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«ДАМу» 
кәСіпкЕРлікті 
ДАМЫту қОРЫ» 
Ақ БАСқАРМА 
төРАғАСЫ
А.С. САРқҰлОв-
тЫң АлғЫ СөЗі

Құрметті ханымдар мен мырзалар!

Мен сіздермен отандық өндірушілердің 
«Ulttyq Ónim» атты көрмесінде қауышқаныма 
қуаныштымын. Биыл «Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры» АҚ бұл көрмені төртінші рет 
ұйымдастыруда. Осы қысқа мерзім ішінде 
көрме отандық тауар өндірушілер мен халық 
арасындағы алтын көпірге айналды. Бұл жерде 
бизнес өкілдері өз жетістіктерін паш етіп қана 
қоймай, тәжірибесімен бөлісіп, жаңа шарттар 
жасап, бағыттарын кеңейтуге мүмкіндік ала-
ды. Ал ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер бизнес 
құру мен дамыту үлгілерін таңдайды.   

Жыл сайын көрмеге қатысушылардың 
саны артып келеді. 2015 жылдан бастап 

қатысушылар саны сексеннен үш жүз елуге 
дейін жетті. Көрмеге келушілердің саны да 
алты мыңға дейін ұлғайды. Айта кетерлігі, 
еліміздің өңдеу өнеркәсібінде шағын және 
орта бизнес субъектілер қатары ұлғайған 
сайын көрмеге қатысушылар саны да артып 
келеді. Индустриялық-инновациялық дамудың 
мемлекеттік бағдарламасы іске асырыла 
бастаған 2010 жылдан бері өңдеу өнеркәсібінде 
қызмет ететін ШОБ саны он жеті мыңнан отыз 
сегіз мыңға дейін екі есе ұлғайды. Елбасы Н. 
Назарбаев өзінің «Жаңа онжылдық – жаңа 
экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа 
мүмкіндіктері»  Жолдауында атап өткендей, 
алдағы онжылдықтағы тұрақты да жан-
жақты даму - ұлттық экономиканың бәсекеге 
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қабілеттілігін арттыру мен жедел диверсифи-
кация есебінен жүзеге асатын болады. Көріп 
тұрғанымыздай, шикізатты емес секторларды 
дамыту арқылы экономиканы әртараптандыруға 
деген Президенттің стратегиялық бағыты та-
бысты жүзеге асырылуда. 

Елбасы индустрияландыру процестерімен 
қатар, жеке кәсіпкерлікті дамыту мен қолдау 
мәселесін де көзден таса қылмайды. 2017 
жылдан бастап Президенттің тапсырмасымен 
«Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы» іске қосылды. 
Бұл бағдарлама халықтың кәсіпкерлік баста-
маларын қолдау бойынша жеңілдікпен несие 
беру секілді  бұрын-соңды болмаған шаралар-
ды көздейді. Ал Президенттің 2018 жылдың 
наурыз айында мәлімдеген бес әлеуметтік 
бастамаларының бірі – микронесиелеуді артты-
ру аталған бағдарламаға жаңа серпін берді. 

«Даму» қоры микронесиелендіру бағдар-
ламасын жүзеге асыратын операторлардың 
бірі. «Еңбек» бағдарламасы басталғалы қалалар 
мен моноқалаларда жалпы сомасы 8,5 млрд 
теңгені құрайтын 765 жобаға қолдау көрсетіліп, 
585 жаңа жұмыс орны ашылды. 

Сонымен бірге, «Бизнестің жол карта-
сы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы жалғасуда. Оның ая-
сында 11 684 жоба несие пайызын субсидия-
лау, 3880 жоба несиеге кепілдік беру түрінде 
қолдау алды.  Бұл кәсіпорындар жыл сайын 
4 трлн теңгеге өнім шығарып, екі жүз млрд 
теңгеден астам салық төлеуде және сексен 
мыңға жуық жаңа жұмыс орындарын ашты. 

 Одан бөлек, «Даму» қоры отандық 
кәсіпкерлерді қолдау шараларын кеңейту 
мақсатында халықаралық қаржы ұйымдарымен 
белсенді жұмыс істейді. Шағын және орта 
бизнесті, оның ішінде әйелдер кәсіпкерлігін 
қаржыландыру үшін Еуропа қайта құру және 
даму банкінен 52 млрд теңге, Азия даму 
банкінен 72 млрд теңге қаражат тартыл-
ды. БҰҰ Даму бағдарламасының, Ғаламдық 

экологиялық қор мен Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің бірлескен жобасы аясында 
Қор «жасыл» және энергия үнемдейтін жо-
баларды қолдау үшін 1 млрд теңге сомасына 
гранттық қаражат тартты. Ол қаржыдан 15 550 
отандық кәсіпкерге қолдау көрсетілді. Несие 
сомасы  322 млрд теңгені құрады. Қолдау 
алған кәсіпорындар 8 000 жаңа жұмыс ор-
нын ашты.

Қор қызметінің ең басты көрсеткіші — 
клиенттеріміздің табысты болуы. Осы көрмеге 
ішкі нарық пен экспортқа жарық диодтық 
өнімнің жүзден астам түрін шығаратын «LED 
Solution» ЖШС, өзінің шұжықтарымен таны-
мал болған және жылына төрт мың тонна 
жоғары сапалы өнім шығаратын «БЕККЕР и 
К» компаниясы, ағаштан ұлттық нақыштағы 
дәстүрлі қазақи бұйымдарды жасайтын «Блэк» 
ЖШС, Қазақстан бойынша күн қыздырғыш 
панельдерін бірінші болып шығара бастаған 
және халықаралық байқаулардың лауреа-
ты «KunTech» ЖШС секілді компаниялар 
қатысуда. Аталған кәсіпорындар «Даму» 
қоры қолдау көрсеткен қырық мың кәсіпорын 
мен кәсіпкерлердің шағын ғана бөлігі. Біз 
клиенттеріміздің жыл сайын отандық та-
уарлар шығарып, қызмет аясын кеңейте 
беретініне, жергілікті қамту үлесін арттыра-
тынына және ең бастысы, қазақстандықтарға 
сапалы және қолжетімді тауар ұсынатынына 
сенімдіміз. 

«Ulttyq Ónim» көрмесінде тауарлар мен 
олардың өндірушілерімен өздеріңіз таныса 
аласыздар. Көрме қонақтары отандық өнімнің 
лайықты бағасын береді деп ойлаймын. 

Қорыта айтқанда, «Ulttyq Ónim» көрмесіне 
қатысушыларға алғыс айтамын. Отандық та-
уар өндірушілер заманауи технологияларды 
енгізе отырып, өз әлеуетін өсіріп, өнім түрін 
кеңейтініне сенімдімін. 

 Барлық экспоненттерге, келушілер мен 
ұйымдастырушыларға табысты жұмыс, әл-
ауқат пен діттеген жоспарларының орында-
луын тілеймін!
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пРИвЕтСтвЕН-
НОЕ СлОвО 
пРЕДСЕДАтЕля 
пРАвлЕНИя 
АО «ФОНД  
РАЗвИтИя пРЕД-
пРИНИМАтЕль-
СтвА «ДАМу»  
САРкулОвА А.С.

Уважаемые дамы и господа!

Я рад приветствовать вас на выставке оте-
чественных производителей «Ulttyq Ónim». В 
этом году АО «Фонд развития предпринима-
тельства «Даму» организовывает выставку в 
четвертый раз. За столь недолгий период вы-
ставка стала уникальной площадкой для отече-
ственных товаропроизводителей, где субъекты 
бизнеса могут не только показать свои дости-
жения, но и поделится опытом, заключить но-
вые договоры и расширить направления дея-
тельности. Начинающие предприниматели мо-
гут подобрать для себя модели создания и раз-
вития собственного бизнеса.

Количество участников выставки растет с каж-
дым годом. С 2015 года количество экспонентов 
выросло с 80 до 350. Число посетителей выстав-

ки увеличилось с 1000 до 6000 человек. Приме-
чательно, что рост количества экспонентов про-
исходит на фоне общего роста количества субъ-
ектов малого и среднего бизнеса в обрабатыва-
ющей промышленности в стране. С 2010 года за 
время реализации государственной программы 
индустриально-инновационного развития коли-
чество действующих субъектов МСБ в обраба-
тывающем секторе удвоилось: с 17 тысяч до 38 
тысяч субъектов. Как отметил Глава государства 
Н.А.Назарбаев в Послании «Новое десятилетие 
– Новый экономический подъем – Новые воз-
можности Казахстана» (2010 г.), устойчивое и 
сбалансированное развитие в ближайшее де-
сятилетие будет обеспечено за счет ускорен-
ной диверсификации и повышения конкурен-
тоспособности национальной экономики. Как 
мы видим стратегический курс Президента на 
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диверсификацию экономики через развитие не-
сырьевых секторов, включая производство то-
варов и МСБ, успешно реализуется. 

Наряду с процессами индустриализации под 
постоянным вниманием Главы государства на-
ходятся вопросы развития и поддержки частно-
го предпринимательства. С 2017 года по пору-
чению Президента запущена Программа разви-
тия продуктивной занятости и массового пред-
принимательства на 2017-2021 годы «Еңбек», 
которая предусматривает беспрецедентные 
меры поддержки предпринимательских ини-
циатив населения, в том числе через льготное 
микрокредитование. Дополнительный импульс 
развитию программы придала одна из пяти со-
циальных инициатив Президента, озвученных 
в марте 2018 года, по расширению микрокре-
дитования.

Фонд «Даму» выступает одним из основных 
операторов реализации программы микрокреди-
тования. С момента старта программы «Еңбек» 
в городах и моногородах поддержано 765 про-
ектов на сумму 8,5 млрд тенге, создано 585 но-
вых рабочих мест. 

Продолжается реализация Единой програм-
мы поддержки и развития бизнеса «Дорожная 
карта бизнеса 2020», в рамках которой 11 684 
проекта получили поддержку в виде субсиди-
рования ставки и 3 880 проектов в виде гаран-
тирования кредитов. Поддержанные предприя-
тия выпускают в год 4 трлн тенге продукции, вы-
плачивают более 200 млрд тенге налогов и соз-
дали более 80 тысяч новых рабочих мест.

Кроме того, Фонд «Даму» с целью расширения 
поддержки отечественных предпринимателей, 
активно работает с международными финан-
совыми организациями. Для финансирования 
МСБ, в том числе женского предприниматель-
ства были привлечены средства Европейского 
банка реконструкции и развития на сумму 52 
млрд тенге и Азиатского банка развития на сум-
му 72 млрд тенге. В рамках совместного проек-
та Программы развития ООН, Глобального эко-
логического фонда и Правительства Республи-

ки Казахстан на поддержку «зеленых» и энер-
гоэффективных проектов Фондом привлечены 
грантовые ресурсы на сумму 1 млрд тенге. По 
итогам освоения привлеченных средств под-
держано 15 550 отечественных бизнесменов, 
сумма кредитов составила 322 млрд тенге, под-
держанными предприятиями создано 8 000 но-
вых рабочих мест.

Главный показатель работы Фонда – это 
успешность наших клиентов. В выставке при-
нимают участие такие компании, как ТОО «LED 
Solution», выпускающее более 100 видов све-
тодиодной продукции на внутренний рынок и 
экспорт, компания «БЕККЕР и К», полюбившая-
ся своими колбасными изделиями и выпускаю-
щая 4000 тонн высококачественной продукции 
в год, ТОО «Блэк», производящее эксклюзив-
ные традиционные казахские изделия в наци-
ональном стиле из натуральных пород древе-
сины, ТОО «KunTech», являющееся первым в 
Казахстане производителем солнечных нагре-
вательных панелей и лауреатом международ-
ных конкурсов. Это лишь малая часть из 40 000 
предприятий и предпринимателей, поддержан-
ных Фондом «Даму». Мы верим наши клиен-
ты будут ежегодно увеличивать выпуск отече-
ственных товаров и услуг, повышать долю мест-
ного содержания и, самое главное, обеспечи-
вать для казахстанцев поставку качественных 
и доступных товаров. 

В рамках выставки «Ulttyq Ónim» вы можете 
воочию познакомится с товарами и их произ-
водителями. Я надеюсь, что посетители выстав-
ки смогут по достоинству оценить представлен-
ную отечественную продукцию.    

В заключение хочу поблагодарить всех экс-
понентов и участников выставки «Ulttyq Ónim». 
Уверен, что отечественные товаропроизводи-
тели внедряя современные технологии будут 
наращивать свой потенциал и расширять про-
дуктовую линейку.    

Желаю всем экспонентам, посетителям и ор-
ганизаторам успешной работы, благополучия и 
реализации всех намеченных планов!
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Opening speech 
Of chairman Of 
the managing 
BOard 
Of «entrepre-
neurship 
develOpment 
fund «damu» 
JSC
a. s. sarkulOv

Ladies and gentlemen!

I'm happy to welcome you to the Exhibition 
of domestic producers «Ulttyq Ónim» (National 
Product). This year «Entrepreneurship Development 
Fund «Damu» JSC organizes the Exhibition for 
the fourth time. During such a short period 
the Exhibition turned into a unique platform 
for domestic producers where business entities 
can show their achievements and share their 
experience as well as sign new agreements 
and expand their business areas. Beginning 
entrepreneurs can find here a model for creating 
and developing their own business.

The number of exhibitors is growing every 
year. Since 2015, the number of exhibitors has 

increased from 80 to 350. The number of visitors 
has increased from 1,000 to 6,000 people. It 
should be noted that increase in exhibitors’ 
number comes against the background of a 
general increase in the number of the country’s 
small medium enterprises in the manufacturing 
industry. Since 2010, during the implementation 
of the state program of industrial and innovative 
development, the number of active SMEs in the 
manufacturing sector has doubled: from 17,000 
to 38,000 subjects. As the President of the State 
N.Nazarbayev noted in his Message to the Nation 
«New Decade – New Economic Growth – New 
Opportunities of Kazakhstan» (2010), sustainable 
and balanced development during the nearest 
decade will be provided due to accelerated 
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diversification and raising the competitiveness 
of national economy. As we see the President's 
strategic course on diversification of the economy 
through development of non-resource sectors, 
including manufacture of goods and SMEs is 
being successfully implemented. 

