского народа. В этом и заключает-
ся сама идея открытия данного ателье – возрождение и продвижение ка-
захских традиций с применением современных тенденций и технологий. 
Сейчас Дом моды с оригинальным и одноимённым брендом «Мария-ха-
ным» укомплектован мастерами- швеями, закройщиками с многолетним 
опытом работы, профессионально- образовательный уровень которых 
позволяет в настоящее время оказывать услуги населению на соответ-
ствующем уровне. Дом моды «Мария-ханым» оснащен необходимыми 
электронными швейными машинами разного класса, компьютерными 
вышивальными машинами последнего поколения.

На предприятии обслуживаются люди с разными уровнями дохода, 
любящие индивидуальность и яркость, а также «умеренные консервато-
ры». Спрос на качественную и красивую одежду, удовлетворяющую раз-
ные потребности населения превышает предложения.

В индустрии моды, в частности ателье по изготовлению верхней 
одежды в ассортимент и выходе на конкретный рынок товаров и услуг, 
необходимо изучение потребителей. Одним из наиболее эффективных 
путей изучения является проведение анкетирования. В одежде ценят со-
ответствие своему стилю 38%, практичность 35%, удобство в эксплуата-
ции 27%. Услугами ателье пользуются 76% опрошенных, оставшиеся 28% 
никогда раньше не пользовались услугами по пошиву и ремонту швей-
ных изделий, но выразили желание стать клиентами, если ателье будет 
находиться рядом с домом и там будет высокое качество обслуживания 
по умеренным ценам.

ИП «Zhulduz» 
Западно-Казахстанская область
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ТОО «KazStepService»
Западно-Казахстанская область

Компания «KazStepService» начала свою деятельность по производ-
ству жидких моющих средств под торговой маркой «Step» в 2016 году. На 
сегодняшний день предприятие имеет линию производства мощностью 
100 тон готового продукта в месяц. Линейка насчитывает более 12 наи-
менований продукции. Для нашей продукции мы используем сырье ве-
дущих европейских производителей, очищенную воду, натуральные рас-
тительные экстракты и эфирные масла, отдушки высочайшего качества 
и различные активные компоненты. Продукция бренда «Step» изготов-
лена на основе экологически безопасных ингредиентов, и обеспечивает 
интенсивный уход. ПЭТ тара также изготавливаются на производствен-
ной площадке компании, оборудование для выдува ПЭТ-тары, имеет ряд 
конструктивных решений, которые позволяют добиваться поставленной 
производительности и качества формуемой бутылки. 

Предприятие настроено на долговременное и успешное пребы-
вание на рынке и открыто для любых контактов с потребителями. 
«KazStepService» гарантирует эффективность и полную безопасность 
при правильном использовании своей продукции. Проводится тщатель-
ный контроль на всех этапах производства, начиная от поступающего 
сырья и заканчивая тестированием готовой продукции. Закуп сырья про-
изводится только у ведущих производителей. Компания активно прово-
дит мониторинги потребности внутреннего и внешнего рынков, работает 
над улучшением и увеличением ассортимента собственной продукции. 
Технологи постоянно совершенствуют формулы изготовления продук-
ции. Обратная связь с потребителями дает возможность вносить изме-
нения и усовершенствования в технологию производства. В результате 
«Step» – это всегда качественные средства, которые максимально соот-
ветствуют потребностям. 

ТОО «KazStepService» производит отечественный продукт, что под-
тверждается Сертификатом о происхождении товара форма CT-KZ. Ком-
пания прошла регистрацию и состоит в реестре товаропроизводителей 
группы Фонда «Самрук-Қазына», так же активно участвует в тендерах 
Фонда, государственных закупках и закупках недропользователей.
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Швейная фабрика Dalatex открылась 27.05.2016 г. в городе Кызыл-
орда. 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 по-

степенно закупаются усовершенствованные компьютеризированные 
станки. Рассматриваются варианты аренды складских помещений в раз-
ных областях Казахстана для удобства поставки товаров покупателям. 
Активно сотрудничаем с Россией (г. Екатеринбург). Начали проводить 
презентации в приграничных городах Российской Федерации.

Мужские сорочки включают в себя как однотонные ткани с различ-
ной цветовой гаммой и ткани с узорами. Мастера компании стремятся 
удовлетворить запросы самых взыскательных покупателей, предлагая 
рубашки разных моделей. Коллекция одежды регулярно пополняется но-
выми моделями, в связи с этим предприниматели, продающие рубашки, 
получают возможность радовать своих клиентов модными новинками.

Компания предлагает несколько видов сотрудничества клиентам, 
первое клиенты покупают, готовый товар со склада с нашей маркой или 
размещают заказ с собственной маркой.

В настоящее время объем производства достигает 7000-9000 руба-
шек в месяц.

 Объем производства увеличивается с каждым месяцем, планируют 
достичь мощности 10-12 тыс. единиц в месяц. 

19 мая т.г. фабрику посетили Председатель Президиума НПП РК «Ата-
мекен» Тимур Кулибаев, Председателя Правления НПП РК «Атамекен» 
Абылай Мырзахметова, аким области Крымбек Кушербаев.

Для готовой продукции подготовлена специальная комната «Show-
room», где клиенты могут посмотреть готовую продукцию в развернутом 
виде, пощупать руками ткань, посмотреть фасон, модели и выбрать нуж-
ную им продукцию. 

Отзывы предприятий говорят о готовности к дальнейшему сотрудни-
честву с молодой компанией. Планируется экспортировать в Россию, в 
Китай. 

ТОО «DALATEX» 
Кызылординская область 
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ИП «ПромКоммерцКА»
Кызылординская область 

Руководитель ИП «ПромКоммерц КА» Керимкулова Аида Абдыкаимов-
на. Предприятие начало осуществлять свою деятельность с 2011 года. ИП 
«ПромКоммерц КА» объединил работы выдающих мастеров ремесленни-
ков области, которые передают свое искусство из года в год подрастаю-
щему поколению, чтобы оставить народное наследие. Аида Абдыкаимовна 
большое внимание уделяет вопросам возрождения национальных ценно-
стей, развитию ремесленничества в нашей области.

 Раньше ремесленники работали на базарах, производили свою продук-
цию у себя дома зачастую в скрытом порядке, сталкивались с разными за-
претами. Иначе говоря, не было условий для их свободной деятельности, 
проявления талантов и творческого потенциала. Благодаря независимо-
сти ремесленники ощутили заботу о себе. Теперь они получили возмож-
ность свободно производить и продавать на рынках свои товары. 

Чтобы соответствовать покупательскому спросу, мастера и ремеслен-
ники придают особое значение качеству изделий, удобству их использова-
ния, оригинальности внешней отделки. 

Продажа сувенирной продукции в специализированных торговых точ-
ках дает предпринимателям не только возможность получения дополни-
тельного дохода. Это также возможность выйти за пределы своего реги-
она, получить отклики и пожелания со стороны клиентов, объективную 
оценку покупателей, «голосующих» кошельком.

 В преддверии ЭКСПО-2017 подобные мероприятия стимулируют по-
вышение конкурентоспособности продукции ремесленников. Сфера на-
родных промыслов вполне может стать одним из локомотивов развития 
в сельской местности. 

Вскоре каждый из ремесленников будет стремиться открыть свое дело 
и развивать свое мастерство. В настоящее время расширяются виды, рас-
тет объем продукции, производимой народными мастерами и ремеслен-
никами. 

На данный момент предпринимателем открыт магазин «Центр ремес-
ленничества», где выставлены  работы 11 мастеров: 

1. Жанібек Асанұлы Маханбет
2. Жақыпов Бекзат Әнесұлы
3.ҚұлмамбетовҚұдайберген
4. Мұсаев Оспанхан
5. Баянбай Ынтымақ
6.Тұрғынбаев Табиғат
7. Сарсенбаев Абылайхан
8. Өмірзақова Жұлдыз
9. Қуанғалиева Айнагүл
10. Баимбетова Аягөз
11. Алтаева Жібек.
Кроме того предприятие участвует в различных мероприятиях обла-

сти: «Этно аул-2017», международный фестиваль «Сән мен сахына», где 
стали призерами и заняли II место. 

Ежегодно участвуют в различных конкурсах выставках, помогают ма-
лообеспеченным, участвуют в различных социальных проектах области.



ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

www.atameken.kz270

Экспертная группа по оценке продукции в составе Шәкербек М.Ш., 
Агатаева Е.Б., Бороды Т.В., Воробьевой А.В., Наурызбаева А.Н., Омарова 
Е.Ж., Утеновой АЕ., рассмотрев представленные документы участников 
конкурса-выставки и осмотрев выставочную экспозицию, решила при-
судить звание дипломанта первой степени регионального конкурса-вы-
ставки «Лучший товар Казахстана» в номинации «Лучшие товары для 
населения» ТОО «Айвенго».

В 1987 году кооператив «Айвенго» был зарегистрирован по выпуску 
особо модной швейной продукции мелкосерийными партиями. 

Основным условием хозяйственно-финансового успеха данного пред-
приятия являлся выпуск недорогой швейной продукции массового спро-
са поточным методом из натуральных тканей. Производилась продукция 
от нижнего белья до зимнего пальто. Сырье, фурнитура, прикладные 
материалы приобретались непосредственно с комбинатов Украины, Рос-
сии, Литвы Бельгии, Германии.

На предприятии прошла полная модернизация промышленного обо-
рудования, также были приобретены современные компьютерные спец. 
машины по выпуску стеганых одеял, покрывал и вышивки различных 
логотипов, шевронов, товарных знаков и т.п. Установлено в общем 180 
единиц швейного оборудования, что позволяет производить в зависимо-
сти от ассортимента и сложности производимой продукции от 3000 до 
24000тыс. швейных изделий в месяц.

В целях введения в производство международного опыта работы, 
внедрения новых технологий, которые способствуют улучшению каче-
ства и дизайна, выпускаемых компанией «Айвенго» изделий, руководи-
тель компании ежегодно посещает различные международные выставки 
и ярмарки, проходящие в странах СНГ и дальнего зарубежья: России, Лит-
ве, Китае, Индии, Киргизии, России и т.д.

В настоящий момент предприятие выпускает высококачественную 
современную швейную продукцию широкого ассортимента, отвечаю-
щую международным стандартам качества:

– домашний и гостиничный текстиль из натуральных тканей и напол-
нителей;

– одежда для отдыха: мужская, женская, детская широкого ассорти-
мента;

– специальная одежда.
 Компания выпускает более 1000 наименований швейной продукции. 

Поставщиками сырья являются лучшие текстильные комбинаты Китая, 
Беларуси, России и Казахстана.

Выпускаемую продукцию ТОО «Айвенго» реализует через свою тор-
говую сеть магазинов «Подушечка», а также через различные торговые 
сети, представленные на рынке Казахстана, России и Киргизии. Начиная 
с 2000 года субъект участвует в гос.закупках, поставляя швейную про-
дукцию различным государственным, иностранным и частным предпри-
ятиям – участникам электронных торгов.  Открыто торговое представи-
тельство в Киргизии, России. 