Issues of the individual entrepreneurship 
development and support apart from the 
industrialization processes are under the constant 
attention of the President. Since 2017, by the 
order of the President, the «Yenbek» Program for 
Productive Employment and Mass Entrepreneurship 
for 2017-2021 has been launched, which 
provides unprecedented measures to support 
entrepreneurial initiatives of the population, 
including concessional microcredits. An additional 
impetus to the development of the program 
was given by one of the five social initiatives of 
the President, announced in March 2018, to 
expand microcredits. 

The «Damu» Fund is one of the main operators 
in implementing the microcredit program. Since 
the start of the «Yenbek» program in cities and 
monocities, 765 projects have been supported 
for 8.5 billion tenge, 585 new jobs have been 
created.

The implementation of the Single Business 
Support and Business Development Program 
«Business Road Map 2020» is continuing, in 
which 11,684 projects were supported in the 
form of a rate subsidy and 3,880 projects in the 
form of loan guarantees. Supported enterprises 
produce 4 trillion tenge of products a year, pay 
more than 200 billion tenge of taxes and created 
more than 80,000 new jobs.

In addition, the «Damu» Fund actively works 
with international financial organizations 
to increase support provided to domestic 
entrepreneurs. To finance SMEs, including 
women's entrepreneurship, the funds of 
the European Bank for Reconstruction and 
Development were raised to the amount of 
52 billion tenge and the Asian Development 
Bank for the amount of 72 billion tenge. The 

Fund raised grant resources in the amount of 
1 billion tenge to support «green» and energy 
efficient projects under a joint project of the 
Development Program of the United Nations, the 
Global Environment Facility and the Government 
of the Republic of Kazakhstan. As a result of the 
development of raised funds, 15,550 domestic 
businessmen were supported, the amount of 
loans was 322 billion tenge, 8,000 new jobs 
were created.

The main result of the Fund's operation is 
the success of our clients. The Exhibition is 
attended by such companies as LLP LED Solution 
which manufactures more than 100 types of LED 
products for the domestic market and for the 
export, the BECKER & Co Company well-loved 
by its sausage products which produces 4,000 
tons of high quality products a year, Black LLP 
manufactures special traditional Kazakh products 
in the national style made of natural wood, 
KunTech LLP which is the first manufacturer 
of solar heating panels in Kazakhstan and a 
laureate of international competitions. This 
is only a small part of 40,000 companies and 
entrepreneurs supported by the «Damu» Fund. 
We believe our clients will annually increase 
the output of domestic products and services, 
increase local content share and, particularly, 
provide Kazakhstani people with quality and 
available products. 

Within the framework of the exhibition «Ulttyq 
Ónim» («National Product») you can personally get 
acquainted with the goods and their producers. I 
hope that visitors of the exhibition will be able to 
appreciate the presented domestic products.

In conclusion, I would like to thank all the 
exhibitors and participants of the «Ulttyq Ónim» 
(«National Product») Exhibition. I am confident 
that domestic producers, introducing modern 
technologies, will increase their potential and 
expand the product line 

I wish all exhibitors, visitors and organizers 
successful work, prosperity and realization of 
all the planned plans!



ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY
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2 Шебер, ЖК 2 Шебер, ИП 2 Sheber Ie 

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

+7 702 118 64 83

avtomoda.kz@gmail.com

www.avtomoda.kz

тоқыма өнімдерін, киім, аяқ киім жəне арнайы жұмыс киімін өндіру. 
Алматы қ., Райымбек даңғ., 212 а, «Аврора» БО, 6-кеңсе

производство текстильных изделий, одежды, обуви и спецодежды.
г. Алматы, пр. Райымбек 212 а, БЦ «Аврора», оф. 6

manufacture of textile, clothes, footwear and workwear.
212 a raiymbek ave., office 6, aurora Business centre, almaty city 

«Автомода» компаниясы 2015 жылдың наурыз айында құрылған және түрлі түсті 
ұлттық ою-өрнектер салынған автокөлік тысқабы өндірісімен айналысады. Қазіргі кезде 
компанияның Қазақстанның 10 өңірінде өз өкілдіктері бар. 

Автокөлік тысқабының ерекшелігі – ірі ұлттық ою-өрнектер, материалдың жоғары са-
пасы, мол ассортимент, екі жағынан да пайдалану мүмкіндігі, маусымға қарай және 
тұтынушының қалауымен ауыстыру. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «Бизнес-Кеңесші» және «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жоба-
лары.  

Компания «Автомода» основана в марте 2015 года и занимается производством ав-
томобильных чехлов с орнаментами в национальной цветовой гамме. Сегодня у компа-
нии есть представительства в десяти крупных регионах Казахстана.

Отличительные особенности авточеxлов - крупные национальные орнаменты, высокое 
качество материала, широкий ассортимент цветов, возможность применения в две сто-
роны, замена по сезону и желанию потребителя. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проекты «Бизнес Совет-
ник» и «Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-
2020».

Avtomoda Company was set up in March 2015 and manufactures car seat covers with 
ornaments of national colors. Today, the Company has representative offices in ten major 
regions of Kazakhstan.

Distinctions of the car seat covers are large national ornaments, high quality of materials, 
wide range of colors and possibility of double-sided application, replacement by season and 
consumer request.

The Company has received the following state support: projects «Business Advisor» and «SME 
Top-Management Training» project within the «Business Road Map 2020» program.
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AStAnA ЮтарИя 
Ltd, ЖШС

AStAnA ЮтарИя 
Ltd, тОО

AStAnA YutArIYA 
Ltd LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

as_utaria@mail.ru

тоқыма бұйымдарын, киім, аяқ киім мен арнайы киімді өндіру. 
Астана қ., Байырқұм көш., 13/1

производство текстильных изделий, одежды, обуви и спецодежды.
г. Астана, ул. Байыркум 13/1

manufacture of textile, clothing, footwear and workwear.
13/1 Bayirkum str.,astana city

Заманға сай жабдықталған «Astana Ютария Ltd өндірістік-инновациялық компания» 
ЖШС  екі жүзден астам бұйым шығарады. Атап айтқанда: ерлер мен әйелдерге арналған 
іскерлік киім, күнделікті киім, балалар тауарлары, үй тоқымасы, дастархандар, орамал-
дар, төсек-орын жиынтықтары.   

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы, өңдеу өнеркәсібі 
саласындағы  «Даму – Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

Современная модернизированная фабрика ТОО «Производственно инновационная 
компания Astana Ютария Ltd» выпускает более 200 наименований изделий: специаль-
ную одежду для работников промышленности; деловую мужскую и женскую одежду, а 
также повседневную одежду, товары для детей, домашний текстиль, полотенца, скатер-
ти и постельное белье.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» программы «Дорожная карта бизнеса-2020», программа поддерж-
ки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму  – Өндіріс». 

An advanced and modernized factory, Production Innovative Company Astana Yutariya Ltd, 
manufactures more than 200 items of products: special clothes for industrial workers; business 
men's and women's clothing, as well as casual clothes, goods for children, home textiles, towels, 
tablecloths and bed linens.

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project within the «Business Roadmap 2020» program, «Damu – Ondiris»  program for supporting 
SME in the manufacturing sector. 

8 (7172) 257-142,  
8 (7172) 257-140

www.utari.kz
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CLOtWeLL, ЖШС CLOtWeLL, тОО CLOtWeLL LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

8 (7273) 882-244, 
+77771117382
info@clotwell.kz

www.clotwell.kz

Арнайы киім өндіру.
Алматы обл., талғар қ., қарасай батыр көш, 2

производство спецодежды.
Алматинская обл., г. талгар, ул. карасай батыра 2

Workwear manufacturing.
2 karasai batyr str., talgar town, almaty region

Киім тігу кезінде ең жаңа жабдық пен сапалы материалдарды пайдаланатын «CLOTWELL» 
компаниясы нарықта 20 жылдан бері жұмыс істейді. Компания өндірістің әрбір желісінде 
қатаң бақылау жүйелерін енгізіп, сервис сапасын үнемі жақсартады және бизнес-процестерді 
оңтайландырып, өнімнің өзіндік құнын төмендетеді. Компания клиенттерінің арасында «Кока-
Кола Алматы Боттлерс» БК ЖШС-і, «Рахат» АҚ-ы,  «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Орталық Азия» ЖШС-і, 
«ТОТАЛЬ МАРКЕТИНГ СЕРВИСЕС КАЗАХСТАН» ЖШС, «Alina», «Knauf» компаниялар тобы, әр түлі 
медициналық мекемелер, күш құрылымдары және т.б бар.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы 
аясында «Аға сеньорлар», «Іскерлік байланыстар» және «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жо-
балары, өңдеу өнеркәсібі саласындағы «Даму – Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

Компания «CLOTWELL», используя при пошиве одежды новейшее оборудование и каче-
ственные материалы, работает на рынке более 20 лет. Компания внедрила жесткие системы 
контроля на каждой линии производства, постоянно улучшает  качество сервиса, оптимизи-
руя бизнес-процессы и снижая себестоимость продукции. Клиенты компании: ТОО СП «Кока-
Кола Алматы Боттлерс», АО «Рахат», ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия», ТОО «ТО-
ТАЛЬ МАРКЕТИНГ СЕРВИСЕС КАЗАХСТАН», группа компаний «Alina», «Knauf», различные ме-
дицинские учреждения, силовые структуры и т.д. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проекты «Старшие сеньоры», 
«Деловые связи» и «Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта 
бизнеса-2020», программа поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму 
– Өндіріс».

CLOTWELL Company has been working on the market for more than 20 years using the latest 
equipment and quality materials when sewing clothes. The Company implemented strict control 
systems for each production line, constantly improving the quality of service and optimizing business 
processes and reducing the production cost. Clients of the Company: JV Coca-Cola Almaty Bottlers 
LLP, Rakhat JSC, LUKOIL Lubricants Central Asia LLP, TOTAL MARKETING SERVICES KAZAKHSTAN LLP, 
the Alina Group of companies, the Knauf Group, various medical institutions, defense and law 
enforcement agencies, etc.

The Company has received the following state support: projects «Senior Expert Service», «Business 
Relations» and «SME Top Management Training» project within the «Business Road Map 2020» program, 
«Damu – Ondiris» program for supporting SME in the manufacturing sector.
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eLLIn ShOeS –  
ЭллИн ШОеС, ЖШС

eLLIn ShOeS –  
ЭллИн ШОеС, тОО

eLLIn ShOeS  
LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

ellinshoes@gmail.com

Ерлердің былғары аяқ киімін өндіру.
Жамбыл обл., тараз қ., Саңырақ батыр көш., 53

производство мужской кожаной обуви.
Жамбылская обл., г. тараз, ул. Санырак батыра, 53Д

manufacture of men's leather shoes.
53d sanyrak batyr str., taraz city, Zhambyl region 

 «ELLIN SHOES – Эллин Шоес» ЖШС – ерлер үшін табиғи былғары мен аң терісінен сәнді 
аяқ киім өндірісімен айналысатын грек-қазақстан бірлескен кәсіпорыны. Компания әр ма-
усым сайын өнім түрлерін жаңартып, жүзден аса аяқ киім үлгісін шығарады. Жылына елу 
мың жұп дайын аяқ киім жасайды.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Ұлттық сараптама және сертифи-
каттау орталығы – шығарылатын өнімнің сәйкестігін растау жөніндегі қызметтер (сәйкестік 
туралы декларацияны тіркеу). 

ТОО «ELLIN SHOES – Эллин Шоес» – совместное греческо-казахстанское предприятие, 
занимающееся производством мужской модельной обуви из натуральной кожи и меха. 
Компания производит более 100 моделей продукции, обновляя ассортимент каждый се-
зон. Производственная мощность – 50 тысяч пар готовой обуви в год.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: национальный центр экс-
пертизы и сертификации – услуги по подтверждению соответствия выпускаемой продук-
ции (регистрация декларации о соответствии).

ELLIN SHOES LLP is a joint Greek-Kazakh enterprise engaged in manufacturing of men's 
model shoes from genuine leather and fur. The Company manufactures more than 100 product 
models, assortment is renewed every season. The production capacity is 50,000 pairs of ready-
made footwear per year.

The Company has received the following state support: the National Centre for Expertise 
and Certification - services to assess conformity of the products (registration of the conformity 
declaration).
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KAdAm.Kz, ЖК KAdAm.Kz, ИП KAdAm.Kz Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

+77785892042 

kadam_kz77@mail.ru

Аяқ киім өндірісі.
Алматы қ., Жібек Жолы көш., 55

производство обуви.
г. Алматы, ул. Жибек Жолы 55

footwear manufacturing.
55 Zhibek Zholy str, almaty

«Kadam.kz» атты отандық брэнд 2015 жылдан бері ұлттық нақышта өрнектелген былғары 
аяқ киім шығарады. Сапалы және табиғи теріден ғана жасалады. Компания «Қазақстанның 
үздік тауары», «EXPO&WOMEN», «Ұлы дала», «Ұлы дала рухы» сияқты көптеген байқаулар 
мен жәрмеңкелерге қатысқан. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы.  

Отечественный бренд «Kadam.kz» работает над изготовлением кожаной обуви с наци-
ональным узором с 2015 года. Продукция бренда производится исключительно из каче-
ственных и натуральных продуктов. Компания участвует в различных конкурсах, ярмар-
ках, в том числе: «Лучший товар Казахстана», «EXPO&WOMEN», «Ұлы дала», «Ұлы дала 
рухы».

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The in-house brand Kadam.kz is involved in manufacturing of leather shoes with ethnic 
pattern since 2015. The brand products are manufactured entirely from high-quality and natural 
products. The Company participates in various contests, fairs, including «The Best Goods of 
Kazakhstan», «EXPO & WOMEN», «Uly Dala», «Uly Dala Rukhy».

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project within the «Business Road Map 2020» program.
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KAz ArmS, ЖШС KAz ArmS, тОО KAz ArmS LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

Жеке броньды қорғану құралдарын өндіру. 
Астана қ., Абылай хан даңғ., 9

производство средств индивидуальной бронезащиты.
г. Астана, пр. Абылай хана 9

production of body armor facilities.
9 abylay khan ave., astana city 

Сауытталған және белсенді қорғаныс құралдарын өндіруші «KAZ ARMS» ЖШС арамид ма-
териалдарынан оққа төзімді дулығалар шығаратын алғашқы қазақстандық компания.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында несиелер бойынша кепілдік беру, өңдеу өнеркәсібі саласындағы 
ШОБ қолдау бағдарламасы. 

ТОО «KAZ ARMS», производитель средств индивидуальной бронезащиты и активной 
обороны, является первым казахстанским предприятием по производству пулестойких 
шлемов из арамидных материалов.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: гарантирование по креди-
там в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020», программа поддержки МСБ в 
сфере обрабатывающей промышленности. 

KAZ ARMS LLP, the manufacturer of body armor protection and active defense, is the first 
Kazakhstan entity producing bulletproof helmets of aramid materials.

The Company has received the following state support: loan guarantees within the «Business 
Roadmap 2020» program, SME support program for manufacturing industry. 

8(7172) 547-793, 
+77015538387, 
+7015115470
zum_iii@mail.ru; 
alina1973@mail.ru
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KC COrPOrAtIOn, 
ЖШС

KC COrPOrAtIOn,  
тОО

KC COrPOrAtIOn 
LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

тоқыма бұйымдарын, киім, аяқ киім мен арнайы киімді өндіру. 
Ақмола обл., көкшетау қ., красный яр селосы, умышев көш., 23

производство текстильных изделий, одежды, обуви и спецодежды.
Акмолинская обл., г.кокшетау, с.красный яр, ул.умышева, 23

manufacture of textile, clothes, footwear and workwear.
23 umyshev str., krasny Yar village, kokshetau town, akmola region

2014 жылдан бастап «KC corporation» ЖШС жастық, көрпе және төсек-орын жиынтықтары 
секілді тоқыма бұйымдарын тігеді. Компания айына бес жүз дайын өнім тігеді. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Жаңа бизнестің ашылуын қолдау» 
бағдарламасы. 

ТОО «KC corporation» с 2014 года занимается пошивом текстильных изделий: подуш-
ки, одеяла и постельные комплекты. Производственная мощность компании - до 500 го-
товых изделий в месяц.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа «Поддержка 
открытия нового бизнеса».

KC Corporation LLP is engaged in sewing of textile products: pillows, blankets and bed sets 
since 2014. Production capacity of the Company is up to 500 finished products per month.

The Company has received the following state support: «Support for Starting a New Business» 
program.

8 (7162) 723-031,  
8 (7162) 403-674
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LenGer teXtILe, 
ЖШС

LenGer teXtILe,  
тОО

LenGer teXtILe 
LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

lengertextile@gmail.com

тоқыма өнімдерін, киім, аяқ киім және арнайы жұмыс киімі. 
Оңтүстік қазақстан обл., Шымкент қ., тәшенов к., 51 үй, 6 п. 

производство текстильных изделий, одежды, обуви и спецодежды.
Южно-казахстанская обл., г.Шымкент, ул. ташенова, д.51, кв.6

production of textile, clothing, footwear and workwear.
apt.6, 51 tashenov str., shymkent city, south kazakhstan region

«LENGER TEXTILE»  компаниясы – әлемдегі ең озық өндірушілердің бірі JUKI-дің 120 
кәсіби машиналарымен жұмыс істейтін тігін фабрикасы. Өндіріс заманауи жабдықтармен 
қамтамасыз етілген. Компанияның дизайн және жобалау бөлімі, кесу және тігін шебер-
ханалары бар. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Қаржылай емес қолдау. 

Компания «LENGER TEXTILE» – швейная фабрика, на производстве которой работают 120 
профессиональных машин лучшего мирового производителя JUKI. Производство оснаще-
но современным оборудованием, также у компании есть собственный конструкторско-
дизайнерский отдел, раскройный и пошивочный цехи.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: нефинансовая поддерж-
ка.

LENGER TEXTILE is the clothing factory, which production deploys 120 professional machines 
of the best world producer  – JUKI. The production is furnished with modern equipment, and 
the company has own design-engineering department, cutting and sewing shops.

The Company has received the following state support: non-financial support.

+77025418859

www.lentex.kz
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+77055853831

LOmuAnG, ЖШС LOmuAnG, тОО LOmuAnG LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

Аяқ киім өндірісі. 
Ақмола обл., Аршалы ауданы, Аршалы ауылы, Добровольский к., 5, 1-пәтер

производство обуви.
Акмолинская обл., Аршалинский район, п. Аршалы, ул. Добровольского, 5, кв 1

shoes production. 
apartment no.1, 5 dobrovolsky str., arshaly village, arshaly district, akmola region

«LomuanG» ЖШС 2014 жылдан бастап аяқ киім өндірумен айналысады. Аяқ киім ешқандай 
қоспасыз тек табиғи былғарыдан жасалады. Қазақстанда шығарылған экологиялық таза 
өнім суықтан қорғап, ыңғайлылық пен жылу сыйлайды.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-
2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы мен гранттық 
қаржыландыру.

ТОО «LomuanG» специализируется на производстве обуви с 2014 года.  Произведен-
ная обувь изготавливается только из натуральной кожи без добавления каких-либо при-
месей. Экологически чистая обувь казахстанского производства, защитит вас от холода 
и подарит вам комфорт и тепло.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» и грантовое финансирование в рамках программы «Дорожная кар-
та бизнеса-2020».

LomuanG LLP specializes in shoes production since 2014. Only natural leather is used in 
manufacturing the shoes without any adding. With environmentally friendly shoes made in 
Kazakhstan you will be guarded against cold and feel comfortable and warm.

The company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
and grant financing within the «Business Roadmap 2020» program.

Lomuang@bk.ru
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m'FeLICItA, ЖК m'FeLICItA, ИП m'FeLICItA Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

+77051153005

meerbekova@gmail.com

Жүн матадан киім өндірісі.
Астана қ.,  Сырымбет көш., 39

Изготовление одежды из шерсти.
г.Астана, ул. Сырымбета 39

manufacture of woolen clothes.
39 syrymbet str., astana city

«M'Felicita» компаниясы жүн матадан киім тігу бойынша бизнес-идеяны жүзеге асы-
ру үшін «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы бойынша мемлекеттік грант ұтып 
алған. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы бойынша мемлекеттік грант.

Компания «M'Felicita» выиграла государственный грант по программе «Дорожная кар-
та бизнеса-2020» для реализации бизнес-идеи по производству одежды из шерсти.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: государственный грант по 
программе «Дорожная карта бизнеса-2020».

M'Felicita Company won a public grant within the «Business Road Map 2020» program to 
implement a business idea for production of clothes made of wool.

The Company has received the following state support: the public grant within the «Business 
Roadmap 2020» program.
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PArAGOne-SzA, ЖШС PArAGOne-SzA, тОО PArAGOne-SzA LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

Арнайы киім тігу.
Жамбыл обл., тараз қ., Мәмбет батыр көш., 4

пошив специальной одежды.
Жамбылская обл., г. тараз, ул. Мамбет батыра, 4

Workwear sewing.
4 mambet Batyr str., taraz, city, Zhambyl region

«Paragone-SZA» ЖШС Қазақстан нарығында 2011 жылдан бері жұмыс істейді және ме-
дицина мамандары, мейрамхана мен дәмхана, мұнай-газ саласының жұмысшылары үшін 
арнайы киім тігеді. Сондай-ақ тау-кен өндірісі үшін қапшықтар мен төсек-орын тыстарын 
шығарады. Осы уақыт ішінде компания Алматы мен Астана қалаларында елу шақты кли-
ентке қызмет көрсетіп, Алматы қаласында жеке дүкенін ашып алды.   

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «Бизнес-Кеңесші» және «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жоба-
лары.  

ТОО «Paragone-SZA» работает на рынке Казахстана с 2011 года и занимается пошивом 
специальной одежды для медицинских работников, персонала ресторанов и кафе, работ-
ников нефтегазовой отрасли, также производит мешки для горнодобывающей промыш-
ленности и постельное белье. На счету «Paragone-SZA» более 50 обслуженных клиентов 
из г. Астана и г. Алматы, кроме того, у компании есть собственный магазин в г. Алматы. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» и «Бизнес-Советник» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-
2020». 

Paragone-SZA LLP has been working in the market of Kazakhstan since 2011 and is engaged 
in sewing workwear for health care workers, restaurant and cafe personnel, oil and gas industry 
workers and also manufactures bags for the mining industry and bed linen. Paragone-SZA has 
more than 50 served customers from Astana and Almaty; besides, the Company has its own 
shop in Almaty.

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project and «Business Advisor» within the «Business Road Map 2020» program.

+77084704828

zuxra1955@mail.ru
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r.OX, ЖК r.OX, ИП r.OX Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

r.ox12@mail.ru 

әйелдердің ұлттық сөмкесін тігумен айналысатын дизайнерлік студия. 
Маңғыстау обл., Ақтау қ., 30 ш.а., 114 ү. 

Дизайнерская студия пошива национальных женских сумок.
Мангистауская обл., г. Актау, 30 мкр.,  д. 114

design studio of fabrication of national handbags.
114 bldg., 30 microdistrict, aktau city, mangistau region 

Әйелдердің ұлттық сөмкесін тігумен айналысатын «R.OX»  дизайнерлік студиясы 2012 
жылы ашылды. Студия қазақи нақышта «Қамажай»  сөмкелер топтамасын шығарады. 
Сонымен қатар балалар сөмкесі желісін шығарады. Компанияның Қазақстанның барлық  
аймақтарында  клиенттері бар. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Жас кәсіпкер мектебі»  оқу жо-
басы. 

Дизайнерская студия по эксклюзивному пошиву женских сумок «R.OX» была откры-
та в 2012 году. Студия производит сумки коллекции «Камажай» в казахском националь-
ном стиле, также была запущена линия детских сумок.  Компания имеет клиентов со все-
го Казахстана. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект обучение «Школа 
молодого предпринимателя».

«R.OX» Design studio on exclusive production of handbags was established in 2012. The studio 
produces bags of «Kamazhai» collection in Kazakh national style, the children’s bag production 
line was launched as well.  The company has clients from all over Kazakhstan. 

The Company has received the following state support: «School of young entrepreneur» 
training project.

+77017480161
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S.m.F.- SYStem, 
ЖШС

S.m.F.- SYStem, 
тОО

S.m.F.- SYStem 
LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

s.m.f.-system@mail.ru,  
cb@dornit.kz

тоқыма емес маталар өндіру. 
қостанай обл.,  қостанай қ., Достық к., 22в

производство нетканых материалов.
костанайская обл., г.костанай, ул.Дружбы, 22в

manufacture of unwoven textile.
22v druzhba str., kostanai city, kostanai region

«S.M.F.-System»  фабрикасы – 2010 жылдан бері тоқыма емес мата өндіретін алдыңғы 
қатарлы қазақстандық өндіруші. Компания екі бағыт бойынша жұмыс істейді – жеңіл 
өнеркәсіпке арналған геосинтетикалық маталар мен тоқыма емес кенеп маталар 
өндіру.  Өндіріс халықаралық стандарттарға сәйкес технологиялық және экологиялық 
көрсеткіштердің сақталуын  және өнімнің жоғарғы сапасын қамтамасыз ететін,  ине өткізу 
тәсілі мен термиялық байланыстыру әдісімен тоқыма емес маталар өндіретін жоғарғы 
технологиялық құрылғылармен жабдықталған. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы – 2020»   
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»  жобасы.

Фабрика «S.M.F.-System» – ведущий казахстанский производитель нетканых материа-
лов с 2010 года. Компания работает по двум направлениям – производство геосинтети-
ческих материалов и нетканых полотен для легкой промышленности.  Предприятие рас-
полагает высокотехнологичным оборудованием по выпуску нетканых материалов игло-
пробивным способом и термоскреплением, которое обеспечивает высокое качество 
продукции, соблюдение технологических и экологических показателей в соответствии 
с международными стандартами.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: «Обучение топ-менеджмента 
МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

«S.M.F.-System» Factory is the leading unwoven textile manufacturer of Kazakhstan since 2010. 
The company carries its activities in two directions – manufacture of geosynthetic materials 
and unwoven textile for the light industry. The enterprise has the high-tech equipment for 
producing the unwoven textile by needle-punched and heat-bonded method that provides high 
quality of the products, a compliance with the technological and environmental specifications 
according to the international standards.

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
within the «Business Roadmap 2020» program.
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StudIO GAuhAr 
AmIrOvOI, ЖК

StudIO GAuhAr 
AmIrOvOI, ИП

StudIO GAuhAr 
AmIrOvOI Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

miss.goha86@mail.ru, 
instagram: 

studio_gauhar_amirovoi

Ұлттық нақыштағы және күнделікті стильде киім өндіру.
Маңғыстау обл.,  Ақтау қ., 12 ш.а., 72б  ү. 

производство одежды в национальном и повседневном стиле. 
Мангистауская обл., г. Актау, 12 мкр., д. 72б

manufacture of national and casual style clothing. 
72 b, 12 microdistrict, aktau city, mangistau region

«Гаухар Амированың студиясы»  іргетасы 2016 жылы қаланған және өндірістің екі бағыты 
бойынша жұмыс істейді – ұлттық нақыштағы дизайнерлік киім және «прет-а-порте»  күнделікті 
киім үлгілері.  Компания «Қазақстан аруы 2015»  Әлия Мергенбаеваның Вашингтондағы 
«Әлем аруы»  байқауына арналған образын жасады.  Компания өнімдері « EXPO-2017», 
«FashionDay Aktau-2017», «Королева Каспии-2016»  ХСК, «Ночь Высокой Моды-2016», 
«ArtFashion Show-2017», «Сән мен Сахна-2017»  халықаралық фестивалі, «Global Day of 
Discovery – 2017»  және тағы басқа әртүрлі шараларда қойылған. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы – 2020»   
бағдарламасы аясында субсидиялау.  