ТОО «Айвенго»
Жамбылская область 
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Экспертная группа по оценке продукции в составе Шәкербек М.Ш., Ага-
таева Е.Б., Бороды Т.В., Воробьевой А.В., Наурызбаева А.Н., Омарова Е.Ж., 
Утеновой АЕ., рассмотрев представленные документы участников конкур-
са-выставки и осмотрев выставочную экспозицию, решила присудить зва-
ние дипломанта второй степени регионального конкурса-выставки «Луч-
ший товар Казахстана» в номинации «Лучшие товары для населения» ИП 
«Айналайын»

ИП «Айналайын» – было создано в июле 2004 года. Коллектив «Айна-
лайын» много работает над молодежными проектами, скаутскими про-
граммами, бизнесом развития, семинарами, тренинговыми возможностя-
ми. 

ИП изготавливает традиционные изделия ручной работы с националь-
ным колоритом, которые поставляются и пользуются успехом в Австрии, 
Америке, Франции, Англии. 

Вырученные от продажи деньги ИП «Айналайын» тратит на благотво-
рительность, реализуются программы для социальных нужд детей, и это 
делает им честь.

Важной частью работы является изготовление продукции для оформ-
ления казахской юрты с войлочным покрытием.

Большим спросом пользуется продукция «Кыз жасау», а мягкие, дет-
ские логические пазлы помогают с ранних лет развивать мышление, же-
лание экспериментировать, анализировать свои действия и их результат, 
делать верные выводы и учиться самостоятельно решать любые задачи. 

Работа «Айналайын» снискала общественное признание, в разные 
годы поощрена разными наградами, например, в 2005 году – Дипломом 
Министра охраны окружающей среды, председателя Национальной ко-
миссии по делам семьи и женщин при Президенте Республики Казахстан 
А. Самаковой «Қанатты әйел», за активное участие во 2 международном 
фестивале «Жібек жолы» и много другое. 

Год образования – 2004г.
Выпускаемая продукция – швейное продукция
Количество работников – 9 
Рынок сбыта – Республика Казахстан, близкое и дальнее зарубежье.

ИП «Айналайын»
Жамбылская область 
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ТОО «АLENSIA» 
Жамбылская область 

Компания «АLENSIA» была основана в 2009 году. Это самостоятельная 
организация, работающая в области развития и продвижения швейного 
производства детской одежды. При открытии компании было задумано 
организовать две линии, одна производство школьной формы, вторая 
производство детских платьев, а также открытие детских магазинов.

На сегодняшний день организовано производство школьной формы 
для девочек это сарафаны, юбки, жилеты, брюки, жакеты, блузки. Для 
мальчиков: брюки, жилеты, пиджаки, галстуки. А также нарядные и по-
вседневные платья для девочек. 

В производстве одежды используются современная и качественная 
фурнитура, ткани производства Россия, Беларусь, Турция, Китай. Компа-
ния использует только качественное сырье проверенных производите-
лей. Вся продукция сертифицирована. Имидж компании создают высо-
коклассные профессионалы своего дела. Заботясь о своих маленьких 
потребителях, они совершенствуют детскую одежду и создают эксклю-
зивные модели нарядных и повседневных платьев, школьную форму и 
деловых костюмов.       

Компания каждый год участвует во всевозможных выставках Легкой 
промышленности  Казахстана, России и Республике Беларусь.      

С момента основания компания стабильно и динамично наращивает 
объемы производства, расширяет ассортимент товаров и активно выхо-
дит на новые рынки сбыта, реализуя свою продукцию не только в Казах-
стане но и отправляя ее на экспорт в Республику Беларусь и Россию.

 Торговая марка «АLENSIA» отлично зарекомендовала себя, как про-
изводителя качественной детской одежды и надежного партнера. 

Девиз компании «Безупречное качество!» подтвержден отзывами 
торговых клиентов, а также дипломами и медалями. 

На предприятии трудятся специалисты со стажем, среди которых 
опытные и квалифицированные швеи, технологи, контролеры ОТК, моде-
льеры, конструкторы.

Все это, а также добросовестное отношение людей к работе позво-
ляет производить детскую одежду  торговой марки «Аленсия», удобной, 
практичной и хорошего качества!

На предприятии внедрена система менеджмента качества, примени-
тельно к производству и реализации швейных изделий, на соответствие 
требованиям СТ РК ИСО 9001-2009 (ISO 9001:2008) «Системы менедж-
мента качества»

Год образования предприятия – 2009г.
Выпускаемая продукция – для девочек нарядные и повседневные 

платья, школьная форма: сарафаны, юбки, жилеты, брюки, жакеты, блуз-
ки. Для мальчиков: брюки, жилеты, пиджаки, галстуки. 

Рынок сбыта – Республика Казахстан, Россия, Республика Беларусь.
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Компания ПрофиМода уделяет большое внимание качеству и уже из-
вестна в кругах потребителей как компания, выпускающая качественный 
товар. Наше отличие от других компании гарантия на товар, (который сти-
рается ежедневно), 3 года. Это униформа поваров, кухрабочих, горничных, 
продавцов, швейцаров и т.д. Униформа, произведенная в нашей компании 
использовалась в элитном отеле Rixos 7 лет. Схема контроля качества 
прилагается. В 2017г организовали обзвон клиентов после 6 месяцев 
эксплуатации товаров. При обнаружении замечаний от клиентов-ошибки 
устраняются. 

Основные рынки сбыта.
Компания ПрофиМода оказывает услуги всем регионом Республики 

Казахстана. Среди заказчиков специалисты России, Киргизии, Грузии, Ки-
тая, Италии, Франции, Германии и.тд.. В Казахстане работает большое коли-
чество поваров из многих стран мира. 

Услугами нашей компании пользуются владельцы ресторанов, гости-
ниц, санаториев, кафе, предприятий сервиса, производители продуктов пи-
тания, кинотеатров, салонов красоты, массажных кабинетов. Те Компании, 
которые желают  индивидуальный дизайн, хорошее качество 

Униформы, нанесение логотипа. Наши клиенты хотят подчеркнуть на-
циональные особенности своего предприятия, которыми они владеют. 
Вместе с тем, удобство спецодежды, для работников предприятий, ее без-
опасность, качественные показатели тканей, всегда стоят на перовом ме-
сте и данный факт для нас приоритет.

1. Компания ПрофиМода в текущем году наладила производство 
трикотажной продукции.

2. Выпущены 7 каталогов с новыми кодами товара и их описанием 
для удобства работы отдела заказов. 

3. Подготовлен к печати каталог головных уборов.
4. Изготовлена и размещена на сайте униформа в национальном 

стиле. Специальный раздел посвящённый ЭКСПО 2017г.
5. Обновили оборудование и перенесли фотосалон в другое, более 

просторное помещение.
6. 2016 году открыли интернет магазин.
7. Для ознакомления с подобными компаниями сотрудники выезжа-

ли Санк-Петербург, в Москву на выставку ПИР -2016г, где встречались с 
поставщиками тканей и униформы России, специализирующиеся на тема-
тике ХОРЕКА.

Компания имеет свое лицо, так как наши изделия можно отличить от 
других протзводителей. Дизайну уделяется очень большое внимание, тре-
бовательность заказчика с каждым годом становится все выше. Каждый 
владелец  хочет отличаться от других компаний своеобразным дизайном. 
Среди покупателей униформы для поваров считается, что компания Про-
фиМода выпускает качественную продукцию. Для расширения ассорти-
мента и предоставления возможности купить униформу всем работникам 
– нашим будущим клиентам, введена новая линия товара  из более деше-
вых тканей для снижение себестоимости.

ИП «ProfiModa»
город Алматы
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АО «Жетiсу»
город Алматы

Казахстанская обувь европейского качества.
Обувная фабрика «Жетiсу» вошла в историю отечественной промыш-

ленности как центр крупного обувного производства.
История «Жетiсу» начинается с 1931 года 29 апреля, в 1931 года всту-

пил в строй действующий первенец Казахстанской обувной промышлен-
ности – Алматинская ичижно – обувная фабрика треста «Казкожа» и эта 
дата считается днем основания предприятия. 

Технический, кадровый, финансовый потенциал предприятия откры-
ли широкие возможности в расширении ассортименте пошиваемой об-
уви, внедрения современных технологий, использовании новых матери-
алов и дизайнерских приемов. В настоящее время коллектив старается 
сочетать в своей работе традиции мастерства с новейшими достижения-
ми обувной промышленности.

На сегодняшний день Обувная фабрика «Жетiсу» имеет самый боль-
шой ассортимент специальной обуви для рабочих, для военнослужащих, 
так же для гражданского населения.

Располагая штатом опытных модельеров и технологов, предприятие 
имеет возможность воспроизводить модели по образцам заказчика, 
вносить изменения в существующие конструкции.

Обувная фабрика «Жетiсу» обновила абсолютно все категории: рабо-
чую обувь, обувь для защиты от пониженных температур и агрессивных 
сред. Специальная обувь литьевого метода крепления производится 
на агрегатах фирмы «DESMA» обеспечивая надежность конструкций в 
результате прочного прилива ПУ к коже (Высокая адгезия). Мягкость и 
комфорт благодаря вспененному ПУ. Прочность, стойкость к истиранию 
и воздействию агрессивных веществ, низких и высоких температур (от 
-35 до +130 градусов) благодаря ТПУ. 

В 2016 году были запущены в эксплуатацию 2 (два) дополнительных 
цеха для увеличения выпуска продукции: затяжной и литьевой цех. Для 
этих целей были приобретены следующие оборудования: 

• литьевой агрегат для заливки подошвы обуви;
• машины для обработки краев кожи;
• машины для разглаживания кожи;
• машины для спуска края кожи;
• машины для съемки обуви с колодок;
• машины для холодного формования;
• пресс для приклеивания подошвы;
• машина для взъерошки;
• машина для затяжки носочной и пяточной части;
• одноигольные машины челночного стежка;
• сушильные камеры и т.д.
Одно из достоинств предприятия – гражданская обувь для населе-

ния составляет более 100 моделей включая модельную обувь, произво-
димая на современном импортном оборудовании. Это модели клеевого, 
ранто-прошивного, литьевого (ПУ/ ТПУ) методов крепления подошвы.
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Швейная компания «Angelcher» более 15 лет специализируется на по-
шиве школьной формы и мужских костюмов. За эти годы «Angelcher» из 
ателье в Алматы выросла до предприятия, имеющего собственный цех 
по пошиву одежды и несколько фирменных бутиков.

Благодаря плодотворной работе команды профессиональных дизай-
неров, ежегодно обновляется модельный ряд в соответствии с последни-
ми модными веяниями.

Наличие собственного швейного оборудования позволяет на посто-
янной основе расширять ассортимент мужской и детской одежды, и вы-
пускать востребованную продукцию, с учетом меняющихся модных тен-
денций. За счет грамотного освоения новых технологий и вниманию к 
нуждам потребителей, продукция заняла достойное место на Казахстан-
ском рынке.

Признанное качество продукции компании «Angelcher» и разнообраз-
ный ассортимент уже давно сделали компанию лидером рынка школь-
ной формы». Большой выбор сарафанов, жакетов, юбок, жилеток, брюк и 
пиджаков позволяет создавать разные образы каждый день. Отдельное 
место занимают модели для девочек и мальчиков с нестандартной фи-
гурой. Творческий коллектив «Angelcher» постарался создать школьную 
форму для наших детей практичной, красивой и удобной, в которой каж-
дый ученик сможет подчеркнуть свою индивидуальность.