Компания «Студия Гаухар Амировой» основана в 2016 году и работает по двум направ-
лениям производства - дизайнерская одежда в национальном стиле и повседневная одеж-
да «прет-а-порте».  Компания создала образ Алии Менгербаевой «Мисс Казахстан 2015» 
для выступления на конкурсе «Мисс Мира» в Вашингтоне. Продукция компании выстав-
ляется на различных мероприятиях: «EXPO-2017», «Fashion Day Aktau-2017», МКК «Коро-
лева Каспии-2016», «Ночь Высокой Моды-2016», «Art Fashion Show-2017», Международ-
ный Фестиваль «Сән мен Сахна-2017», «Global Day of Discovery – 2017» и т.д. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Studio Gauhar Amirovoi is established in 2016 and is operating in two kinds of activities – 
national style designer clothes and pret-a-porter casual clothes.  The company has created 
the image of Aliya Mengerbayeva, «Ms. Kazakhstan 2015», to participate in the «Miss World» 
competition in Washington. The company products are presented on various events: «EXPO-
2017», «Fashion Day Aktau-2017», International Beauty Contest «Caspian Sea Queen – 2016», 
«High Fashion Night - 2016», «Art Fashion Show-2017», International Festival «San men Sakhna – 
2017», «Global Day of Discovery-2017», etc. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

+77029038448
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StYLe z, ЖШС StYLe z, тОО StYLe z LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

+77719934098,  
8 (727) 3572686  
(вн. 203) 

kazspo-n@yandex.kz 

тоқыма бұйымдарын өндіру.
Алматы қ., венецианов көш., 6/3

производство текстильных изделий.
г.Алматы, ул. венецианова 6/3

textile manufacturing.
6/3 venetsianov str., almaty city

«Zibroo» брэндімен өнім шығаратын «Style Z» компаниясы Олимпиада ойындарына, 
дүниежүзілік чемпионаттар мен басқа да спорттық жарыстарға қатысатын ұлттық құрама 
командалары үшін киім тігеді. Киім дизайны кәсіби қажеттілік пен  пен заманауи пішінді 
үйлестіре отырып ойластырылған.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында кепілдік беру. 

Компания «Style Z» производит одежду под брендом  «Zibroo» для национальных сбор-
ных команд, выступающих на Олимпийских играх, мировых чемпионатах и других спор-
тивных событиях.  Дизайн продукции объединяет в себе функциональные характеристи-
ки и современный крой изделий. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: гарантирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

 Style Z Company manufactures clothes under the Zibroo brand for national teams performing 
at the Olympic Games, world championships and other sports events. The product design 
combines functional characteristics and contemporary fit of products.

The Company has received the following state support: guaranteeing within the «Business 
Roadmap 2020» program.
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tdK enerGY, ЖШС tdK enerGY, тОО tdK enerGY LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

Сәнді аяқ киім өндірісі.
Астана қ., придорожная көш., 1

производство модельной обуви.
г.Астана, ул.придорожная, 1

production of model shoes.
1 pridorozhnaya str., astana city

«TDK Energy» ЖШС ерлерге, әйелдерге және балаларға арналған қазіргі заманға сай 
сәнді аяқ киім шығарумен айналысады. Компания қызметінің екінші бағыты – «Garant» 
сауда белгісімен құрғақ құрылыс қоспаларын өндіру.

 Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «ШОБ топ-менеджментін оқыту» 
жобасы.

ТОО «TDK Energy» занимается производством современной мужской, женской и дет-
ской модельной обуви. Второе направление деятельности компании - производство су-
хих строительных смесей под маркой «Garant». 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ». 

TDK Energy LLP is engaged in production of modern men’s, women’s and children’s model 
footwear. The second area of the Company's activity is production of dry construction mixtures 
branded as Garant.

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project.

+77071057715, 
+77754484746, 
8(7172) 635-055
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zhAmAL-AI Ltd, 
ЖШС

zhAmAL-AI Ltd, 
тОО

zhAmAL-AI Ltd 
LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

jamal-business@mail.ru

Арнайы жұмыс киімі мен аяқ киім өндірісі. 
Маңғыстау обл., Ақтау қ., 21 шағын аудан, 13 үй 

производство спецодежды и обуви.
Мангистауская обл., г. Актау, 21 мкр., д.13

manufacture of workwear and shoes.
13 bldg., 21 microdistrict, aktau city, mangistau region 

«Zhamal-ai LTD»  компаниясы 23 жылдан аса уақыт кәсіби киім мен аяқ киім өндірумен 
айналысады. Кәсіпорын әртүрлі жұмыстарға арналған сапалы киім тігеді: қорғайтын, отқа 
төзімді, медициналық, камуфляж, қызмет көрсету саласына арналған киім және тағы 
басқа. Аяқ киім өндіруде  табандардың мықты бекітілуін қамтамасыз ететін тікелей құю 
әдісі қолданылады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі саласындағы                     
«Даму – Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы. 

Компания «Zhamal-ai LTD» более 23 лет занимается производством профессиональ-
ной одежды и обуви. Предприятие производит качественную одежду для различных ви-
дов работ: защитная, огнестойкая, медицинская, камуфляжная, одежда для сферы услуг 
и т.д. Обувь производится методом прямого литья, что обеспечивает повышенную проч-
ность крепления подошвы. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа поддержки МСБ 
в сфере обрабатывающей промышленности «Даму  – Өндіріс». 

For more than 23 years Zhamal-ai LTD has been manufacturing the work clothes and footwear. 
The enterprise produces high quality clothes for various types of works: protective, fireproof, 
medical, camouflage, service industry clothing, etc. Shoes are produced using direct casting 
method that provides the high-strength of foot fixing. 

The Company has received the following state support: «Damu – Ondiris» program for 
supporting SME in the manufacturing sector. 

8 (7292) 605-335, 
8(7292)605-178

www.zhamal-ai.kz
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абдулаева баян  
базарОвна, ЖК

абдулаева баян  
базарОвна, ИП

AbduLAYevA bAYAn 
bAzArOvnA Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

bayan68@inbox.ru

Ұлттық нақышта үй тоқымасын  өндіру. 
Маңғыстау обл., Мұнайлы ауданы, Басқұдық ауылы, 2 өнеркәсіп аймағы, 29 ү. 

производство домашнего текстиля в национальном колорите.
Мангистауская обл., Мунайлинский р., с.Баскудык, промзона 2, д. 29

manufacture of national color home textiles.
29 bldg, 2 industrial zone, Baskudyk vil., munailinskiy district, mangistau region

«Абдулаева Б.Б.»  ЖК көрпе, жастық және үй тоқымасының басқа да өнімдерін жа-
сап, сатумен айналысады. Өндірісте сапалы мақта-маталар: шыт және сәтен, түрік атласы 
қолданылады. Өнімдер түйе жүнімен және оның орнын басатын – мақта, синтепон, холо-
файбер, полиэстермен толтырылады. Өндіріс Жапониядан әкелінген жоғары технологиялық 
кесте тігетін машинамен жабдықталған. Сонымен қатар, компания құрақ көрпе тігеді. 
Компанияның Ақтау қаласындағы «Жиһаз әлемі»  дүкенінде сауда нүктесі бар. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Іскерлік байланыстар»  жоба-
сы, «Бизнестің жол картасы – 2020»   бағдарламасы аясында кепілдік беру мен субси-
диялау.  

ИП «Абдулаева Б.Б.» занимается производством и продажей одеял, подушек и других 
изделий домашнего текстиля. На производстве используются качественные хлопчатобу-
мажные ткани ситец и сатин, а также турецкий атлас. Наполнителями служит верблюжья 
шерсть и её заменители - вата, синтепон, холофайбер, полиэфир. Производство оснаще-
но высокотехнологичной вышивальной машиной из Японии. Кроме того, компания за-
нимается пошивом лоскутных изделий «құрақ көрпе». У компании есть торговая точка в 
магазине «Жиһаз әлемі» в г. Актау.     

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Деловые связи», 
субсидирование и гарантирование в рамках «Дорожная карта бизнеса-2020».

Individual Entrepreneur Abdulayeva B.B. is engaged in production and sales of blankets, pillows 
and other products of home textiles. The high-quality cotton fabrics, cotton print and sateen, 
as well as the Turkish atlas are used in production. The camel wool and its substitutes - cotton 
wool, polyester batting, holofiber, polyester are used as fillers. The production is equipped 
with the hi-tech embroidery machine made in Japan. Moreover, the company is engaged in 
making-up of patchwork «quraqkorpe». The company has a point of sale in «Zhikhaz Alemi» 
shop in Aktau. 

The Company has received the following state support: «Business links» project, guaranteeing 
and subsidizing within the «Business Roadmap 2020» program.

+77015881689
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адИлИ теКСтИль, 
ЖШС

адИлИ теКСтИль,  
тОО

AdILI teXtILe  
LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

+77075165517

adili.кazakhstan@gmail.com, 
assel.adil@gmail.com

Дайын тоқыма бұйымдары. 
Алматы обл., іле ауданы, өтеген батыр ауылы, титов көш., 98А

производство готовых текстильных изделий.
Алматинская обл., Илийский район, п.Отеген батыра, ул.титова 98А

manufacturing of finished textile products.
98a titov str., Otigen Batyr village, ili district, almaty region

«Адили Текстиль» ЖШС табиғи маталар мен аксессуарларға қазақтың ұлттық ою-өрнегін 
басу бойынша инновациялық өндірісті енгізген бірінші компания. Компанияның сулы 
негізде белсенді бояғыштарды жағу үшін өзінің жеке әрлеу өндірісі бар. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру. 

Компания ТОО «Адили Текстиль» первой в Казахстане внедрила инновационное про-
изводство по печати на натуральных тканях и аксессуарах с национальным казахским ор-
наментом. У компании есть собственное отделочное производство для нанесения актив-
ных красителей на водной основе. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование и гаран-
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Adili Textile LLP was the first in Kazakhstan to introduce innovative production for printing 
on natural fabrics and accessories with national Kazakh ornaments. The Company has its own 
finishing production for applying fibre-reactive dyes on a water basis.

The Company has received the following state support: subsidizing and guaranteeing within 
the «Business Roadmap 2020» program.
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айвенгО, ЖШС айвенгО, тОО AIvenGO LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

spirit@aivengo.kz

киім, төсек-орын тысын және арнайы киім тігу. 
Жамбыл обл., тараз қ., Алатау шағынауданы, 8г

пошив одежды, белья и спецодежды.
Жамбылская обл., г. тараз, мкр. Алатау 8г

sewing of clothes, linen and workwear.
8g alatau  microdistrict, taraz city, Zhambyl region

25 жылдан бері «Айвенго» ЖШС Тараз қаласы мен Жамбыл облысының нарығына өз 
өнімін ұсынуда. Кәсіпорын күнделікті киім, мектеп формасы, арнайы киім, қонақ үйлер 
тоқымасы, төсек-орын тыстары, ас жаулықтар мен маталар өндірісімен айналысады.  
Өнімнің сапасы мен қымбат емес баға әрқашан компанияның назарында.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Жаңа бизнес ашуға қолдау көрсету» 
бағдарламасы бойынша оқыту.  

Компания ТОО «Айвенго» более 25 лет представлена на рынке города Тараз и Жам-
былской области. Предприятие занимается производством широкого ассортимента тек-
стильных товаров: повседневной одежды, школьной формы, спецодежды, гостинично-
го текстиля, постельного белья и принадлежностей, столового белья и тканей. В компа-
нии особое внимание уделяется качеству продукции и поддержанию лояльных цен для 
широкого круга потребителей. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: обучение по программе 
«Поддержка открытия нового бизнеса».

Aivengo LLP is represented in the market of Taraz city and Zhambyl region for more than 25 
years. The Company is engaged in production of a wide range of textile products: casual wear, 
school uniform, workwear, hotel textiles, bed linens and items, table clothing and fabrics. The 
Company pays special attention to quality of its products and the maintenance of loyal prices 
for a wide range of consumers.

The Company has received the following state support: training under the «Support for 
Starting a New Business» program.

+77777434848,  
8 (7262) 314-620, 
314-622
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айна, ЖК айна, ИП AInA Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

+77019457163, 
+77028086660

aina_tb73@mail.ru 

киім тігу және сұлулық саласында қызмет көрсету. 
Атырау обл., Атырау қ., Авангард шағын ауданы, 4-3-10

производство одежды и оказание услуг в сфере красоты.
Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Авангард 4-3-10

production of clothes and provision of services in the beauty industry.
4-3-10 avangard microdistrict, atyrau city, atyrau region 

«АЙНА» ЖК әйелдер үшін «MUKASH» сауда белгісімен киім тігеді. Жұмысының негізгі 
бағыты – нәзік жандарға арналған ұлттық нақышы бар сәнді әрі креативті киім шығару. 
Компанияның бұйымдарында ұлттық киім мен еуропалық стиль өз үйлесімін тапты. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Startup-Академия оқуы» жоба-
сы.

ИП «АЙНА» занимается производством женской одежды под торговым знаком «MUKASH». 
Основное направление работы - создание стильной, женственной и креативной одежды 
с национальным колоритом. В изделиях компании нашли объединение элементы наци-
ональной одежды и европейских стилей. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение Startup-
Академия».

AYNA IE is engaged in production of women's clothing under the MUKASH trademark. The 
main work area is creation of stylish, womanly and creative clothes with national charm. The 
products of the Company combine elements of national clothing and European styles.

The Company has received the following state support: the «Startup Academy Training» 
project.
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айтЖанОва д.К., 
ЖК

айтЖанОва д.К., 
ИП

AItzhAnOvA d.K. 
Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

+7779390138

albina_kiss_777@mail.ru

тоқыма бұйымдарын, киім, аяқ киім мен арнайы киімді өндіру. 
павлодар обл.,  Екібастұз қ., әуезов көш., 157А

производство текстильных изделий, одежды, обуви и спецодежды. 
павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Ауэзова 157А

manufacturing of textiles, clothing, footwear and workwear.
157a auezov str., ekibastuz town, pavlodar region 

«Бал-Бөбек» брэндімен «Айтжанова Д.К.» ЖК тоқыма бұйымдары, киім, аяқ киім, ар-
найы киім, трикотаж бұйымдары өндірісімен, сондай-ақ төсек орын тыстарын тігумен ай-
налысады. Оған қоса, «Бал-бөбек» фабрикасы ойыншықтарды, әшекей заттарды және 
шығармашылыққа арналған жиынтықтарды, сондай-ақ он сегіз жасқа дейінгі балаларға 
арналған киімді шығарады. Фабриканың өнімі Ресей мен Қазақстан аумағында сатыла-
ды. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында мемлекеттік грант. 