ТОО «Angelcher»
город Алматы
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ТОО «Soltustik Rubber Recycling»
Северо-Казахстанская область

ТОО «Soltustik Rubber Recycling» перерабатывает до 3000 тонн изношен-
ных шин в год.

Производит 1800 тонн резиновой крошки в год.
ТОО «Soltustik Rubber Recycling» выпускает следующие виды продукции:
1. Плитка 500 х 500 мм, толщина 10, 16, 30, и 40 мм с технологически-

ми отверстиями для крепления пластиковыми втулками, с гладкой поверх-
ностью и рифленым основанием;

2. Плитка 350 х 350 мм, толщиной 20, 30 мм с рисунком на поверхно-
сти «сетка» и «паутинка, с рифленым основанием;

3. Брусчатка «Кирпич», «Волна», «Катушка», толщина 20 и 40 мм;
4. Резиновый бордюр, длина 500 мм;
5. Бесшовное покрытие.
Изготавливаемые покрытия пропускают воду и обладают хорошими 

теплоизоляционными свойствами. Оно препятствует скольжению в зим-
нее время года, что особенно важно при монтаже входных групп зданий, С 
резинового покрытия быстро сходит снежный покров и наледь, а толстая 
подложка амортизирует удары при падении с высоты и значительно сни-
жает нагрузку на суставы человека, Это уникальное с точки зрения безо-
пасности покрытие идеально для использования как внутри помещений, 
так и для игр на свежем воздухе.

Долговечность и практичность: покрытие устойчиво к температурным 
перепадам, осадкам, ультрафиолетовому излучению и обладает высокой 
стойкостью к истиранию.

Область приенения:
– Детские и спортивные площадки, стадионы, 
– Роллердромы и скалодромы, 
– Террасы, патио, 
– площадки вокруг басейнов, 
– Дворовые территории, 
– Площадки и паркинги частных домов, 
– Садовые и пешеходные дорожки, 
– Спортивные залы тяжелой атлетики, 
– Входные группы зданий.
Таким образом предприятие из отходов автотранспортных шин загряз-

няющих экологию региона производит товары оберегающие человека от 
травм, украшающие нашу повседневную жизнь.
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ТОО «Петропавловский водочный завод БН» основано в 2003 году. Ос-
новной вид деятельности – производство ликероводочной продукции. В 
настоящее время предприятие выпускает около 50 ее наименований.

Как известно, изготовление водки – весьма многогранный и сложный 
процесс, в котором каждая мелочь имеет значение. Процесс производства 
ликероводочной продукции в компании осуществляется по общепринятой, 
классической схеме, включающей в себя приготовление исправленной 
воды, смешивание ректификованного этилового спирта с исправленной 
водой, обработку водно-спиртового раствора активированным углём, 
фильтрование, внесение ингредиентов, перемешивание, контрольное 
фильтрование, плюс дополнительные передовые технологии, такие как се-
ребряная и платиновая фильтрации.

Благодаря этим уникальным технологиям реализована задача созда-
ния нового способа обработки водки, в котором сочетаются эффектив-
ность активных углей, импрегнированных серебром и платиной, с преиму-
ществами хорошо зарекомендовавших себя при фильтрации элементов 
патронного типа и микрофильтрационного оборудования на их основе 
фирмы «Экспресс-ЭКО».

Высокое качество очистки и высокая степень прозрачности водок дос-
тигнуты за счет использования в качестве финишного фильтра элементов 
на основе низкоселективной мембраны. В сочетании с предфильтрами 
данная схема – наиболее технологически оправдана за счет высокого 
ресурса работы обеих ступеней каскада. Именно эта схема построения 
фильтрационного каскада является в настоящее время наиболее востре-
бованной, так как ориентирует предприятие на выпуск продукции высоко-
го класса, на производство «брендовых» водок, поставляемых на экспорт.

Завод «Петропавловский водочный завод БН» заслуженно признан 
предприятием с устойчивой репутацией. Приоритет деятельности компа-
нии – это формирование устойчивой рыночной позиции. Стратегическая 
же задача – довести до рынка высококачественный товар по адекватной 
цене, удерживать лидирующие позиции и выйти на новый уровень разви-
тия.

ТОО «Петропавловский 
водочный завод БН»
Северо-Казахстанская область
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ИП «Левин»
Северо-Казахстанская область

Предприятие является отечественным производителем деревянных 
стульев и столов в промышленных масштабах с 1987 года. Специализи-
руется на изготовлении экологически чистой мебели из массива местной 
березы для домашних интерьеров, офисов, гостиниц, баров, ресторанов, 
библиотек, детских садов и торговых помещений. Выпускает, в частности, 
большой ассортимент мягкой мебели, стульев, столов, табуретов, крес-
ло-качалок.

Предприятие имеет необходимые производственные площади и обору-
дование для полного технологического процесса изготовления мебели, об-
ладает высококвалифицированным персоналом, в том числе собственным 
слесарным цехом для ремонта деревообрабатывающего оборудования.

За время работы на мебельном рынке компания накопила большой 
опыт по реализации крупных проектов и сотрудничеству с солидными за-
казчиками и зарекомендовала себя как профессиональный, оперативный и 
надежный партнер. Постоянный участник различных выставок, ярмарок и 
других мероприятий. Имеет множество наград, медалей и дипломов, в том 
числе в номинации «Лучший товар Казахстана». Компания также является 
активным участником программ поддержки бизнеса, социальной жизни 
района и области.

В географию поставок продукции предприятия входят города Астана, 
Алматы, Караганда, Шахтинск, Щучинск, Кокшетау, Актау, Джезказган, Ат-
басар, Петропавловск и другие областные центры Республики Казахстан, 
Тюмень и Новосибирск.

ИП «Левин» вносит свой вклад в развитие мебельной отрасли и, до-
стигнув лидирующих позиций в Северо-Казахстанской области, стремит-
ся стать лучшей мебельной компанией Казахстана, обеспечивая жителей 
страны качественной мебелью отечественного производства.
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ТОО «Сантехпром» – одно из тех уникальных производств, благодаря 
которым Караганда приобрела славу индустриальной столицы Казахста-
на. Открытый в 1960 г. как завод санитарно-технических изделий и ото-
пительного оборудования, он пережил череду реорганизаций и модер-
низаций, сумев при этом сохранить и технологический, и человеческий 
потенциал. Сегодня он в числе флагманов обрабатывающей промышлен-
ности не только нашего региона, но и всей страны. 

Производство является высокотехнологичным и единственным, выпу-
скающим подобную продукцию на территории Средней Азии и Казахстана. 
По всему СНГ предприятий, занимающихся изготовлением эмалирован-
ных ванн, только два – одно наше, второе – в Екатеринбурге. А изготов-
лением акриловых ванн и стальных панельных радиаторов в Казахстане 
больше не занимается никто. Вся продукция изготавливается на совре-
менном оборудовании, в строгом соответствии с технологией и ГОСТами. 
Используются лучшие отечественные и европейские материалы. 

В 2015 году предприятие вошло в 30-тку экспорто-ориентированных 
компаний Казахстана, объединенных Программой АО «НУХ «Байтерек» 
«Лидеры конкурентоспособности-национальные чемпионы». 

В общегосударственном рейтинге предприятий Республики Казахстан 
в сфере внешнеэкономической деятельности «IMPORT EXPORT AWARD» 
в 2016 году по результатам экономического ранжирования ТОО «Сан-
техпром» по показателям внешнеэкономической деятельности заняло: 

• 1-е место (золото) в ТОП-3 среди экспортеров Республики Казах-
стан по показателю «Объем операций» (товарная группа 7324); 

• 1-е место (золото) в ТОП-3 среди экспортеров Республики Казах-
стан по показателю «Деловая активность» (товарная группа 7324); 

• 1-е место (золото) в ТОП-15 среди импортеров Республики Казах-
стан по показателю «Объем операций» (товарная группа 3207). 

Предприятие является активным участником государственной про-
граммы «Дорожная карта бизнеса-2020», сотрудничает с Холдингом 
«Байтерек», Европейским банком реконструкции и развития, фондом под-
держки экспортеров «KAZNEX INVEST», Национальной Палатой предприни-
мателей «Атамекен», участвует в создании строительного кластера Кара-
гандинской области.

ТОО «Сантехпром»
Карагандинская область
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ТОО «Швейная фабрика Фортуна»
Карагандинская область

Швейная фабрика Фортуна основана в 2000 году и на сегодняшний 
день является одним из востребованных предприятий Казахстана в сфе-
ре услуг по обеспечению специализированной профессиональной и во-
енной одеждой, а также детской, спортивной и классической. 

На предприятии работает 36 высококвалифицированных специали-
стов. С марта 2017 года ТОО «Швейная фабрика Фортуна» состоит в Кон-
сорциуме «ЖАСАМПАЗ», что доказывает профессионализм компании 
при производстве и изготовлении одежды. 

Основные направления работы пошив рабочей одежды, производ-
ство спецодежды на заказ, нанесение логотипов, бесплатная доставка. 
Продукция востребована среди местного населения, а также во многих 
регионах Республики Казахстан благодаря техническим характеристи-
кам и дизайну продукции.

Для выхода на производство розничных товаров для населения раз-
работаны новые коллекции детской, спортивной и классической одежды, 
которая подразделяется на сезоны. 

Ведутся переговоры о поставки товаров за пределами РК, в связи с 
этим фабрика расширяет производственные мощности.

С каждым годом объем изготовленной продукции на фабрике увели-
чивается. 

2015 год – объем выпущенной продукции составил:9, 5 тысяч единиц 
одежды.

2016 год – 16, 8 тысяч единиц одежды.
2017 год – планируемый объем выпущенной продукции составит 23, 

7 тысяч единиц одежды, т.к. на май 2017 года уже было изготовлено 14, 
2 тысяч единиц одежды.

Компания при изготовления продукции закупает ткани и фурнитуру 
у отечественных производителей, тем самым поддерживает отечествен-
ных производителей, а также увеличивает долю местного содержания в 
производимой продукции, что показано в сертификатах СТ КЗ.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Швейная фабрика 
Фортуна» имеет сертификат «ISSO»

ТОО «Швейная фабрика Фортуна» является участниками различных 
выставок и государственных мероприятий.

Установлены  деловые отношения с более чем сотнями предприяти-
ями и организациями. 
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В 2003 году совместно с французской компанией «SOFRAMAP» от-
крыт в г. Караганда первый и единственный в Центральной Азии завод 
«ALIAN-PAINT» по производству лакокрасочной продукции по модульной 
технологии.

Мощность завода составляет 3000 тонн лакокрасочной продукции в 
год. Аналоги такого производства работают в течение ряда лет во Фран-
ции, России, Беларуси и Азербайджане и других странах.

Преимущества модульной технологии французской компании 
«SOFRAMAP» заключаются в возможности производства широкого спек-
тра лакокрасочной продукции в рамках единого технологического цикла, 
а также в двухстадийном контроле качества выпускаемых материалов, 
что обеспечивает оперативное выполнение заказов и гарантирует ста-
бильное качество производимой продукции.

• В 2005 году продукция под торговой маркой «ALICANTO» призна-
на лакокрасочной продукцией №1 в Казахстане.

• В 2013 году Диплом третьей степени на областном конкурсе 
«Лучший товар Казахстана».