ИП «Айтжанова Д.К.» под брендом «Бал-Бобек» занимается производством текстиль-
ных изделий, одежды, обуви, спецодежды, трикотажных изделий, а также пошивом по-
стельного белья. Кроме того, фабрика «Бал-Бобек» выпускает детские игрушки, украше-
ния и наборы для творчества, а также детскую одежду до 18 лет. Продукция фабрики ре-
ализуется на территории России и Казахстана. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: государственный грант в 
рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Individual entrepreneur D.K. Aitzhanova is engaged in the production of textiles, clothing, 
footwear, workwear, knitwear, as well as making bed linen under the Bal-Bobek brand. In 
addition, the Bal-Bobek factory manufactures children's toys, decorations, arts and crafts sets, 
as well as clothing for children under 18 years. The products of the factory are sold on the 
territory of Russia and Kazakhstan.

The Company has received the following state support: a state grant within the «Business 
Roadmap 2020» program.
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алхазОвтың Жалға 
алу СтудИяСы, ЖШС

СтудИя ПрОКата 
алхазОва, тОО

ALhAzOv rentAL 
StudIO LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

@prokatkostymov.ast

Балаларға арналған карнавал костюмдерін тігу, жалға беру және қайта жөңдеу. 
Астана қ., Жирентаев көш., 14

пошив, прокат и реставрация детских карнавальных костюмов.
г. Астана, ул. Жирентаева, 14

sewing, rental and restoration of children's carnival costumes
14 Zhirentayev str., astana city

«Алхазовтың жалға алу студиясы» ЖШС 3-10 жастағы балаларға арналған карнавал 
костюмдерін тігумен, жалға берумен және қайта жөндеумен айналысады. Компания фран-
шиза бере алады. Яғни франчайзиге костюмдердің үлгісін ұсынып, бизнесті ұйымдастыру 
мен сату бойынша бастапқы көмек көрсетіледі. Барлық франчайзи үшін жобаның бірыңғай 
колл-орталығы қызмет етеді: Орталық тапсырыс іздеу және мемлекеттік сатып алуға 
қатысумен айналысады. Бұйымдар компанияның төрт өңірлік тігін цехтарының бірінде 
тігілуі мүмкін.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы.

ТОО «Студия проката Алхазова» занимается пошивом, прокатом и реставрацией карна-
вальных костюмов для детей 3-10 лет. Компания может предоставить франшизу, по кото-
рой франчайзи получит выкройки костюмов и помощь на первых шагах организации биз-
неса и продаж. Для всех франчайзи функционирует единый колл-центр проекта, занима-
ющийся поиском заказов и участием в государственных закупках. Пошив изделий может 
осуществляться в одном из 4 региональных швейных цехов компании.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Alhazov Rental Studio LLP sews, rents out and restores carnival costumes for children of 3-10 
years. The Company can provide a franchise based on which a franchisee will receive patterns 
of costumes and assistance at initial stage of business and sales operations. The project’s 
single call center operates for all franchisees, which looks for new orders and participates in 
public procurement. Products may be sewn in one of the four regional sewing shops of the 
Company.

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project within the «Business Road Map 2020» program.

+77770504182
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альбИ аяқ КИім 
фабрИКаСы, ЖШС

Обувная фабрИКа 
альбИ, тОО

ShOe FACtOrY 
ALbe LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

info@albe.kz

тоқыма бұйымдарын, киім, аяқ киім мен арнайы киімді өндіру. 
Ақмола обл., көкшетау қ., Бейбітшілік көш., 21

производство текстильных изделий, одежды, обуви и спецодежды.
Акмолинская обл., г. кокшетау, ул. Мира д.21

manufacture of textile, clothing, footwear and workwear.
21 mira str., kokshetau town, akmola region

 «Albe» аяқ киім фабрикасы ешбір синтетикалық қоспасыз табиғи киізден жасалатын аяқ 
киімнің қазақстандық жас өндірушісі. Өндіріс барысында елімізде басылған экологиялық 
таза киіз қолданылады.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасының төртінші бағыты. 

Обувная фабрика «Albe» - это молодой казахстанский производитель обуви из нату-
рального войлока без добавления каких-либо синтетических примесей. В производстве 
используется экологически чистый войлок отечественного производства.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: 4-е направление програм-
мы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The Albe shoe factory is a young Kazakhstan`s manufacturer of footwear made of natural 
felt without adding any synthetic impurities. In production, ecologically clean felts of domestic 
production are used.

The Company has received the following state support: 4th direction of the «Business Roadmap 
2020» program.

8 (7162) 770-900, 
+77022184369

www.albe.kz
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трИКОтаЖнОе Пред-
ПрИятИе арман, тОО

арман трИКОтаЖ 
КәСіПОрны, ЖШС

ArmAn KnItWeAr 
COmPAnY LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

too.arman@rambler.ru

тоқыма бұйымдарын, киім, аяқ киім мен арнайы киім өндіру. 
Ақмола обл., көкшетау қ., вернадский көш., 5а

производство текстильных изделий, одежды, обуви и спецодежды.
Акмолинская обл., г.кокшетау, ул. вернадского 5а

manufacture of textile, clothing, footwear and workwear.
5a vernadsky str., kokshetau city, akmola region

Компания қырық жылдан бері қызмет еткен жеке тапсырыс тігу фабрикасының негізінде 
қызмет етеді және бизнес-костюм, мектеп формасы, формалық және күнделікті киім секілді 
алуан түрлі трикотаж бұйымдарын шығарады. Кәсіпорынның жеке өндірістік базасы бар, 
оған тоқыма цехі, тігін цехы, пішу бөлмесі, ылғал жылумен өңдеу цехы, қабылдау сало-
ны (дүкен) бар.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы.

Компания работает более 40 лет на базе фабрики индпошива и занимается выпуском 
разнообразных трикотажных изделий: бизнес-костюмов, школьной формы, форменной 
и повседневной одежды. Предприятие имеет свою производственную базу, в которую 
входят вязальный цех, швейный цех, закройная, влажная тепловая обработка, прием-
ный салон (магазин). 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The Company sews clothing for more than 40 years to an individual buyer's specifications and 
manufactures various knitwear such as business suits, school uniforms, official uniforms and 
casual wear. The Company has its own manufacturing capabilities, which comprises a knitting 
shop, a sewing shop, a closing, wet heat treatment, a reception salon (shop).

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project within the «Business Road Map 2020» program.

8 (7162) 293-387, 
+77073946159
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арыСтанбеКОва а.е., 
ЖК

арыСтанбеКОва а.е., 
ИП

ArYStAnbeKOvA а.Y. 
Iе

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

Сырт киім өндірісі.
Алматы қ., Аккент шағын ауданы, 13 үй, 27 п. 

производство верхней одежды.
г. Алматы, мкр.Аккент д.13, кв.27

manufacture of outer clothing.
apt.27, 13 akkent microdistrict, almaty city

«Арыстанбекова А.Е.»  ЖК  2010 жылы өз жұмысын киім тігуден бастады. Бірақ сұраныс 
пен сапалы өнімдердің тапшылығын ескере отырып, 2017 жылы ұлттық киімдер өндірісін 
іске қосты. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Еңбек»  нәтижелі жұмыспен қамтуды 
және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы бой-
ынша қаржыландыру. 

ИП «Арыстанбекова А.Е.» в 2010 году начал свою деятельность в сфере реализации 
одежды, но отметив высокий спрос и отсутствие качественной продукции, в 2017 году 
открыло производство национальной одежды. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: финансирование в рам-
ках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек».

Individual Entrepreneur Arystanbekova А.Y. started its activities in 2010 in the clothing 
sales, but having noted the strong demand and the lack of quality products, in 2017 launched 
manufacture of the traditional clothing. 

The Company has received the following state support: financing under the Program for 
the Development of Productive Employment and Mass Entrepreneurship «Enbek» for 2017-
2021. 

+77085230740
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аСыл-дИзайн, ЖШС аСыл-дИзайн, тОО ASSYL-deSIGn LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

1aspara@rambler.ru

Дизайнерлік киім тігу.
Жамбыл обл., тараз қ., Ниетқалиев көш., д.14

пошив дизайнерской одежды.
Жамбылская обл., г.тараз, ул.Ниеткалиева, д.14

sewing of designer clothes.
14 nietkaliev str., taraz city, Zhambyl region 

Жиырма екі жылдан бері «Асыл-Дизайн» сән үйі көшпенділер костюмінің өнерін зер-
делеп, оның бөліктерін қазіргі заман киіміне енгізуде. Сән үйінің бас дизайнері Айдар-
хан Қалиев дүниежүзілік және халықаралық форумдар мен көрмелерде Қазақстанды 
әлемге паш ететін алпыстан астам имидждік және маусымдық коллекциялардың авто-
ры. Оның басшылығымен «ASPARA» және «Aidar Khan» отандық сауда белгілерінің брэнд 
үлгілері шығарылады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

Дом моды «Асыл-Дизайн» на протяжении 22 лет занимается изучением искусства ко-
стюма кочевников и внедряет его элементы в современную одежду. Главный дизайнер 
дома Айдархан Калиев - автор свыше 60 имиджевых и сезонных коллекций, которые ста-
ли визитной карточкой Казахстана на всемирных и международных форумах и выстав-
ках. Под его руководством выпускаются брендовые модели от отечественных торговых 
марок «ASPARA» и «Aidar Khan». 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The Assyl-Design Fashion House has been studying the art of the nomadic costume for 22 
years and is introducing its elements into modern clothes. The chief designer of the house, 
Aydarkhan Kaliev, is the author of above 60 image and seasonal collections that have become a 
visiting card of Kazakhstan at worldwide and international forums and exhibitions. Brand models 
of ASPARA and Aidar Khan domestic trademarks are manufactured under his leadership

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

+77017172606
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байтелИева Ж.е., 
ЖК

байтелИева Ж.е.,  
ИП

bAYteLIevA J.e.  
Ie 

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

zhannaeltanova@mail.ru 

киім өндіру. 
Оңтүстік қазақстан обл., Шымкент қ., Рысқұлбеков көш., 1/3

производство одежды.
Южно-казахстанская обл., г. Шымкент, ул. Рыскулбекова 1/3

manufacturing of  clothing. 
1/3 ryskulbekov str., shymkent city, south-kazakhstan region 

«Janna Eltanova» сән үйі бес жылдан бері өндіріс пен сызып-пішудің ең үздік техноло-
гиялары бойынша киім тігуді жүзеге асырады. Клиенттерінің арасында ҚР Мемлекеттік 
кірістер комитеті, банктер мен қонақ үйлер бар. Дайын өнім Астана, Алматы, Шымкент 
және Павлодар қалаларында сатылады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамтуды 
және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы бой-
ынша қаржыландыру.

Дом моды «Janna Eltanova» осуществляет пошив одежды по лучшим технологиям про-
изводства и конструирования на протяжении 5 лет. Среди клиентов компании:  Комитет 
государственных доходов РК, банки и гостиницы. Готовая одежда бренда реализуется в 
городах  Астана, Алматы, Шымкент и Павлодар.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: финансирование в рам-
ках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек».

Janna Eltanova Fashion House performs sewing of clothes according to the best production and 
design techniques for 5 years. The Committee of State Revenues of the Republic of Kazakhstan, 
banks and hotels are among the Company's clients. Ready-made clothes of the brand are sold 
in Astana, Almaty, Shymkent and Pavlodar.

The Company has received the following state support: financing under the Program for 
the Development of Productive Employment and Mass Entrepreneurship «Enbek» for 2017-
2021.

+77015036163
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бал теКСтИль, 
ЖШС 

бал теКСтИль, 
тОО 

bAL teKStIL 
LLP 

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

sanathali@inbox.ru

кілемдер мен кілем бұйымдарын өндіру.
Оңтүстік қазақстан обл., Шымкент қ., 264-квартал, 165-құрылыс  

производство ковров и ковровых изделий.
Южно-казахстанская обл., г.Шымкент, 264 квартал, 165 строение 

manufacturing of carpets and rugs. 
165 building, 264 block, shymkent city, south-kazakhstan region

Қазақ-түрік бірлескен «Бал Текстиль» ЖШС – кілемдер мен кілем бұйымдарын өндіру 
саласындағы жетекші фабрикалардың бірі.  Күніне 9 мың ш.м кілем мен кілем бұйымдарын 
және жылына төрт мың тонна полипропилен жіптерін шығарады. Фабриканың көптеген 
наградалары бар – «Қазақстанның ең үздік тауары» республикалық көрме-конкурсының 
«Халыққа арналған ең үздік тауар» номинациясына екінші орын; 2016 жылдың қыркүйек 
айында компания Женевадағы BID халықаралық конкурсында сапа номинациясында 
«GOLD» сыйлығына ие болды. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Фабрика Қазақстанның Индустри-
яландыру картасы аясында құрылды және іске қосылды, өңдеу өнеркәсібі саласындағы  
«Даму – Өндіріс»  КОБ қолдау бағдарламасы.  

Казахстанско-турецкое предприятие ТОО «Бал Текстиль» - это одно из ведущих в Казах-
стане фабрик в сфере производства ковров и ковровых изделий. Мощность производства 
составляет 9 000 кв.м. ковров и ковровых изделий в день и 4000 тонн полипропиленовых 
нитей в год. Фабрика имеет награды - второе место в номинации «Лучший товар для на-
селения» республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана-2014»; в сен-
тябре 2016 года компания получила премию «GOLD» в категории за качество на Между-
народном конкурсе BID в Женеве.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: фабрика создана и запу-
щена в рамках Карты индустриализации Казахстана, программа поддержки МСБ в сфе-
ре обрабатывающей промышленности «Даму - Өндіріс».

The Kazakh-Turkish Company, Bal Textile LLP, is one of the leading factories in Kazakhstan 
in the field of carpet and carpet products. The production capacity is 9 000 sq.m. carpets and 
carpet products per day and 4000 tons of polypropylene yarn per year. The factory has awards - 
the second place in the nomination «Best Goods for the Population» of the republican contest-
exhibition «The Best Goods of Kazakhstan-2014»; in September 2016 the Company received the 
«GOLD»» award in the category for quality at the International BID Competition in Geneva.

The Company has received the following state support: the factory was created and launched 
within the framework of the Industrialization Map of Kazakhstan, «Damu – Ondiris»  program 
for supporting SME in the manufacturing sector.