В 2014 году лауреаты конкурса «Лучший товар Казахстана» 
• В 2017 г. Диплом третьей степени на областном конкурсе «Луч-

ший товар Казахстана».
Вся продукция сертифицирована согласно казахстанским ГОСТам
Вместе с широким спектром высококачественных материалов, ком-

пания «ALIAN-PAINT» предоставляет своим клиентам широкий спектр 
услуг, который включает: разработку водоразбавляемых лакокрасочных 
материалов в соответствии с техническими заданиями заказчика, орга-
низацию их производства и поставок в любой регион республики и за 
рубеж; техническую, сервисную и консультационную поддержку по свой-
ствам и применению лакокрасочных материалов; – программу лекций 
и семинаров для действующих и потенциальных заказчиков; разработ-
ку базы колеровочных формул лакокрасочной продукции на водной ос-
нове по международным каталогам (RAL, NCS, EUROTREND) и каталогу 
DECOCOLOR компании COLORIS GCC (Франция).

Технология, внедренная на нашем предприятии, позволяет осущест-
влять производства самых разнообразных водоразбавляемых матери-
алов для строительства, таких как краски, лаки, эмали, декоративные 
штукатурки, герметики, клеи для напольных покрытий и многие другие

ТОО «ALIAN-paint»
Карагандинская область
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ТОО «Обувная фабрика SAMHAT»
город Астана

Основным видом деятельности обувной фабрики «SAMHAT» является 
производство мужской и женской кожаной обуви. Производственная мощ-
ность фабрики позволяет выпускать до 500 тысяч пар кожаной обуви в 
год. В производстве обуви используются натуральная кожа, экологически 
чистые материалы и комплектующие отечественного и импортного произ-
водства.

Продукция, выпускаемая ТОО «Обувная фабрика SAMHAT» делится на 
три категории – повседневная мужская и женская обувь, обувь для сило-
вых структур, рабочая защитная обувь.

Обувь изготавливается в первую очередь с заботой о здоровье челове-
ка. Конструкция обуви и материалы, из которого она изготовлена, должна 
отвечать всем гигиеническим требованиям и обеспечивать физиологиче-
ские функции стопы, соответствовать ее анатомо-физиологическим осо-
бенностям.

Для комфортности обуви используется удобные колодки и предусма-
триваются оптимальные технологически правильные элементы конструк-
ции изделия. При производстве учитываются функциональные свойства 
обуви – удобство при носке, надежность, долговечность, а также удобный 
уход и хранение. Поэтому все материалы и комплектующие обязательно 
сертифицируются и проходят многоступенчатый входной контроль.

Основной критерий гигиенических показателей – натуральность мате-
риалов, их теплозащита и воздухопроницаемость. Это крайне важно для 
комфортной носки обуви и здоровья стопы ног, поэтому на предприятии 
используется только натуральная кожа.

Популярность торговой марки SAMHAT обеспечивается гарантирован-
ным сочетанием качества и доступными ценами. Концепция развития ком-
пании направлена на высокое качество продукции благодаря внедрению 
новых технологий в производство путем обновления и использования но-
вого высокотехнологичного оборудования. Соблюдение всех требований 
ГОСТ, современное оснащение фабрики и постоянный контроль качества 
обеспечивается на всех стадиях производства.

Производственный коллектив обувной фабрики ежедневно работает 
над обновлением ассортимента качественной, красивой и удобной обуви 
по разумной цене.
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Атбасарский завод светотехники и металлоконструкции «КазТех-

никс» – казахстанский производитель светодиодного освещения. Произ-

водственная база расположена в городе Атбасар, где имеется большой 

парк высокоавтоматизированных станков, которые позволяют произ-

водить не только светодиодные светильники, но различные металло-

конструкции (мебель металлическая, электрощиты, двери, твёрдото-

пливные котлы и многое другое). «КазТехникс» предлагает светильники 

для освещения улиц, дорог и автомагистралей,  зданий и сооружений, 

мостов, железнодорожных платформ, шахт, вредных и опасных произ-

водств, производственных и складских помещений, теплиц, светильники 

для освещения офисов, жилых домов и жилищных комплексов. 

ТОО осуществляет оптово-розничную торговлю без посредников, по-

могает изготовить продукцию под тендеры в кратчайшие сроки, имеет 

сертификаты отечественного производителя (СТ-KZ).

ТОО «Казтехникс»
Акмолинская область
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ТОО «Оникс»
Акмолинская область

Товарищество с ограниченной ответственностью «Оникс» было созда-
но в 1992г. в период распада Советского Союза и как следствие остановки 
производства на крупных промышленных предприятиях, когда многие вы-
сококвалифицированные рабочие и ИТР остались без работы. В это вре-
мя группой специалистов Кокшетауского приборостроительного завода и 
радиозавода было принято решение создать частное промышленное пред-
приятие по производству товаров народного потребления из пластмассы. 
Так было создано ТОО «Оникс», а на уставной капитал его учредителей при-
обретён первый термопласт –автомат с объёмом впрыска 60 см³. Имея 
в своём штате инженера конструктора по проектированию пресс-форм и 
другой технологической оснастки, было выдано задание на разработку и 
проектирование пресс-форм по изготовлению фурнитуры (пуговиц и пря-
жек для швейного производства). 

В 1993 году была изготовлена и реализована первая партия продук-
ции, с чего и началось дальнейшее развитие производства и расширения 
номенклатуры выпускаемой продукции. На сегодняшний день продукция 
ТОО «Оникс» представлена на рынке Казахстана широким ассортиментом 
товаров из пластмассы производство которых развивается в четырёх на-
правлениях, а именно: 

– производство швейной фурнитуры 
– производство электромонтажных коробок для монтажа скрытых 

и наружных проводок в жилых помещениях
– производство фурнитуры для изготовления мебели
– производство товаров народного потребления 
Всё это результат того что в структуре предприятия на сегодняшний 

день имеются следующие подразделения:
1. цех по изготовлению пластмассовых изделий оснащённый целой 

серией термопласт-автоматов для литья изделий под давлением с объе-
мом впрыска от 60 см³ – 1200 см³

2. инструментальный участок оснащённый такими станками как: 
токарный, фрезерный, сверлильный, координатно-расточной, плоскошли-
фовальный и др., которые позволяют изготавливать у себя пресс-формы и 
штампы. 

3. участок переработки пластмасс оснащён дробилками и экстру-
дорной установкой что позволяет перерабатывать забракованную продук-
цию в гранулы которые в дальнейшем используются в производстве 

4. участок сборки оснащён рабочими местами где проводится сбор-
ка изделий их дефектовка и приём их ОТК

5. имеются складские помещения предназначенные для хранения 
сырья и готовой продукции 

6. бытовое помещение предназначено для приёма пищи и отдыха ра-
бочих

Инженерно-технический персонал, а также рабочие предприятия 
являют ся высококвалифицированными специалистами и способны по 
желанию заказчика разработать документацию, изготовить остнастку и 
запус тить производство требуемого изделия. 
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Компания основана 2012 году. В 2013 году получили льгетный кредит 
по программе Даму «Дорожная карта бизнеса 2020» Стартап для приобре-
тения оборудования.

Начало работы производства: 3 квартал 2014 года
Современное оборудование итальянского производителя вязальных 

машин – гарантируем высокое качество продукции. Оно отвечает всем 
европейским и отечественным требованиям. Пройдя процедуру формиро-
вания на оборудовании ведущего итальянского производителя шерстяной 
носок не деформируется.

Преимущества нашего носочного производства:
– Бесшовное производство;
– укрепленная пятка и мысок;
– однобортная мягкая резинка;
– долгое сохранение формы и цвета.
На сегодняшний день у нас создано 9 рабочих мест.
Вся продукция прошла сертификацию на соответствие Техническому 

регламенту ТС.
В перспективе планируется расширение ассортимента производимой 

продукции. 

ТОО «Бота»
город Астана
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ТОО «DANMARD»
город Астана

ТОО «DANMARD» было создано 24 декабря 2008 года. Основным видом 
деятельности являлась поставка противопожарной техники и снаряжения, 
палаточной продукции. С 2010 года было принято решение об открытии 
собственного швейного производства, где и был произведен первый вы-
пуск боевой одежды пожарных 1-го уровня защиты и палаток армейских 
полевых. Первое помещение было арендованным и составляло немногим 
более 400 м2, затем, благодаря государственной программе «Дорожная 
карта 2020» мы получили возможность приобрести собственное помеще-
ние площадью 1864 м2. В настоящее время перечень выпускаемой продук-
ции значительно расширен, сейчас это: палатки, БОП-1, рюкзаки, спальные 
мешки, жилеты разгрузочные, костюмы полевые (летние и утепленные), за-
щитные щитки, ремни брючные и полевые, панамы, бандана, медицинская 
одежда, для сотрудников гостинично-ресторанных комплексов. 
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ТОО «INTERNATIONAL GOLD GROUP» образовалась в 2014 году. С нача-
ла своей деятельности предприятие производит Казахские национальные 
украшения представляют собой уникальное соприкосновение с природой, 
воплощая в себе разные узоры и формы. Возрождая традиции казахской 
степи, компания «INTERNATIONAL GOLD GROUP» начало производство ка-
захских национальных ювелирных изделии под брендом «SHEBERLY» на 
новом инновационном оборудовании. Уникальность изделии заключается 
в том, что созданные по этой технологии украшения приобретают 3Д объ-
ём, и в точности передают тот или иной узор, форму и стиль.

С древних времен и до настоящего времени не было другого такого 
средства платежа, которое получило бы большее признание, чем золото 
и серебро. Нестабильные курсы ценных бумаг, недостатки международ-
ной монетарной системы, постоянное превышение уровня дозволенного 
кредитования – все это привело к подрыву доверия инвесторов во все 
мировые валюты и современные финансовые инструменты. Разведка и 
добыча драгоценного метала, а в частности золота – очень трудоемкий 
процесс, и его запасы в мире всегда ограничены. Поэтому золото по своей 
сути, всегда имеет приемлемый уровень рыночной ценности, который не 
подвержен резким колебаниям. Вышеизложенные положения обусловили 
основную направленность деятельности компании.

ТОО «INTERNATIONAL GOLD GROUP»
город Астана
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ИП «Ертаева»
Костанайская область

В 2016 году 27 апреля, ИП Ертаева (ателье КАЗАК СТИЛЬ) получив заем-
ные средства по программе ДКЗ-2020, открыла ателье по пошиву одежды, 
в том числе и в казахском национальном стиле, и национальные предметы 
быта. Данный время ателье выпускает мужские и женские одежды. Произ-
водство казахских национальных предметов быта и инструментов – это це-
лое искусство, которое передается от старшего к младшему. Сейчас остает-
ся всё меньше мастеров, умеющих вышивать именно национальные узоры 
и орнаменты. Очень много девушек обращается к Ертаевой Сандугаш с 
просьбой научить вышивать казахские национальные орнаменты. В буду-
щем ателье КАЗАК СТИЛЬ планирует открыть курсы по пошиву одежды и 
вышиванию национальных орнаментов. Стоит отметить также, что казах-
ские национальные предметы быта и одежда в последнее время пользуют-
ся популярностью за рубежом. В настоящее время актуальна проблема 
для Казахстана – отсутствие национального бренда. 
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ТОО «Аруана-2010» в рамках государственной программы «Дорож-
ная карта-2020» реализовало проект по строительству элеваторно-мель-
ничного комплекса. Реализация проекта была начата весной 2010 года, 
предприятие действует на рынке Казахстана с 2011 года. Основным ви-
дом нашей деятельности является производство муки пшеничной всех со-
ртов, отрубей, зерноотходов. Нашими преимуществами является высокое 
качество выпускаемой продукции. У нас имеются все необходимые усло-
вия для плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества. Предприятие 
ориентировано на производство конкурентоспособной продукции, довери-
тельному отношению со стороны потребителей путем внедрения и разви-
тия систем контроля качества и пищевой безопасности. 