+77015260740
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балгабаева, ЖК балгабаева, ИП bALGAbAYevA Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

aigul.damy@mail.ru

киім тігу.
қостанай обл., лисаковск қ., 11 шағын ауданы,  6 үй, 2 пәтер 

пошив одежды.
костанайская обл., г. лисаковск, мкр. 11, д. 6, кв. 2

tailoring.
11 microdistrict,  apt 2, Building 6, lissakovsk city, kostanai region

 «ДӘСТҮР»  тігін өндірісі мектеп формасын, ұлттық бұйымдарды (көрпелер, көйлектер), 
арнайы жұмыс киімі мен кешкі салтанат көйлектерін тігумен айналысады.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Моноқалаларды дамыту бағдарламасы 
бойынша грант. 

Швейное производство «ДӘСТҮР» занимается пошивом школьной формы, националь-
ных изделий (корпе, платья), спецодежды и вечерних платьев. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: грант по программе раз-
вития моногородов.

Garment Manufacture «DASTUR» is engaged in tailoring of school uniform, national articles 
(korpe, dresses), work wear and dinner gowns. 

The Company has received the following state support: grant under the program on mono-
towns development.

+77754103033, 
+77058101659
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+77754103033, 
+77058101659

баяндИнОва е.в., 
ЖК 

баяндИнОва е.в.,  
ИП

bAYAndInOvA e.v. 
Ie 

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

elenalkor_28@mail.ru

тоқыма бұйымдарын өндіру. 
павлодар обл., Ақсу қ., Астана қ., 18

производство изделий из текстиля.
павлодарская обл., г. Аксу, ул. Астана, 18

manufacture of textile. 
18 astana str., aksu town, pavlodar region 

«Алькор» сауда белгісі жеке өзінің дизайны бойынша дастархан, болашақ аналар мен бүкіл 
жанұяға арналған жастық, кеңсе перделерін тігеді. Компания өз өнімімен Ақсу қаласында 
жаңадан ашылған бес балабақша мен жаңа емхананы қамтамасыз етті. Кәсіпорынның 
Ресейде, Германияда және ТМД елдерінде өз клиенттері бар. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы» бағдарламасы 
аясында «ШОБ топ менеджментін оқыту» және «Іскерлік байланыстар» жобалары. 

Торговая марка «Алькор» специализируется на пошиве скатертей, подушек для буду-
щих мам и всей семьи, штор для офисов и по индивидуальным разработкам. Компания 
уже обеспечила своей продукцией 5 новых детских садов и новую поликлинику в г. Аксу. 
У предприятия есть клиенты в России, Германии и странах СНГ. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проекты «Обучение топ-
менеджмента МСБ» и  проект «Деловые связи» в рамках программы «Дорожная карта 
бизнеса-2020».

The Alcor trademark specializes in the manufacture of tablecloths, pillows for expectant 
mothers and the whole family, curtains for offices and individual development. The Company 
has already provided its products with 5 new kindergartens and a new polyclinic in Aksu. The 
Company has customers in Russia, Germany and CIS countries.

The Company has received the following state support: projects «SME Top-Management 
Training» project and the project «Business Communications» within the «Business Roadmap 
2020» program.

8 (71837) 680-05, 
+77473869276
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бермухамбетОва  
аСель КлИмОвна, ЖК

бермухамбетОва  
аСель КлИмОвна, ИП

bermuhAmbetOvA 
ASSeL KLImOvnA Ie 

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

Балалар киімі мен ойыншықтар өндірісі. 
Астана қ.,  Достық көш., 5/1, вп 51

производство детской одежды и игрушек.
г. Астана, ул. Достык 5/1, вп 51

manufacture of children's wear and toys. 
Block 51, 5/1 dostyk str., astana

Компания балаларға арналған сәнді әрі сапалы бұйымдарды «HadiKids» брэндімен 
шығарады. Атап айтқанда: кездеме және тоқыма киім, аналар мен балаларға арналған 
жиынтықтар, ойыншықтар, балалар мен ата-аналарға арналған пайдалы заттар (жүкті 
әйелдерге жастықтар және т.б.). 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы» бағдарламасы 
аясында «ШОБ топ менеджментін оқыту» және «Бизнес-Кеңесші» жобалары. 

Компания под брендом «HadiKids» производит стильные и качественные изделия для 
детей: детскую одежду из текстиля, вязанную детскую одежду, комплекты для матерей 
и детей, игрушки, полезные вещи для детей и родителей (подушки для беременных, ко-
коны) и т.д.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Бизнес-Советник» и 
проект «Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-
2020». 

The Company under the HadiKids brand manufactures stylish and quality products for children: 
baby clothes made of textiles, knitted children's clothes, kits for mothers and children, toys, 
useful things for children and parents (pillows for pregnant women, cocoons), etc.

The Company has received the following state support: the project «Business Advisor» and 
«SME Top-Management Training» project within the «Business Road Map 2020» program.

+77785554787



43

бОндаренКО, ЖК бОндаренКО, ИП bOndArenKO Iе

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

Instagram: Laurika.pvl
OK.RU: ok.ru/

detskayaodezhda.laurika
киім өндірісі. 
павлодар обл., павлодар қ., Бектұров к., 35, 2 қабат 

производство одежды.
павлодарская обл., г. павлодар, ул. Бектурова, 35, 2 эт.

manufacture of clothing.
2 floor, 35 Bekturov str., pavlodar city, pavlodar region

2016 жылдан бастап «Laurika»  компаниясы 1 және 12 жас аралығындағы қыз балаларға 
киім тігеді. Атап айтқанда мектеп формасы, мерекелік кештерге және күнделікті киюге 
арналған көйлектер. Тігу барысында өнімге баламен бірге «өсуге»  мүмкіндік беретін 
табиғи маталар, тексерілген сызба үлгілер, жұмсақ тігіс, сапалы фурнитура қолданылады.  
Мерекелік көйлектердің ішкі қабаты тек мақта матадан  жасалады және көйлектер қолмен 
безендіріледі. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Кәсіпкерлерге қызмет ету орталығының  
кеңесі. 

С 2016 года компания «Laurika» производит одежду для девочек с 1 до 12 лет – школь-
ную форму, нарядные и повседневные платья. Для пошива используются натуральные 
ткани, проверенные лекалы, мягкие швы, качественная фурнитура и регулировки, кото-
рые позволяют изделию «расти» вместе с ребенком. Нарядные платья производятся ис-
ключительно на хлопковой подкладке, а декорирование осуществляется вручную. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: консультация центра об-
служивания предпринимателей. 

Laurika Company has been manufacturing the garments for girls aged 1-12 years – school 
uniform, dressy and casual dresses since 2016. The natural fabrics, well-tried patterns, soft 
stitches, high quality garment accessories and adjustments, which allow the product to «grow 
up»  together with a child, are used for tailoring. Dressy dresses are produced of cotton-back 
fabric only, and decorated by hand.

The Company has received the following state support: consultancy of the Entrepreneur 
service center.

Valentinabondaren@yandex.ru

+77022208484
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«бОта» аСтаналық Шұлық 
фабрИКаСы, ЖШС

аСтаналық Шұлық  
фабрИКаСы «бОта», тОО

bOtA AStAnALYK 
ShuLYK FACtOrY LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

трикотаж бұйымдары өндірісі және сату. 
Астана қ., қонаев көш., 29, 55-пәтер

производство и продажа трикотажных изделий.
г.Астана, ул.кунаева 29, кв. 55

manufacturing and sale of knitted goods.
apt. 55, 29 kunayev str., astana

 «Бота» астаналық шұлық фабрикасы» ЖШС 100% меринос жүннен және 100% мақтадан 
жоғары сапалы шұлық өндіреді. Өнім түрі әр алуан, әйелдерге, ерлерге, балаларға арналған 
жоғары сапалы материалдардан жасалған  шұлықтарды қамтиды. 

 Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында кепілдік және субсидиялау, «ШОБ топ-менеджментін оқыту». 

ТОО «Астаналық шұлық фабрикасы «Бота» производит высококачественные носочные 
изделия из 100% шерсти мериноса и 100% хлопка. Ассортимент продукции очень широ-
кий и включает в себя женские, мужские и детские носки из натуральных тканей.  

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ», гарантирование и субсидирование в рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».

Bota Astanalyk Shulyk Factory LLP manufactures high-quality hosiery products made of 100% 
merino wool and 100% cotton. The range of products is very wide and includes women's, men's 
and children's socks made from natural fabrics.

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project, guaranteeing and subsidizing within the «Business Roadmap 2020» program.

8 (7172) 486-521
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«елена» тігін өндіріСі, 
ЖШС

ШвейнОе ПрОИзвОдСтвО 
«елена», тОО

YeLenA CLOthInG 
mAnuFACture LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

hytm-1@yandex.ru           

көптеген тоқыма және трикотаж бұйымдары өндірісі. 
Алматы қ., көкжиек ш.а., 48

производство прочих вязаных и трикотажных изделий.
г. Алматы, мкр. кокжиек, 48

manufacture of other knitted fabric and knitwear.
48 kokzhiek microdistrict, almaty city

2017 жылы құрылған «Елена» тігін өндірісі өнеркәсіптік және тамақ өндірістері, құрылыс 
компаниялары, қонақ үй және мейрамхана бизнесі үшін арнайы киім тігеді. Дизайнер-
лер киім үлгілерін әзірлейді және кейіннен сапасы бақылауға алынады, беріктігі мен 
ыңғайлығы тексеріледі. Әрбір тапсырыс бойынша тапсырыс берушімен келісу үшін ар-
найы үлгілер тігіледі. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы. 

Швейное производство «Елена»,  организованное в 2017 году, производит спецодеж-
ду для промышленных и пищевых производств, строительных компаний, гостиничного и 
ресторанного бизнеса. Модели одежды разрабатываются дизайнерами и проходят высо-
кий контроль качества, а также тестирование на прочность и удобство. Для каждого за-
каза выполняются пробные образцы для согласования с заказчиком. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Yelena Clothing Manufacture founded in 2017 manufactures workwear for industrial and food 
industries, construction companies, hotel and restaurant businesses. Clothes are developed by 
designers and undergo high quality control and holeproof and convenience tests. Test clothes 
are prepared on every order to be agreed with a client.

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
within the «Business Roadmap-2020» program.

+77018050064
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ертаева, ЖК ертаева, ИП YertAYevA Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

kazakstill@mail.ru

Ұлттық стильде киім тігу.
қостанай обл.,  Рудный қ., Горняков қ., 51

пошив одежды в национальном стиле.
костанайская обл., г. Рудный, ул. Горняков, 51

tailoring of national style clothing.
51 gornyakov str., rudny city, kostanai region

«Ертаева»  ЖК ательесі ұлттық стильде киім тігумен және тұрмыстық бұйымдар тігумен 
айналысады.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Қашықтан оқыту. 

Ателье ИП «Ертаева» занимается пошивом одежды и предметов быта в националь-
ном стиле.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистанционное обуче-
ние.

The tailor’s shop of Individual Entrepreneur Yertayeva is engaged in tailoring of national style 
clothes and household items.

The Company has received the following state support: distance learning.

+77751124236
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ехлаКОва С.н., ЖК ехлаКОва С.н., ИП eKhLAKOvA S.n. Ie 

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

ehlakova1964@mail.ru

тоқыма бұйымдарын, киім, аяқ киім мен арнайы киім өндірісі. 
Ақмола обл., көкшетау қ., әуелбеков көш., 104/2

производство текстильных изделий, одежды, обуви и спецодежды.
Акмолинская обл., г. кокшетау, ул. Ауельбекова 104/2

manufacture of textile, clothing, footwear and workwear. 
104/2 aueilbekov str.,  kokshetau town, akmola region 

 «Harmony of Style» компаниялар тобы концерттік және корпоративтік киім шығару және 
сатумен айналысады. 2015 жылы кәсіпорын өнімі Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Алтын сапа» сыйлығына ие болды. Ақмола облысының әртістері «ЭКСПО-2017» көрмесінде 
«Harmony of Style» жасаған киім топтамасымен өнер көрсетті. Компанияның ұраны – 
тігіншілік өнердің шыңына жету, тұтынушыға жақсы көңіл-күй мен махаббат сыйлау. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы» бағдарламасы 
аясында «ШОБ топ менеджментін оқыту» жобасы.

Группа компаний «Harmony of Style» занимается изготовлением и реализацией концерт-
ной и корпоративной одежды. Продукция предприятий в 2015 году стала номинантом 
премии президента Республики Казахстан «Алтын Сапа». В коллекциях, изготовленных 
«Harmony of Style», выступали участники концерта от Акмолинской области на «ЭКСПО-
2017». Кредо компании – это высокое портновское мастерство, положительные эмо-
ции и любовь. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Group of the Harmony of Style companies is engaged in the manufacture and sale of concert 
and corporate clothing. The products of enterprises in 2015 became the nominee of the prize 
of the President of the Republic of Kazakhstan «Altyn Sapa». In the collections manufactured by 
the Harmony of Style, participants of the concert from Akmola region acted at «EXPO-2017». 
The credo of the Company is high tailoring skills, positive emotions and love.

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project within the «Business Road Map 2020» program.

8 (7162) 425-431,  
8 (7162) 329-763
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әлем-бт, ЖШС әлем-бт, тОО ALem-bt LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

8 (7252) 921-212

nurlan_alem@mail.ru, 
kushkumbaieva@bk.ru

«kOre» брэндімен нәски-шұлық бұйымдарын өндіру. 
Оңтүстік қазақстан облысы, Шымкент қ., леңгер тас жолы, «Оңтүстік» АЭА. 

производство чулочно-носочных изделий под брендом «kOre».
Южно-казахстанская обл., г. Шымкент, ленгерское шоссе, СЭЗ «Оңтүстік» 

manufacture of hosiery branded as kOre.
Ontustyk feZ, lenger highway, shymkent city, south-kazakhstan region

«KORE» брэндімен «Әлем-БТ» ЖШС – бұл «бизнес» және «эконом» санаттағы шұлық өндіруші. 
Жылына он алты миллионнан астам жұп шұлық шығаратын өндірісте Оңтүстік Кореяның 
жоғары сапалы жабдықтары қолданылады. Қазіргі таңда бояу цехы және синтетикалық 
жіптерді өндіру жабдығы сатып алынған, бұл өнімнің өзіндік құнын төмендетуге және 
түрін кеңейтуге мүмкіндік береді. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі саласындағы  
«Даму – Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы. 