В 2013 году были разработаны: Политика и Цели в области безопасно-
сти пищевой продукции В 2014 году на предприятии разработана и внедре-
на Система безопасности пищевой продукции в соответствии с требовани-
ями СТ РК ИСО 22000-2006.

Предприятие оказывает услуги по приемке, очистке, сушке, хранению 
и отгрузки зерна на железнодорожный транспорт. Высокотехнологичный 
автоматизированный элеватор, вместимостью емкостей для хранения 
зерна 30000 тонн, мощность каждого позволяет принимать ежедневно до 
1500 тонн зерна автотранспортом и 2000 тонн зерна ж/д транспортом. 

Мы убеждены в том, что выпуск качественной продукции невозможен 
без участия высококвалифицированного персонала, поэтому сотрудники 
ТОО «Аруана-2010» проходят регулярное обучение, принимают участие в 
различных семинарах, повышая свой профессиональный уровень. 

Мельница оснащена новейшим оборудованием турецкого производ-
ства «Genc degirmen», производительностью 300 тонн в сутки. В настоящее 
время предприятие производит муку пшеничную хлебопекарную торговых 
марок «Ұн Патша» и «Тұмар». Собственный элеватор позволяет формиро-
вать оптимально сбалансированный запас зерна. Благодаря этому за счет 
формирования помольных партий удается достигать высокого качества 
конечной продукции. Полученная из такого зерна мука имеет повышенное 
содержание клейковины, значительно превышающее нормы ГОСТа. 

Огромную роль играет сырьё – ведется закуп пшеницы высокого ка-
чества, с повышенным содержанием протеина. Все поступающее на пред-
приятие сырье проходит входной контроль на визировочной лаборатории. 
Аттестованная производственно-технологическая лаборатория, оснащена 
передовым современным оборудованием, позволяющим с высокой точ-
ностью определять качество зерна, поступающего в переработку.

Мука ТМ «Ұн ПАТША» на сегодняшний день известна во многих горо-
дах и регионах Республики Казахстана, а также за ее пределами – Россия, 
Узбекистан, Таджикистан, Туркмения. Рынок сбыта муки увеличивается с 
каждым днем. Расширение рынка сбыта – одна из наших основных задач.

На сегодняшний день, ТОО «Аруана – 2010» – это молодое, современ-
ное, динамично развивающееся предприятие, являющееся одним из круп-
нейших производителей муки в Казахстане. 

ТОО «Аруана-2010»
Костанайская область
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ТОО «Тобольское-1» МПЦ
Костанайская область

ТОО «Тобольское-1» образовано в феврале-2000 года, учредителем яв-
ляется ТОО «Иволга-Холдинг». В 2004 г МПЦ вошел в состав групп компаний 
ТОО «Иволга-Холдинг» и был оснащен оборудованием немецкого производ-
ства. Тогда цех производил 5 т. в месяц, на сегодняшний день ежемесячный 
объем производства увеличился до 60 т.

В МПЦ постоянно создаются новые рабочие места, а заработная плата 
работников цеха неизменно выше, чем среднестатистическая по району. 
МПЦ, входящем в производственную структуру ТОО «Тобольское-1», выпу-
скается более 100 видов продукции: вареные и копченые колбасы, мясные 
деликатесы и полуфабрикаты.

Продукция предприятия пользуется постоянным спросом у населения, 
о чем свидетельствует ежегодный рост объема производства и обширная 
территория сбыта продукции от Костанайской области до столицы Респуб-
лики Казахстан г. Астана. Производят колбасную продукцию в мясопере-
рабатывающем цехе ТОО «Тобольское-1» исключительно из свежего, на-
турального сырья. Имеется сертификат о происхождении товара СТ-KZ. 
Забой туш производиться в специальном, убойном цеху. За одну смену тут 
производят до 5 тонн готовой продукции. Работать в таком режиме позво-
ляет и техническое оснащении цеха: оборудование зарубежного производ-
ства. Также немаловажны здесь и кадры. Сейчас в ТОО «Тобольское-1» 
трудится более 70 квалифицированных работников. Здесь все усилия ради 
одной цели – качественного продукта и довольного покупателя.
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Наша фирма ТОО «Стар Тайм» основана в марте 2003г. в г. Актобе. 
Специалисты нашей компании работают в этой сфере более 14 лет. С 
первых дней своей деятельности компания начала работать по направ-
лению производства, продажи и установки.

В 2005 г. было запущено новое производство-изготовление и монтаж 
рольставен – современных защитных оконных систем. Был открыт но-
вый цех. После наладки производство и сборку рольставен, запустили 
линию по производству и монтажу секционных гаражных ворот.

В 2006 г. мы открыли новый цех по изготовлению и монтажу изделий 
из ПВХ- профилей (окон, дверей, балконов, перегородок) и алюминиевых 
конструкций (витражей, балконов- купе, офисных перегородок) и занима-
ем одно из ведущих мест на рынке строительных материалов. Создают-
ся новые рабочие места. А так же мы являемся официальными дилера-
ми завода «Hoffmann», который производит алюминиевые профиля.

Наша компания имеет сертификаты на все виды продукции, а так же 
государственную лицензию на право выполнения работ в области архи-
тектурной и строительной деятельности на территории Республики Ка-
захстан. 

Основные направления нашей фирмы производство и монтаж:
• Рольставен, рольворот                            
• Секционных гаражных ворот 
• Промышленных секционных ворот 
• Распашных ворот
• Откатных ворот
• Автоматики на все виды ворот
• Шлагбаумов
• Скоростных рулонных ворот 
• Систем ограждения 
• Перегрузочного оборудования 
• Герметизаторов проемов 
• Противопожарных и технических дверей 
• Металлопластиковых и алюминиевых окон
• Металлопластиковых и алюминиевых дверей
• Алюминиевых витражей 
• Металлопластиковых и алюминиевых перегородок
• Вертикальных жалюзи
• Горизонтальных жалюзи
• Мультифактурных жалюзи
• Рулонных жалюзи
• Римских штор

ТОО «Стар Тайм»
Актюбинская область
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ТОО «TALAN Technology»
Актюбинская область

ТОО «TALAN Technology» предлагает произведенную по запатентован-
ной технологии высококачественную резиновую термо-прессованную 
плитку, не имеющую аналогов на рынке Казахстана.

Плитка «TALAN» – это травмобезопасное, ударопрочное, противосколь-
зящее покрытие, обладает амортизирующими свойствами. Благодаря 
плотной структуре, на поверхности плитки не скапливается вода и не обра-
зуется наледь, исключая возможность падения.

При производстве продукции мы используем только качественное ев-
ропейское связующее, благодаря чему, плитка не рассыпается и не выцве-
тает в процессе эксплуатации, не имеет запаха.

Наши мощности позволяют производить более 70 000 кв. м термо-прес-
сованной плитки в год.

Плитка «TALAN» производится только из собственного произведённого 
сырья (резиновой крошки), что обеспечивает постоянное высокое качество 
продукции. Получаемая в результате собственной переработки резиновая 
крошка имеет правильную резанную структуру с ровными контурами, что 
существенно сокращает количество связующего при производстве покры-
тий, обеспечивая идеальное склеивание и спекание компонентов плитки, а 
также позволяет получаемой продукции выдерживать нагрузки до 1200 кг 
на кв. см. Производится резиновая крошка только из автомобильных по-
крышек, без РТИ.

Основные преимущества плитки «TALAN»:
– Долговечность – более 10 лет эксплуатации, устойчивость к механи-

ческим повреждениям и перепадам температур;
– Амортизирующие свойства – снижает нагрузку на суставы ног;
– Нескользящая поверхность – обладает дренажными свойствами, что 

исключает образование луж и наледи;
– Травмобезопасность – защищает от ударов при падении ребёнка с 

высоты 1, 3 метра (плитка 40 мм)
– Экологичность – плитка не токсична, безопасна для людей и живот-

ных;
– Широкие возможности для дизайна – множество идей для создания 

неповторимой площадки.
Плитка «TALAN» произведённая на полуавтоматической линии имеет 

эталонные геометрические размеры 500х500 мм и толщиной 20, 25, 30, 35, 
40, 45 и 50 мм.

Компания «TALAN Technology» принимает в переработку изношенные 
и поврежденные шины с текстильным и металлическим кордом, куски от 
покрышек и автомобильных камер от колёс в неограниченном количестве.

Если вам требуется утилизация шин в г. Актобе и области, наш завод 
предоставит полный спектр услуг по переработке на самом современном 
и технологическом оборудовании с годовой мощностью утилизации входя-
щего сырья 4 704 тонны.
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ТОО «УК ЮНИС» основано в 1993 году. Предприятие, несколько раз 
пережившое организационные изменения, с 5 февраля 2002 года назы-
вается ТОО «УК ЮНИС». Компания несколько лет занимается производ-
ством носочно-трикотажной продукцией, включает около 40 видов това-
ров для мужчин, женщин и детей, в том числе производит классические, 
спортивные, зимние и летние виды. 

Изготовление продукции осуществляется на современном оборудо-
вании импортного производства, а ассортимент продукции отличается 
разнообразием и высокими качественными показателями. Вся продук-
ция проходит тщательный контроль качества и имеет сертификаты соот-
ветствия таможенного союза.

ТОО идет в ногу со временем и уделяет внимание модным направле-
ниям современного мира. Качество производимых товаров в предпри-
ятии связано с высоким технологичным оборудованием привозимых 
из Японии, Чехословакии, Германии и профессиональным кадровым со-
ставом. Все виды насочно-трикотажных изделии обновляются 2-3 раза 
в год. Эксклюзивные узоры и рисунки наносимые на ткань, появляют-
ся с помощью искусства дессинатора. Поскольку устройство может ис-
пользовать только высокотехнологиченые методы и специальные нити. 
В 2013 году производились работы по переустройству и открылся боль-
шой цех по производству трикотажных изделии. В связи с чем были заку-
плены специальные машины и швейное обородование для трикотажной 
продукции. ТОО – быстро развивающееся молодое предприятие. Поэто-
му в первую очередь, компания ставит перед собой целью расширить 
свое производство школьной формой и трикотажем для подростков, в 
том числе жилетки, кофты, сарафаны и так далее. Для детей разного воз-
раста и комплектации важно иметь большой выбор одежды. Поскольку, 
любое платье, брюки, юбка должны друг с другом сочетаться. Компания, 
которое это учитывает всегда уделяет внимание экологический чисто-
те продукции, гипоаллергенности, прочности, цвету и форме.  Одежда из 
«воздухопроницаемой ткани» очень удобна для движения детей и не дает 
запотевать ребенку. Предприятие сотрудничает с силовыми структура-
ми, госучреждениями и оптовыми покупателями. Также они предлагают 
продукцию оптом и под заказ.