ТОО «Әлем-БТ» под брендом «KORE» – это крупнейший производитель чулочно-носочной 
продукции категории «бизнес» и «эконом» класса. На производстве, объем которого со-
ставляет свыше 16 млн. пар в год, используется оборудование высшего качества из Юж-
ной Кореи. На данный момент закуплены красильный цех и оборудование по производ-
ству синтетических нитей, что позволит снизить себестоимость производства и расши-
рить ассортимент продукции.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа поддержки МСБ 
в сфере обрабатывающей промышленности «Даму – Өндіріс».

Alem-BT LLP branded as KORE is the largest manufacturer of hosiery products in the «business» 
and «economy» category. The highest quality equipment from South Korea is used in production, 
which is more than 16 million pairs a year. A dyeing plant and equipment for production of 
synthetic yarns have been purchased to date, which will reduce the production cost and expand 
the range of products.

The Company has received the following state support: «Damu – Ondiris»  program for 
supporting SME in the manufacturing sector. 
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ЖIбеК н.м., ЖШС ЖIбеК н.м., тОО zhIbeK n.m. LLP 

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

gulsara_nm@mail.ru, 
nikinat53@mail.ru, 

natalya-misyura@mail.ru, 
jibeka90@mail.ru

тігін өндірісі.
Оңтүстік қазақстан обл., Шымкент қ., қапал батыр көш., 18А

Швейное производство.
Южно-казахстанская обл., г.Шымкент, ул. қапал батыра 18А

clothing industry. 
18a kapal Batyr, shymkent city, south-kazakhstan region

«Жібек Н. М.» тігін фабрикасы ЖШС ерлер мен әйелдерге арнап классикалық және 
күнделікті киетін киім тігеді. Кәсіпорын Германиядан, Түркия мен Жапониядан әкелінген 
заманауи тігу және пішу құралымен жабдықталған. Фабрика KADEX-2016, MACHTEX-2016 
көрмелеріне қатысты, «Жасампаз» консорциумының, ҚР ЖӨӨҚ мүшесі, «Қазақстанда 
жасалған»  көрмесіне қатысты. Жылына жүз мың  дана өнім шығарады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы» бағдарламасы 
аясында «ШОБ топ менеджментін оқыту», «Іскерлік байланыстар» жобалары.

Швейная фабрика ТОО «Жібек Н. М.» c 2013 производит классическую и повседневную 
одежду для мужчин и женщин. Предприятие оснащено современным швейным, стегаль-
ным и раскройным оборудованием из Германии, Турции и Японии. Фабрика принима-
ла участие в выставках KADEX-2016, MACHTEX-2016, является членом Консорциума «Жа-
сампаз», АПЛП РК, была участником АТП «Сделано в Казахстане». Годовой объем выпу-
скаемой продукции 100 000 единиц.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Деловые свя-
зи», проект «Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная кар-
та бизнеса-2020». 

Sewing factory LLP «Zhibek NM» from 2013 manufactures classic and casual clothes for men 
and women. The enterprise is equipped with modern sewing, quilting and cutting equipment 
from Germany, Turkey and Japan. The factory took part in the exhibitions KADEX-2016, MACHTEX-
2016, is a member of the Consortium «Zhasampaz», APPL RK, was a participant of the ATP 
«Made in Kazakhstan». The annual output is 100,000 units.

The Company has received the following state support: the project «Business Communications», 
«SME Top-Management Training» project within the «Business Road Map 2020» program.

8(7252) 443 - 018, 
8(7252) 443-012
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+77018022888

ЖеКенОва, ЖК ЖеКенОва, ИП zheKenOvA Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

Болашақ және бала емізетін аналарға арналған киім мен керек-жарақтарды өндіру 
және сату.
Маңғыстау обл., Ақтау қ., 29 «А» шағын ауданы,  «НҰР» СҮ

производство и продажа одежды и аксессуаров для будущих и кормящих мам.
Мангистауская обл.,г.Актау, 29 «А» мкр., тД «НуР»

manufacture and sales of clothes and accessories for expecting and nursing mothers. 
nur trading house, 29 «a» microdistrict, aktau city, mangystau region 

Болашақ және бала емізетін аналарға арналған «Дария» брендінің өндірісі 2015 жылдың 
қаңтарында іске қосылды. Компания белдемшелер, кардигандар, көйлектер, жүкті әйелдер 
үшін жастықтар және т.б шығарады. «Дария» бренді Қазақстанның жеңіл өнеркәсіп өнімдерін 
өндірушілер одағына кіреді. Компанияның Ақтауда, Атырауда, Ақтөбеде дүкендері бар. 
Сондай-ақ брендтің өнімдері Астана қаласында «UniversMAG.kz» отандық өндірушілердің 
дүкенінде ұсынылған. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы – 2020»  
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы. 

Производство бренда для будущих и кормящих мам «Дария» запущено в январе 2015 
года. Ассортимент продукции предприятия: юбки, кардиганы, платья, подушки для бере-
менных и др. Бренд «Дария» входит в Союз производителей продукции легкой промыш-
ленности Казахстана. Магазины компании открыты в Актау, Атырау, Актобе, а также про-
дукция бренда представлена в магазине отечественных производителей «УниверMAG.
kz» в г. Астана. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Manufacturing of Dariya-branded products for expecting and nursing motherswas launched 
in January 2015. The range of products includes skirts, cardigans, dresses, pillows for future 
mothers and others. Dariya trademark is included in the Association of Light Industry Products 
Manufacturers of Kazakhstan. The Company has shops in Aktau, Atyrau, Aktobe, and its products 
are represented in the UniverMAG.kz shop of domestic manufacturers in Astana city. 

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project within the «Business Roadmap-2020» program.

dshop.kz@mail.ru

www.dshop.kz
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ЖуКОва, ЖК ЖуКОва, ИП zhuKOvA Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

piligrim2004@mail.ru

тоқыма бұйымдарын, киім, аяқ киім және арнайы киім өндіру. 
Ақмола обл., Щучинск қ., Бейбітшілік көш., 22

производство текстильных изделий, одежды, обуви и спецодежды.
Акмолинская обл., г. Щучинск, ул. Мира, 22

manufacture of textile, clothing, footwear and workwear.
22 mira str., shchuchinsk town, akmola region 

2005 жылы ашылған «Веста Бурабай» тігін салоны «Қазақстанның ең үздік тауары» өңірлік 
байқауларының қатысушысы мен жеңімпазы. 2015 жылдан бастап кәсіпорында табиғи 
материалдар қолданылып, дайын дизайнерлік киім өндірісі іске қосылды. Кәсіпорынның 
әйелдер кәсіпкерлігі үшін наградасы бар және жыл сайын бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі 
бойынша меморандумдарды жасасады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы» бағдарламасы 
аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы.

Швейный салон «Веста Бурабай» основан в 2005 году и является неоднократным участ-
ником и победителем региональных конкурсов «Лучший товар Казахстана». С 2015 года 
на предприятии запущено производство готовой дизайнерской одежды с использовани-
ем натуральных материалов. Предприятие имеет награду за женское предприниматель-
ство и ежегодно заключает меморандумы по социальной ответственности бизнеса.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». 

Vesta Burabay sewing salon was founded in 2005 and is a repeated participant and winner of 
regional contests «The best goods of Kazakhstan». Since 2015 the Company launched production 
of ready-made designer clothes using natural materials. The enterprise has an award for women's 
entrepreneurship and annually concludes memoranda on social responsibility of business.

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project within the «Business Road Map 2020» program.

8 (7163) 635-484
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заря, ЖК заря, ИП zArYA Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

табиғи былғарыдан аяқ киім өндірісі. 
Оңтүстік қазақстан обл., Шымкент қ., тәшенов көш., 30а

производство обуви из натуральной кожи.
Южно-казахстанская обл., г. Шымкент, ул.ташенова, 30а

manufacturing of footwear from natural leather.
30a tashenov str., shymkent city, south-kazakhstan region

Аяқ киім тігу және өндіру бойынша «Заря» цехы табиғи былғарыдан қысқы, жазғы 
және спорттық аяқ киімнің жиырма жеті түрін шығарады. Алматы, Семей қалаларынан 
әкелінетін және Шымкент қаракөл зауытының шикізатын пайдаланып, ерлерге, әйелдер 
мен балаларға арналған жүз сексен аяқ киім түрін шығарады.   

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы» бағдарламасы 
аясында оқу. 

Цех по пошиву и производству обуви «Заря» выпускает 27 видов зимней, летней и 
спортивной обуви из натуральной кожи. Компания, используя сырье из г. Алматы, Се-
мей и Шымкентского каракулевого завода, производит 180 моделей современной обу-
ви для мужчин, женщин и детей. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: обучение в рамках про-
граммы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The Zarya shop on sewing and producing footwear manufactures 27 kinds of winter, summer 
and sports shoes made of genuine leather. The Company, using raw materials from Almaty, 
Semey and Shymkent Karakul Plant, manufactures 180 models of modern footwear for men, 
women and children.

The Company has received the following state support: training within the «Business Roadmap 
2020» program.

+77014664949
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ИСЮмбаева г.г.,  
ЖК

ИСЮмбаева г.г.,  
ИП

ISSYumbAYevA G.G. 
Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

isumbaeva_g@mail.ru

тоқыма киімдер және жүн шұлық өнімдері. 
қостанай обл.,  Рудный қ., 50 лет Октября к., 68

производство вязаных и трикотажных чулочных изделий.
костанайская обл., г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 68

manufacture of knitwear and hosiery and knit goods.
68 bldg., 50 let Oktyabrya str., rudny city, kostanai region

«Исюмбаева Г.Г.»  ЖК  2014 жылдан бері нарықта тоқыма өнімдерін шығарады. Ше-
берханада тоқыма машинада және қолмен жоғарғы сапалы жіптен тігілген сырт киімдер, 
кофталар және көйлектер жасалады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы – 2020»  
бағдарламасы аясында қаржыландыру.   

ИП «Исюмбаева Г.Г.» работает на рынке с 2014 года и производит вязаные изделия. 
В мастерской изготавливаются кардиганы, кофты и платья на вязальных машинках или 
вручную из пряжи высокого качества. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: финансирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Individual Entrepreneur Issyumbayeva G.G. has been working in the market since 2014 and 
producing the knitwear. The cardigans, jackets and dresses are made of high quality yarn on 
knitting machines or by hand in the shop. 

The Company has received the following state support: financing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

+77782033174
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KAzCOmFOrt,  
ЖШС

KAzCOmFOrt,  
тОО

KAzCOmFOrt 
LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

+77012888432, 
+77775515839

makhambet_2003@mail.ru

көптеген тоқыма және трикотаж бұйым түрлері. 
Алматы қ., Майлин көш., 85

производство прочих вязаных и трикотажных изделий.
г. Алматы, ул. Майлина, 85

manufacture of other knitted and crocheted goods.
85 mailin str., almaty city 

2015 жылдың ақпанынан бастап «KazComfort» ЖШС жұмысшыларға арналған қолғап 
шығарады. Бұрын компания арнайы киім мен жеке қорғану құралдарын сататын еді, алай-
да нарықтағы жоғары сұранысты байқап, жұмысшыларға арналған қолғаптар шығара ба-
стады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «ШОБ топ-менеджментін оқыту» 
жобасы, гранттық қаржыландыру және «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы ая-
сында кепілдік беру. 

Предприятие ТОО «KazComfort» с февраля 2015 года производит рабочие перчатки. 
Ранее компания занималась реализацией спецодежды и индивидуальных средств за-
щиты, но, отметив высокий спрос на рынке, переквалифицировалась в производство 
рабочих перчаток. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ», грантовое финансирование и гарантирование в рамках програм-
мы «Дорожная карта бизнеса-2020».

KazComfort LLP manufactures work gloves since February 2015. In prior years, the Company 
was engaged in sales of workwear and personal protective equipment, but the high demand 
was noted in the market and the entity business changed to production of work gloves.

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project, grant financing and guaranteeing within the «Business Road Map 2020» program.
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КазСПО-n, ЖШС КазСПО-n, тОО KAzSPO-n LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

kazspo-n@yandex.ru

Спорттық киім өндірісі.
Алматы қ., венецианов көш., 6

производство спортивной одежды.
г. Алматы, ул. венецианова 6

manufacture of sportswear.
6 venetsianov str., almaty city

«ZIBROO» брэндімен танымал «КазСПО-N» ЖШС Қазақстан нарығында 1996 жылдан бастап 
қызмет етеді және жоғары технологиялық спорттық киім шығарады. Кәсіпорын ассортименті 
өте мол – ведосипедшілерге, сноубордистерге, тау шаңғышыларына, теннисшілерге және 
басқа да спортшыларға арналған киім, сондай-ақ белсенді өмір салтын ұстанатындарға 
спорттық стильдегі (sport casual) үлгілер. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту», «Іскерлік байланыстар» жоба-
лары, субсидиялау. 

ТОО «КазСПО-N», известное под брендом «ZIBROO», работает на рынке Казахстана с 
1996 года и производит высокотехнологичную спортивную одежду. Ассортимент пред-
приятия очень широкий – это одежда для велосипедистов, сноубордистов, горнолыжни-
ков, теннисистов и других видов спорта, а также есть модели в спортивном стиле (sport 
casual) для любителей активного образа жизни. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ», проект «Деловые Связи», субсидирование в рамках программы «До-
рожная карта бизнеса-2020».

KazSPO-N LLP, known under ZIBROO brand, has been operating in Kazakhstan market since 
1996 and manufactures high-tech sportswear. The range of the Company’s products is very 
wide – clothing for cyclists, snowboarders, skiers, tennis players and other sports; there are 
also models in the sport style and sport casual style for active lifestyle lovers.

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project, the «Business Connections» program, subsidizing within the «Business Roadmap 2020» 
program.