ТОО «УК ЮНИС» входит в реестр отечественных товаро производи-
телей «Самрук-Казына», обладает сертификатами CT-KZ, все товары 
сертифицированные. «УК ЮНИС» вносит свой вклад и в экономическое 
развитие страны. В 2016 году в бюджет города было переведено налогов 
на сумму 14 млн тенге, осуществлена благотворительность более чем на 
200 тысяч тенге. 

ТОО «УК ЮНИС»
Восточно-Казахстанская область
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Мебельная фабрика «Solo-интерьер» основана в 1998 году в г. Семей. 
На сегодняшний день предприятие является одним из крупнейших в ВКО 
среди предприятии деревообрабатывающей промышленности.

Ассортимент продукции предприятия составляет корпусная мебель 
и столярные изделия бытового и коммерческого назначения. Фабрика 
производит спальные, кухонные, детские гарнитуры, горки, прихожие, го-
стиные и обеденные группы из дерева.

Компания работает со всеми регионами Казахстана. Крупные отгруз-
ки продукции производятся в города Астана, Алматы, Усть-Каменогорск, 
Шымкент. Также осуществляется экспортная отгрузка продукции в Рос-
сию.

Фабрика оснащена современным оборудованием производства Ки-
тай, Италия, Австрия. В производстве используются форматно-раскроеч-
ные, мембранно-вакуумные, фрезерные станки с числовым программ-
ным управлением. 

На каждом этапе производства осуществляется контроль качества 
продукции: от приема материалов на склад до отгрузки готовой продук-
ции покупателю. На всю продукции предоставляется гарантия в 24 ме-
сяца. Компания также оказывает постгарантийное обслуживание своих 
клиентов.

Поддержка качества продукции также осуществляется за счет ис-
пользования в производстве экологически безопасных материалов. 
Склейка древесных заготовок производится с помощью клея финско-
го производства, соответствующего стандартам (ISO 14001 и OHSAS 
18001). Для декоративного оформления текстуры дерева используется 
безопасные (ISO 14001:1996) высококачественные итальянские лаки и 
краски.

Основа предприятия – коллектив. На сегодня в компании работают 
140 человек. Компания оказывает различную поддержку своим сотруд-
никам, регулярно проводятся мероприятия для укрепления корпоратив-
ного духа, лояльности и патриотизма. Внутри компании сотрудниками 
организован профсоюз.

ТОО «Solo-интерьер»
Восточно-Казахстанская область
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ИП «Ерошина»
Восточно-Казахстанская область

Индивидуальный предприниматель Ерошина Лариса Михайловна на-
чала свою предпринимательскую деятельность в 2001 году по оказанию 
парикмахерских услуг. Её парикмахерская «У Ларисы», вот уже на протя-
жении 16 лет пользуется заслуженным вниманием и спросом у жителей 
города Курчатов. 

Будучи творческим человеком, Лариса Михайловна занимается ещё и 
рукоделием – объёмной вышивкой. Объемная вышивка представляет со-
бой различные виды техники, позволяющие создавать оригинальные вы-
шитые полотна, которые оживают на глазах, создавая 3D эффект, в резуль-
тате получается, так называемая, живая картина. 

Основными мотивами ленточной вышивки картин служат растения, 
цветы, насекомые, из лент Лариса составляет различные композиции. В 
работе использует не только атласные ленты, но так же ленты из бархата 
и органзы. Считает, чем больше разнообразных материалов использует в 
вышивке, тем интереснее и оригинальнее вышиваемое изделие. В вышивку 
лентами добавляет различные декоративные элементы – бусинки, бисер, 
пайетки и пр.

Освоив эту технику,  показывает свой собственный мастер – класс по 
созданию эксклюзивной вышивки. Как опытный мастер знает, как пра-
вильно подобрать материалы, какие швы использовать.

Лариса Михайловна принимает активное участие в общегородских 
праздничных мероприятиях, выставляя свои картины на выставках, в меж-
дународном конкурсе прикладного творчества в рамках сайта «gallery.ru».  
Её работы впечатляют, удивляет многообразие освоенной техники. «Вели-
колепные работы, настоящее мастерство во всех видах рукоделия», – так 
оценивают её работы. За участие в выставках отмечена благодарственны-
ми письмами акима города, организаторами международного конкурса.    

Так же принимает активное участие в социальной ответственности биз-
неса. На постоянной основе оказывает спонсорскую помощь  спортсме-
нам, артистам города для участия в областных и республиканских меро-
приятиях, детям инвалидам.

Объемная вышивка — безграничные идеи творчества! Лариса Михай-
ловна считает, что секрет успеха состоит в качестве изделий и периоди-
ческом добавлении новинок, поэтому успешный предприниматель полон 
дальнейших производственных планов.
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ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм» 
Алматинская область

ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм» (AIGP) – это фармацевтическая 
компания, которая была создана в октябре 2012 года, путем интеграции 
двух крупнейших фармацевтических компаний, «Abdi Ibrahim» (Турции) и 
группы компаний Lancaster Group (Kazakhstan). 

Компания «Abdi İbrahim» – это лидер фармацевтического рынка в Тур-
ции, который имеет столетний опыт в данном секторе. ТОО «СП Глобал 
Фарм», основанное в 2000 году, входящее в группу компаний «Lancaster 
Group» (Казахстан) – одна из крупнейших компаний фармацевтической 
отрасли Казахстана, с полным циклом производства лекарственных 
средств. Завод производит таблетированные и капсулированные формы 
лекарственных препаратов высокого качества.

10 октября 2012 г. Во время проведения бизнес-форума в Стамбуле 
с участием Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева 
и Премьер-министра Турции Реджепа Таипа Эрдогана было подписано 
соглашение об инвестициях в строительство завода. 

Проект был включен в Программу развития фармацевтической про-
мышленности 2010-2014, Карту индустриализации, Государственную 
программу по форсированному индустриально-инновационному разви-
тию Республики Казахстан на 2010 – 2014 год, и получил поддержку Го-
сударства. 

Правительство оказало помощь в кредитовании через АО «Фонд раз-
вития предпринимательства «Даму». Также Акимат Алматинской облас-
ти оказал поддержку по вопросу региональной программы субсидирова-
ния малого и среднего бизнеса.

В рамках осуществления инвестиционного проекта по строительству 
нового фармацевтического завода в Казахстане, который соответствует 
мировым стандартам производства GMP, образовалась новая фарма-
цевтическая компания ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм» (AIGP). 

Фармацевтическая компания ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм» 
(AIGP) – это компания, которая содействует укреплению здоровья граж-
дан Республики Казахстан, повышению качества их жизни. ТОО «Абди 
Ибрахим Глобал Фарм» (AIGP) экспортирует продукцию в Азербайджан, 
Узбекистан, Афганистан и Грузию. Компания участвует в государствен-
ных закупках, проводимым единым дистрибьютором ТОО «СК Фарма-
ция» по закупу лекарственных средств. А также в тендерах по закупу 
лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи на амбулаторном уровне. ТОО «Абди Ибрахим 
Глобал Фарм» (AIGP) производит более ста препаратов, которые широко 
используются для лечения и профилактики сахарного диабета, туберку-
леза, ВИЧ, кардиологических, психо-неврологических, гастро-энтероло-
гических, гинекологических, эндокринных и др. заболеваний.
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ТОО «Сұңқар Алматы құс фабрикасы»
Алматинская область

ТОО «Алматинская птицефабрика Сункар» новое, построенное с нуля 
современное предприятие, основанное в 2012 году, является ведущим и 
стабильным птицеводческим комплексом по производству пищевого то-
варного яйца. Расположена в Жамбылском районе, экологически чистом 
регионе Алматинской области, в удаленности от всех промышленных баз 
и животноводческих комплексов, что позволяет повысить уровень сани-
тарной и ветеринарной безопасности на птицефабрике. Для строительства 
птицефабрики были привлечены заемные средства АО «Казкоммерцбанк», 
при гарантировании АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ». 
Благодаря поддержке по программе «Дорожная карта бизнеса – 2020», 
были выделены средства на инфраструктуру строящегося объекта в степи, 
подведены все коммуникации, ЛЭП, газопровод.  При строительстве, при-
менялся исключительно научный подход и новые технологии в отрасли, с 
соблюдением всех необходимых норм птицеводства. На сегодняшний день 
построены и запущены в работу: 2 птичника для содержания ремонтного 
молодняка, 6 птичников для содержания промышленного стада кур несу-
шек, имеется своя ветеринарная лаборатория оборудованная современ-
ным комплексом для проведения исследований по состоянию здоровья 
птицепоголовья. До конца 2017 года будут дополнительно построены 2 
птичника для промышленного стада кур несушек.   

Наша продукция единственная в странах СНГ, получившая почетную 
«Золотую медаль SEIN», присвоенную Ассоциацией содействия нацио-
нальной промышленности Франции, за устойчивую работу предприятия 
и успешную реализацию новых проектов. С 2012 года произведено про-
дукции – 189 млн.шт.яиц. В 2017-2018 г.г. планируется повысить валовый 
объем продукции до – 195 млн.шт. яиц. В 2018 – 2019 годы, планируется 
увеличение мощности предприятия в 3 раза, за счет привлечения инвести-
ций, что обеспечит создание дополнительных рабочих мест со стабильной 
заработной платой, тем самым увеличив и сумму выплат налогов и других 
обязательных платежей в бюджет.
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Описание компании на русском и казахском языках (не более 400 
символов без учета пробелов и знаков препинания):

Группа компаний GLASMAN — это казахстанский бренд классической 
мужской одежды и школьной формы, которая отражает потребности са-
мых требовательных покупателей. В продукции оптимально сочетается 
эксклюзивный дизайн и высокое качество. GLASMAN – это качество, 
удобство и комфорт.

В 2008 году компания разработала и внедрила проект «Наша форма — 
Нашим школам», на сегодняшний день наши школьные коллекции имеют 
теплые отзывы и рекомендации от маленьких покупателей и их родите-
лей. В производстве школьной формы используются только экологиче-
ски безопасные комфортные ткани, высоко-качественные прикладные 
материалы и фурнитура.

На сегодня группа компаний «Glasman», является передовым Казах-
станским брендом мужской классической одежды и школьной формы 
с 80% производством внутри страны. За 19 лет существования бренда 
«Glasman» нам удалось построить сеть из 24 магазинов, 23 из которых 
находится во всех крупных городах Казахстана. Согласно стратегии 
развития компании до 2020 года, принято решение выхода на соседние 
рынки (Российская Федерация, Кыргызская Республика), которое уже 
положило свое начало – в г.Москва и в г.Бишкек. Открытые магазины 
бренда начинают набирать популярность у местного населения, также 
планируется увеличить рыночную долю на домашнем рынке в 2, 5 раза. 

Фабрика расположена в Алматинской области, в г.Талгар. Производ-
ственная мощность нашего предприятия составляет более 167000 изде-
лий в год. 

Конкурентное преимущество нашей Компании заключается в том, 
что мы используем качественные прикладные материалы, ткань соот-
ветствующую всем стандартам и ГОСТ, лекала разработанные совмест-
но с немецкими дизайнерами, наши модели соответствуют последним 
тенденциям в мире моды, и разработаны специально для казахстанских 
мужчин и школьников, учитывая все пожелания нашего потребителя, из-
готовление нашей продукции производится по новейшим технологиям 
и на новейшем немецком оборудовании. Также отличное соотношение 
цены и качества

ТОО «GLASMAN»
Алматинская область
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ИП «Даулетов Н.А.»
Атырауская область

ИП «Даулетов Н.А.» образовался в 2002 году. Работает на рынке поли-
графии 15 лет, предоставляет спектр всех полиграфических услуг. Автор-
ский дизайн, логотип и фирменный стиль, изготовление любой рекламной 
и сувенирной продукции, наружная реклама, изготовление изделий из ме-
талла, металлоконструкций. Имеем репутацию надежного партнера. По 
сравнению с другими предприятиями работающих в сфере полиграфии 
основывается на разработках известных художников РК, наша продукция 
является эксклюзивной. В основе изготовления продукции лежит исполне-
ние товаров и услуг на качественных составляющих и деталях. Для того 
чтобы оставаться конкурентоспособными и расширять рынок сбыта про-
дукции как внутри страны, так за ее пределами многими брендовыми про-
фильными предприятиями РК и зарубежья  налажен деловой контакт. Это 
открывает новые пути выхода на международный рынок Казахстанской 
сувенирной, полиграфической продукции. 
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ТОО «Актюбинская мебельная компания» образовано в 2002 году и 
специализируется на производстве корпусной мебели для дома и офи-
са, учебных заведений, предприятий торговли, гостиниц, медицинских 
учреждений. Высококлассное оборудование фирм Германии, Италии, 
Польши и Турции с использованием высококачественных материалов 
и комплектующих, позволяет выпускать продукцию, не уступающих им-
портным аналогам. 

Мониторинг качества выпускаемой продукции, поддерживающийся 
стандартами по системе ISO 9001, осуществляется на всех технологиче-
ских этапах производства от разработки до установки готового изделия.

За годы работы у нас сложились партнерские взаимоотношения с 
крупнейшими производителями мебельной фурнитуры и комплектую-
щих из Германии, Австрии, Турции, Польши, России, Украины, Эстонии. 
Нашими партнерами по комплектации кухонных гарнитуров встроен-
ной бытовой техникой являются представители итальянской фирмы 
«FRANKE», по офисным стульям и креслам – казахстанская производ-
ственная компания.

Предприятие укомплектовано квалифицированным персоналом с 
опытом работы в мебельном производстве. Политика компании направ-
лена на постоянное улучшение и совершенствование работы кадров, с 
этой целью регулярно проводится подготовка и переподготовка кадров. 
На предприятии созданы оптимальные условия труда, соответствующие 
общим требованием безопасности и санитарии. Организованы рабочие 
места для людей с ограниченными возможностями. 

Мы уверено смотрим в будущее нашей компании, так как на предпри-
ятие постоянно происходят важные качественные перемены, меняются 
принципы работы, которые направлены на:

• Расширение ассортимента, совершенствование конструкций и 
дизайна выпускаемой продукции с целью более полного удовлетворения 
запросов покупателя;

• Освоение новейших технологий производства продукции, при-
менение новых материалов, комплектующих изделий и прогрессивного 
оборудования;

• Постоянное повышение квалификации кадров, как лучшее 
инвести рование в будущее предприятия. 

ТОО «Актюбинская мебельная 
компания» 

Актюбинская область
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ТОО «УПП «Кызылординское 
общество слепых»
Кызылординская область

Предприятие работает с 1999 года, где трудятся 33 работника – инва-
лиды 1-й и 2-й группы по зрению. Это одно из ведущих предприятии, произ-
водящее швейные изделия. ТОО – учебно-производственное предприятие 
казахского общества слепых, производящих швейные изделия в регионе. 
Здесь шьются разные виды швейных изделий из хлопчатобумажных, бай-
ковых тканей, медицинские халаты, матрацы из ваты для взрослых и детей, 
подушки, одеяла из синтепона и шерсти. Также шьются сорочки мужские и 
женские, наборы для новорожденных детей. 

Товары и услуги: домашние постельные, столовые и бытовые текстиль-
ные принадлежности. Белье для отелей и госпиталей, матрацы с набивкой 
из шерсти животных, метлы, веники и щетки для домашнего использова-
ния, щетки для полировки домашних предметов, щетки для уборки полов, 
домашние венички и метелки для сметания пыли с предметов меблировки 
домашние, щетки одежные, щетки-половики для очистки грязи с подошв 
обуви, кисти для красок и лаков, кисти малярные для побелки и клеевых 
красок, кисти для художников, кисти и щетки для обойщиков, валики ма-
лярные, веники и метлы из натуральных волокон, в том числе из прутьев.

Все товары реализуются по приемлемым ценам. Продукцию можно 
заказать, выбрав фактуру ткани, подобрать цвет, размер, толщину и т.д. 
все зависит от желания клиента. Объемы производства с каждым годом 
растут. Кроме того, предприятие занимается подшефной работойдля сла-
бовидящих, незрячих детей, выпускников, способствует в поступлении в 
различные колледжи, с детьми специнтерната №7 ведут воспитательную 
и просветительскую работу, прививают навыки шитья швейных изделий. 
Предприятие имеет сертификаты соответствия. 
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Турецкое агентство по сотрудничеству и координации при Правительстве Республики 
Турции в Республике Казахстан (ТИКА) было основано в 1992 году, после распада 
Советского Союза и Восточноевропейского Социалистического Блока, с целью 
предоставления технической помощи братским странам и развития с ними отношений 
в сфере экономики, торговли, техники, культуры, образования и социального развития 
с помощью проектов, и программ.

В настоящее время география проектов ТИКА расширилась до 5 материков. ТИКА 
имеет 56 координационных офисов в 54 странах и реализовывает проекты в свыше 
100 странах. 

В предоставлении технической помощи и реализации проектов сотрудничества, ТИКА 
придает особое значение национальным достоинствам, социальным и культурным 
особенностям страны и использованию опыта этих стран. Среди проектов стран-парт-
неров предпочтение отдается проектам в сфере развития человеческих ресурсов и 
предоставления технической помощи.

В Казахстане ТИКА осуществляет свою деятельность с 1992 года. Основной целью 
ТИКА в Казахстане является развитие сотрудничества в сферах образования, науки, 
здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, безопасности, культуры 
и т.д. С 1992 года по настоящее время более 3000 специалистов прошли обучение, 
курсы обмена опытом в вышеперечисленных сферах.

Координатор ТИКА в Казахстане, 
господин ЭВРЕН РУТБИЛЬ

Контакты:
г. Астана, ул. Имантау, дом 7 
email: astana@tika.gov.tr
+ 7 7172 40 15 12

PhD СЕРДАР ЧАМ, 
Председатель Турецкого агентства по 

сотрудничеству и координации 
при Правительстве Республики Турции 
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1 ТОО «Астанинский 
электротехнический завод»

+77172 57-06-70, +7747 777 67 27  
info@aetz.kz

Астана

2 ТОО ALIT +7778 933 77 88, 
alzhankulovali@gmail.com

Астана

3 ТОО Завод металлоконструкций 
«STAHLBAU»

+77172 49 06 85, info@stahlbau.kz Астана

4 ТОО DANMARD 27 11 01, danmard@bk.ru Астана

5 ТОО «INTERNATIONAL GOLD 
GROUP»

+7775 189 55 55 shamshi.igg@mail.ru 
shalambayev.d@gmail.com

Астана

6 ТОО «Астаналық шұлық 
фабрикасы «БОТА»

+77172 92 87 44, 48 65 21, 
+7777 305 12 37, gulsanat@mail.ru; 
bazelkhanova.k@mail.ru

Астана

7 ТОО «САПА НАН» +7747 706 51 10, sapanankz@gmail.com Астана

8 ИП Нур Адиль +7771 255 39 95, +77172 34 57 07 
kazah.produkt@mail.ru

Астана

9 ИП KAZAKH HOUSE 
(бренд QAZAQ HOUSE)

+7701 501 75 15, +7705 761 08 35 
nura873@bk.ru 

Астана

10 ИП «ProfiModa»  + 7 701 711 16 51, +7701 266 38 83 Алматы

11 ТОО «Tea House» (Ти Хаус) +7727 334 07 94; +7701 791 89 42 Алматы

12 ТОО «Цин-Каз»  +7727 293-61-50, +7701 746 63 78 Алматы

13 ТОО «IDC(АйДиСи)» +7707 378 60 07 Алматы

14 ТОО «Angelcher» +7727 390 27 28, 309 43 74 Алматы

15 ТОО «Smart Pay» +7727 221 94 94, +7707 835 33 46 Алматы

16 ТОО «СОЛО ЛТД» +7727 255 77 79, 264 27 10 Алматы

17 АО «Жетісу» 273 62 17 Алматы

18 ТОО «Мясоперерабатывающий 
завод «БИЖАН»

 +7727 384 55 80, 384 55 95 Алматы

19 ТОО «Щучинский котельно 
механический завод

+771636 4 77 04 Акмолинская 
область

20 Кирпичный завод ТОО «ENKI» +77162 41 11 04, 41 11 10 
+7702 533 32 90

Акмолинская 
область

21 АО «Камаз-Инжиниринг» +77162 32 62 02, 32 62 08 
+7707 555 33 60, 
e-mail: kamaz-ops1@mail.ru

Акмолинская 
область

22 ТОО «Агрофирма TNK» +771635 22 5 45, +7701 185 3185 
+7705 296 0956, support@agrotnk.kz

Акмолинская 
область

23 ТОО «Гормолзавод» +77162 77 10 88 Акмолинская 
область

24 ТОО «Торговый дом «Айна»» +771636 43 8 77 Акмолинская 
область

№ Наименование предприятия Контакты Регион
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25 ТОО «Обувная фабрика SAMHAT» +7771 060 44 87, +77172 48 70 28 Акмолинская 
область

26 ТОО «КазТехникс» +77162 31 04 48, +7701 535 22 22, 
+7701 071 95 43

Акмолинская 
область

27 ТОО»Оникс» +77172 43 31 29 Акмолинская 
область

28 ТОО «Светоком» +7777 305 82 00, svetokom_buh@mail.ru Актюбинская

29  ТОО «MIAL KZ» +7777 800 07 89, mial-kz@mail.ru Актюбинская

30  ТОО «Сталлит» 96 35 47, +7705 383 78 28, 
stallit@inbox.ru

Актюбинская

31 ТОО «Стар тайм» +7771 021 57 66, startime@mail.ru Актюбинская

32 ТОО «TALAN Technology» +7701 716 23 25, 
lagizov.talan@gmail.com

Актюбинская

33 ТОО «Актюбинская Мебельная 
Компания»

+7705 551 41 47, aktobemk@mail.ru Актюбинская

34  ИП Иркиналинова З.Е. (Ваниль) +7702 629 20 24, oksana.vanil@mail.ru Актюбинская

35 ТОО «Агрофирма ТАУ» +7777 272 21 50, zyessetova@gmail.com Актюбинская

36 СПК «Айбек» 402768, +7771 226 78 88 
spkkh3@gmail.com

Актюбинская

37 ТОО «Жаркентский 
крахмалопаточный завод» 

+7705 205 44 44 Алматинская 
область

38 ТОО «Полимерметалл-Т» +7747 225 90 26 Алматинская 
область

39 ТОО «Plast Invest Production» +7701 779 60 05, +7727 393 98 24 Алматинская 
область

40 ТОО «АбдиИбрахимГлобалФарм» +7701 710 94 86, +7701 350 00 01, 
+7701 710 94 84

Алматинская 
область

41 ТОО «Алматинская 
птицефабрика «Сункар»

+7705 888 90 03, +7771 440 82 02 Алматинская 
область

42 ТОО «GLASMAN» +7701 303 65 55 Алматинская 
область

43 ТОО «Лепсинск онимдеры» +7701 908 22 44, +7771 401 17 34 Алматинская 
область

44 ТОО «Шин Лайн» +7701 777 49 38 Алматинская 
область

45 ТОО «Apple word» +7778 831 74 77, +7707 328 77 15 Алматинская 
область

46 ТОО «КасХим» 76 31 03 Атырауская 
область 

47 ТОО «РауанНалко» +77122 30 70 00, +7701555 41 20 Атырауская 
область 

№ Наименование предприятия Контакты Регион
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48 ТОО «Полимер продакшн» +7701 993 11 30 Атырауская 
область 

49 ТОО «Trans Tech International» 95 01 47, 30 77 01 Атырауская 
область 

50 ТОО «ОНЕРПАЗ»  +77122 20 01 08, 21 15 35 Атырауская 
область 

51 ИП «Даулетов Н.А.» 35 70 30. Атырауская 
область 

52 ТОО «СП Первомайский» +77787412608. Атырауская 
область 

53 ТОО «Имени Амангелды» +77122 45 75 51, 45 70 46, 45 75 30 Атырауская 
область 

54 ТОО «Карат» +77122 95 01 47 Атырауская 
область 

55 АО «КЭМОНТ»  +77232 49 26 26, kemont @kemont.kz ВКО

56 ТОО «Силумин-Восток» +7701 803 90 71 ВКО

57 ТОО «Силикат» +7705 497 64 16 ВКО

58 ТОО «Эмиль» +7777 988 01 99, kuts@amil.kz 
+7701 029 15 10, 
zukhra.kapassova@gmail.com

ВКО

59 ТОО «Төре-тоғам» +7776 457 77 74 ВКО

60 КХ «Медовый рай» +7775 175 50 90 ВКО

61 ТОО «УК ЮНИС» +7777 99 77 034 ВКО

62 ТОО «Solo-интерьер»   ВКО

63 ИП «Ерошина Л.М.» +7777 313 42 13 ВКО

64 ТОО «ALENSIA» +7777 511 42 17 Жамбылская

65 ТОО «Әулие-Ата Феникс» +7777 102 77 77 Жамбылская

66 ТОО «Rola-7» +7705 618 64 64 
+7701 950 05 80, +7700 403 63 83

Жамбылская

67 ТОО «Казфосфат» +7701 747 59 59, +77262 45 23 69вн.136, 
Yun.А@kpp.kz

Жамбылская

68 ТОО «Айвенго» +7777 743 48 48, +77262 31 46 22,        
+7776 676 61 57

Жамбылская

69 ТОО»Севиль-Мерке-Строй» +7705 131 05 42, +7705 117 42 03 Жамбылская

70 ТОО «Таразский 
металлургический завод»

+7701 915 53 85 Жамбылская

71 ТОО «Talas Investment Company»  +772644 7 91 22, +7777 374 07 61 Жамбылская

72 ИП «Айналайын» +7705 257 04 96 Жамбылская
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73 ТОО «Уральская торгово-
промышленная компания»

+77112 53 11 11, +77112 53 78 88,
+77112 52 62 45, +7707 934 20 87

ЗКО

74 ТОО «Уральский 
трансформаторный завод»

+77112 24 61 61, +7771 005 09 18 ЗКО

75 ТОО «Азотный завод» +77112 24 12 01, +77112 50 21 21, 
+7701 331 98 58

ЗКО

76 АО «Конденсат» +771133 91 571, +771133 91 572 
вн.2222, +7705 796 24 50

ЗКО

77 ИП «Zhulduz» Дом моды Мария 
ханым

+77112 50 46 83, +7707 896 55 76      
+7775 237 78 01

ЗКО

78 ТОО «KazStepService» +7778 800 80 44 ЗКО

79 АО «Нуржанар» +77112 21 52 77, +77112 21 51 20 ЗКО

80 ТОО «Фирма Родник» +77112 93 38 00, +7747 385 33 40 ЗКО

81 ТОО «Уральская птицефабрика» +77112 26 55 07, +77112 50 24 97, 
+77112 50 14 73

ЗКО

82 «Энергосистемы ЭЛТО» 450575, +77019186177, 
kom_dir@elto.kz

Карагандинская 
область

83 АрселорМиттал Темиртау +7701 742 88 37, 
sergey.khruslov@arcelormittal.com  
+77213 96 51 08, +77213 96 52 86

Карагандинская 
область

84 Kazcentrelectroprovod +77212 91 25 01, +7721 77 30 33, 73034, 
osms4@provod.kz

Карагандинская 
область

85 Сантехпром +7701 319 28 32, Innastp@yandex.ru Карагандинская 
область

86  «Швейная фабрика ФОРТУНА» +7721 398 64 95, +7701 756 62 17, 
fortuna-temirtau@mail.ru

Карагандинская 
область

87 ALIAN-Paint +77212 90 85 67, +7771 044 04 40, 
fatrahmanova70@mail.ru

Карагандинская 
область

88 «Сарыарқа Нан Қарағанды» +77212 222 222(1532), +7708 774 17 57, 
sales@sank.kz

Карагандинская 
область

89 «Айза» +77212 77 49 74, Ayza98@mail.ru Карагандинская 
область

90 Дедов +77212 91 05 50, +7777 321 69 69, 
pr@dedov.kz

Карагандинская 
область

91 ТОО «Фабрика нетканых 
материалов «S.M.F.-System»

+77142 54 89 33 
+771455 3 85 92

Костанай

92 ТОО «Евраз Каспиан Сталь» +77142 39 11 00, 39 11 01 Костанай

93 ТОО «Научно-производственное 
объединение МедиДез»

+771431 38136 Костанай

94 ТОО «ТОБОЛЬСКОЕ-1» +77143421199 Костанай

95 ТОО «Аруана 2010» +77142 281496 Костанай
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96 ИП Ертаева С.Б. +7775 1124236 Костанай

97 ТОО «Аква-Арасан» +77142 54 26 71 Костанай

98 ТОО «Садчиковское» +77145 59 43 92 Костанай

99 ТОО «ДЕП» +77142 56 00 71 Костанай

100 ТОО «DALATEX» +77242 20 53 86, 
+7777 340 57 57

Кызылординская 
область

101 ТОО «УПП «Кызылординское 
общество слепых»

+77242 233 643 
kz-uppkos@mail.ru

Кызылординская 
область

102 ИП «ПромКоммерцКА» +7705 714 62 80 
aida_kr@mail.ru

Кызылординская 
область

103 АО «Аралтуз» +7724 33 2 80 67, +7727 341 09 02, 
+7777 300 05 10

Кызылординская 
область

104 ТОО «Сервисно-
заготовительный центр «Арал»

+7724 332 24 03, +77781103790, 
+7701 117 57 27

Кызылординская 
область

105 ИП «Ермаханов» +7724 32 4 10 75, +7747 731 31 33 Кызылординская 
область

106 ТОО «ЭлектроТехнология» +7724 225 96 35, +7701 928 46 36 
elt2003@mail.ru

Кызылординская 
область

107 ТОО «Полимер Продукт» +7777 404 70 70, +7702 425 75 63 
ak_kz_83@mail.ru

Кызылординская 
область

108 ТОО «МИР 2001» +733622 501 94, +7700 404 70 07 Кызылординская 
область

109 АО «КазАзот» +77292 57 98 82 Мангистауская 
область

110 АО «Каскор-Машзавод»  +77292 544 074, 544-044, 
+7771 257 87 99

Мангистауская 
область

111 ТОО «Завод стеклопластиковых 
труб»

+77292 21 05 12, zspt43@mail.ru Мангистауская 
область

112 МФ «VIVA DE LUXE»  +7701 777 08 44 Мангистауская 
область

113 ТОО «Zhamal-ai LTD» +77292 60 53 37, zhamal-ai@mail.ru Мангистауская 
область

114 ИП «Жекенова Асель»  +7701 802 28 88 Мангистауская 
область

115 ТОО НПП Kazakh Osseter +7771 610 66 31 Мангистауская 
область

116 ТОО «Maga - Bread» +77292 203519, +77292 203516,
+7701 199 74 43

Мангистауская 
область

117 ИП «Жансая таттилери»  +772934 73552, +7701 775 72 80 Мангистауская 
область

118 ТОО «ArInvest» +77182652343, 5999159@mail.ru Павлодар
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119 ТОО «Павлодарский 
трубопрокатный завод»

+7778 027 07 07, +77182 33 44 02, 
paritet_pv@mail.ru, ptpz@mail.ru

Павлодар

120 ТОО «Павлодарский 
электродный завод»

+77182782 84 83 Павлодар

121 ТОО «КазПрофБезопасность» +7718265 17 17 Павлодар

122 ТОО «Мерусар и К» +77182504546, +7707 039 26 83 Павлодар

123 ИП Пархоменко А.В. +7718232 82 53 Павлодар

124 ТОО «МолКОМ - Павлодар» +77182 686743, +77078207787 Павлодар

125 ТОО «Best Milk» +77182656400, +77714625277, 
+77182332859

Павлодар

126 ИП Шияновский П.Н. +77182 518030, +7701 531 69 24 Павлодар

127 ТОО «Север Монтаж 
автоматика»

+771523121 28, +7715331 21 28, 
+7777 284 67 37, mlcenter@mail.ru 

СКО

128 АО «Завод им. С.И. Кирова» +77152533469, +77152630265,
+77769999119, zik@zik.kz

СКО

129 ТОО «Завод многопрофильного 
оборудования»

+77152390913, +77152425542, 
zmomarket@mail.ru

СКО

130 ТОО «Soltustik Rubber Recycling» +7715250 09 00, +7777 553 37 00, 
too_srr@mail.ru

СКО

131 ТОО «Петропавловский 
водочный завод БН»

+77152422313, +77712894294, 
bnvinzavod@bk.ru

СКО

132 ИП «Левин В.Д.» +7715382 11 56 +7776 950 19 19, 
еlena200873@mail.ru

СКО

133 ТОО «VIZAVI COMPANY» +77152 42 51 52 +7777 646 08 09, 
vizavi_company@mail.ru

СКО

134 ИП «Пилипушко» +7777 273 91 87, maga2077@mail.ru СКО

135 ТОО «КазМолТорг» +77152422245, +77152395994, 
kmt_slavnoe@mail.ru

СКО

136 ТОО «Зерде-Керамика» +7701 666 17 77 ЮКО 

137 ТОО «Арт Сапалы Құрылыс» +7778 460 64 49 ЮКО 

138 ТОО «Гибкий камень Ekam-stone +7701 772 63 16 ЮКО 

139 ТОО «Бал текстиль» +7771 019 93 19 ЮКО 

140 ИП «Кудайбергенов» +7702 331 48 44, +7775 772 07 70 ЮКО 

141 ТОО «НПЦ Рауан» +7707 927 93 27 ЮКО 

142 СПК «Хамит» +7701 476 27 63 ЮКО 

143 ТОО «Мадлен» +7778 682 10 48 ЮКО 

144 ТОО «ЗБН Визит» +7777 162 70 89 ЮКО 
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