+77778015195

www.kazspo.kz  
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КазлегПрОм, ЖШС КазлегПрОм, тОО KAzLeGPrOm LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

info@klpa.kz

қорғаныс және кеңсе үшін киім өндіру.
Алматы қ., өнеркәсіптік көш., 15

производство одежды для обороны и офиса.
г. Алматы, ул. промышленная, 15

manufacture of clothes for defense and office.
15 promyshlennaya str., almaty city

«КазЛегПром» ЖШС – Қазақстанның жеңіл өнеркәсібінде ең ірі жоғары технологиялық 
өндірістік кәсіпорындардың бірі. Өнім түрлері: арнайы киім мен аяқ киім, әскери форма, 
мектеп формасы, азаматтық киім мен аяқ киім. Компания «Қазақстанның үздік тауары-
2015» республикалық байқауында бірінші орынға ие болды. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы» бағдарламасы 
аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы, субсидиялау.

ТОО «КазЛегПром»  – это одно из крупнейших высокотехнологичных производствен-
ных предприятий в легкой промышленности Казахстана. Виды продукции: спецодежда и 
обувь, военная форма, школьная форма, гражданская одежда и обувь. Компания заняла 
первое место  в республиканском конкурсе «Лучший товар Казахстана-2015». 

 Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование, проект «Об-
учение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

KazLegProm LLP is one of the largest high-tech manufacturing entities in Kazakhstan's light 
industry. Products include: workwear and footwear, military uniform, school uniform, civilian 
clothes and footwear. The Company won the first place in the republican contest «The Best 
Goods of Kazakhstan-2015».

The Company has received the following state support: subsidizing, «SME Top-Management 
Training» project within the «Business Roadmap 2020» program.

8 (7273) 311-200

http://qlpa.kz
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КамалОв х.д., ЖК КамалОв х.д., ИП KAmALOv h.d. Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

nadezhda_has@mail.ru

Нәски-шұлық бұйымдарын өндіру. 
Оңтүстік қазақстан обл., Шымкент қ., Можайский көш., 19

производство носочно-чулочных изделий.
Южно-казахстанская обл., г. Шымкент, ул.Можайского 19

manufacture of hosiery.
19 mozhaisky str., shymkent city, south-kazakhstan region 

2005 жылдан бастап «Камалов Х.Д.» ЖК жоғары сапалы нәски-шұлық бұйымдарын «На-
дежда» сауда белгісімен өндіреді. Компанияның өнімі химиялық талшықты қосып, 100% 
мақта-қағаз боялған иірім жіптен жасалады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: ОҚО «Даму» кәсіпкерлікті дамыту 
қорының жанындағы ҚКҚ-да консультация түрінде қаржылай емес қолдау.

ИП «Камалов Х.Д.» с 2005 года производит высококачественные носочно-чулочные из-
делия торговой марки «Надежда». Продукция компании изготавливается из 100% хлоп-
чатобумажной крашеной пряжи с добавлением химических волокон.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: нефинансовая поддержка в 
виде консультаций в ЦОПе при Фонде развития предпринимательства «Даму» по ЮКО.

Kamalov H.D. IE manufactures high-quality hosiery under the trademark «Nadezhda» since 
2005. The Company's products are made from 100% dyed cotton yarn with the addition of 
chemical fibers.

The Company has received the following state support: non-financial support in the form of 
consultations at the Entrepreneur Service Centre supported by the Damu Entrepreneurship 
Development Fund for the South-Kazakhstan region.

8 (7252) 503-070, 
+77056901316, 
+77014414585
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КауСар, ЖК КауСар, ИП KAuSAr Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

tiger.mox@list.ru

Балалар киімін өндіру.
Астана қ., Сейфуллин көш., 65

производство детской одежды.
г. Астана, ул. Сейфуллина 65

manufacture of children's clothing.
65 seiphullin str., astana city 

«СИМБА» тігін фирмасы – балалар киімінің отандық өндірушісі. Фирманың мақсаты – 
тұтынушыларға ыңғайлылық пен жайлылық сыйлау. Сол себепті кәсіпорында үнемі өндіріс 
технологиясы жетілдіріліп, жаңа киім үлгілері әзірлену үстінде. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «Бизнес-Кеңесші» жобасы, гранттық қаржыландыру, «Еңбек» 
нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған бағдарламасы бойынша қаржыландыру.

Швейная фирма «СИМБА» – отечественный производитель детской одежды. Цель фир-
мы - обеспечить комфорт и удобство потребителям, поэтому на предприятии постоян-
но совершенствуется технология производства, а также разрабатываются новые дизай-
ны одежды.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Бизнес-Советник», 
грантовое финансирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020», про-
грамма развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-
2021 гг. «Еңбек». 

The SIMBA sewing firm is a domestic manufacturer of children's clothes. The Company's 
goal is to provide comfort and convenience to consumers; therefore, the Company constantly 
improves the production technology, and develops new designs of clothes.

The Company has received the following state support: the «Business Advisor» project, grant 
financing within the «Business Roadmap 2020» program, and financing under the Program for 
the Development of Productive Employment and Mass Entrepreneurship «Enbek» for 2017-
2021.

+77016020274
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КбК-GrOuP, ЖШС КбК-GrOuP, тОО KbK-GrOuP LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

kbk-group@rambler.ru

Ұлттық нақышта киіз үй мен жиһаз өндіру. 
қостанай обл.,  қостанай қ., Складская к., 7

производство юрт и мебели в национальном стиле.
костанайская обл., г. костанай, ул. Складская, 7

manufacture of yurts and national style furniture.
7 skladskaya str., kostanai city, kostanai region

«КБК-Group»  ЖШС 2007 жылдан бастап бірнеше қанатты және хандық үлгіде жинақталған 
киіз үйлер жасайды. Барлық киіз үйлер экологиялық таза материалдардан дәстүрлі тех-
нологиялар бойынша құралады. Киіз үйді жинау, бояу, ою-өрнектерді пішу мен ағашты 
ою секілді барлық  жұмыстар қолдан жасалады. Сонымен қатар, компания клиенттің 
қалауына сәйкес киіз үйді брендтеу жұмыстарын да жасай алады. Бұйымдарды Қазақстан 
мен ТМД елдеріне жеткізу жүзеге асырылады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Қашықтан оқыту. 

ТОО «КБК-Group» с 2007 года производит канатные юрты и юрты ханской комплектации. 
Все юрты изготавливаются из экологически чистых материалов по традиционным техно-
логиям,   процесс сборки юрты, включая окраску, кройку орнаментов и резьбу по дере-
ву, осуществляется вручную. Кроме того, компания может делать брнедирование юрты 
по пожеланию клиента. Доставка изделий возможна по Казахстану и странам СНГ. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистанционное обуче-
ние.

KBK-GROUP LLP has been manufacturing the cable yurts and khan’s version yurts since 2007. 
All yurts are made of environmentally-friendly materials on the traditional technologies, the 
yurt assembly process, including painting, cutting of ornaments and wood carving is made by 
hand. Moreover, the company is able to make branding of the yurt according to a customer’s 
wish. Product delivery is available across Kazakhstan and CIS countries. 

The Company has received the following state support: distance learning.

+77479702828, 
+77052154289

www.yurta.com.kz
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КОШКарбаева, ЖК КОШКарбаева, ИП KOShKArbAYevA Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

atelier.kinaf@mail.ru

тоқыма өнімдері мен киім өндіру. 
қостанай обл.,  қостанай қ., Арыстанбеков к., 1, 2А кеңсе

производство одежды и текстильных изделий.
костанайская обл., г. костанай, ул. Арыстанбекова 1, оф. 2А

manufacture of clothes and textiles.
Office 2А, 1 arystanbekov str., kostanai city, kostanai region

«KINAF ATELIER»  ательесі әйелдер мен балалар киімін және перделер, дастархандар, 
төсек-орын тысын, балалар төсегі секілді өнімдер тігумен айналысады.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Қашықтан оқыту. 

Ателье «KINAF ATELIER» специализируется на пошиве женской и детской одежды, тек-
стильных изделий: шторы, покрывала, скатерти, постельное белье, бортики для детской 
кроватки. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистанционное обуче-
ние.

The tailor’s shop «KINAF ATELIER» is specialized in tailoring of woman’s and children’s clothes, 
textiles: curtains, coverlets, tablecloths, bed linen, boards for baby cribs. 

The Company has received the following state support: distance learning.

+77476288629, 
+77072575417
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+77751876167

қыз ЖаСауы 
2016, ЖК

Кыз ЖаСауы 
2016, ИП 

KYz zhASAuY 
2016 Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

Ұлттық нақышта өнім шығару. 
павлодар обл., Екібастұз қ., пшембаев к, 29а, 5п.

пошив изделия с национальным колоритом.
павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. пшембаева, 29а, кв.5

national-style goods sewing.
flat 5, 29a pshambayev str., ekibastuz city, pavlodar region 

«Қыз Жасауы 2016» компаниясы ұлттық нақышта авторлық  өнімдер жасайды. Қолдан 
жасалған ламбрекендер, оюлы көрпе, қалыңдық жасауы жиынтығы, ою-өрнекті жастықтар, 
төсек-орын жиынтықтары, әшекейленген перде жиынтығы, ұлттық ою-өрнектері бар шығыс 
стиліндегі жастықтар, авторлық ою-өрнекті көрпе, бесік жасауы бар. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы – 2020»  
бағдарламасы,«Бизнес-Кеңесші» жобасы. 

Компания «Кыз Жасауы 2016» изготавливает авторские изделия в национальном сти-
ле. Ассортимент продукции: ламбрекены ручной работы, ою корпе, приданое невесты 
в комплекте, подушки с орнаментом, комплект постельного белья, комплект штор с ор-
наментами, валики (подушка в восточном стиле с национальным орнаментом), одеяло 
с авторским орнаментом, бесык жасау.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа «Дорожная кар-
та бизнеса-2020», проект «Бизнес-Советник». 

The Kyz Zhasauy 2016 Company manufactures national-style designer’s goods. The range of 
products includes hand-made valances, oyu korpe (patterned patchwork quilt), bride’s dowry 
sets, ornamented pillows, bedding sets, ornamented curtains, bolsters (East-style pillow with 
the national ornament), blankets with the designer’s ornament, besyk zhasau  (textile goods 
for an infant bed).

The Company has received the following state support: «Business Roadmap-2020» program, 
«Business Advisor» project. 
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лейланың табыСты 
ательеСі, ЖШС

уСПеШнОе  
ателье лейлы, тОО

LeILA’S SuCCeSSFuL 
AteLIer LLP 

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

leila-a@mail.ru

Ерлер мен әйелдер киімінің өндірісі. 
Астана қ., Ақжан көш., 10, 2-пәтер

производство женской и мужской одежды.
г. Астана, ул. Акжан, 10, кв.2

manufacture of women's and men's clothing. 
apartment 2, 10 akzhan str., astana city 

«Лейланың табысты ательесі» ЖШС «LA» (LeilaAbaeva) брэндімен ерлер мен әйелдерге 
арналған киім өндіреді. Компанияның дизайнерлік киім ательесі және отандық өнімдердің 
шоу-рум бутигі бар. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Startup Академия» академиясы 
аясында қаржыландыру. 

ТОО «Успешное ателье Лейлы» производит женскую и мужскую одежду под собствен-
ным брендом «LA» (LeilaAbaeva). У компании есть ателье дизайнерской одежды и шоу-
рум готовых изделий казахстанского производства.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: финансирование в рам-
ках проекта «Startup Академия».

Leila’s Successful Atelier LLP manufactures women's and men's clothes under its own LA 
(LeilaAbaeva) name brand. The Company has a designer’s studio and show-room of ready 
clothes manufactured in Kazakhstan.

The Company has received the following state support: funding under the «Startup Academy» 
project.

+77753723111
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маКСутОва Ж.н., 
ЖК

маКСутОва Ж.н., 
ИП

mAKSutOvA z.n.  
Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

тоқыма бұйымдарын, киім, аяқ киім мен арнайы киім өндіру. 
Ақмола обл., көкшетау қ., әуелбеков көш., 84

производство текстильных изделий, одежды, обуви и спецодежды.
Акмолинская обл., г. кокшетау, ул. Ауельбекова 84

manufacture of textile, clothing, footwear and workwear.
84 auelbekov str., kokshetau town, akmola region

«GalaTex» брэндімен төсек-орын тысын тігу бойынша тігін цехы Ресейден әкелінетін 
табиғи материалдарды пайдаланады: бөз, сәтен, поплин, жаккард. Бұл сауда белгісінің 
төсек-орын жиынтықтары жайлылық пен сапа секілді екі негізгі талапқа сәйкес келеді. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында кепілдік беру және субсидиялау, «ШОБ топ-менеджментін оқыту» 
жобасы. 

Швейный цех по пошиву постельного белья бренда «GalaTex» использует натуральные 
материалы из России: бязь, евробязь, сатин, поплин, жаккард. Постельное белье данной 
марки удовлетворяет двум основным требованиям: комфортность и качество.  

Виды государственной поддержки, полученные компанией: гарантирование и субси-
дирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020», проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ». 

The sewing workshop for making bed linens branded as GalaTex uses natural materials from 
Russia: coarse calico, euro coarse calico, satin, poplin, jacquard. Bed linen of this brand meets 
two basic requirements: comfort and quality.

The Company has received the following state support: guaranteeing and subsidizing within 
the «Business Roadmap 2020» program, «SME Top-Management Training» project.

+77022922388
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+77055034746, 
8(7152)520-176

меКтеП фОрмаСын Және 
балалар КИімін тігу  
фабрИКаСы, ЖШС

Швейная фабрИКа 
ШКОльнОй И детСКОй 
ОдеЖды, тОО

SChOOL unIFOrm And 
ChILdren’S CLOtheS 
FACtOrY LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

Мектеп формасын және балалар киімін, трикотаж өнімдерін тігу. 
Солтүстік қазақстан обл., петропавл қ., я. Гашек к., 25а

пошив школьной и детской одежды, а также пошив трикотажных изделий.
Северо-казахстанская обл., г. петропавловск, ул. я.Гашека, 25а

school uniform and children’s clothes tailoring and knitwear tailoring. 
25а Ya. gashek str., petropavlovsk city, north kazakhstan region 

«Мектеп формасын және балалар киімін тігу фабрикасы» ЖШС 2017 жылдан бастап 
өндірістік қызметке кірісті. Компания мектеп формасы пен балалар киімін аралас мата-
дан және тоқылған маталардан тігеді. Кәсіпорын жылына 50 000 өнім шығарады.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы – 2020»  
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы. 

ТОО «Швейная фабрика школьной и детской одежды» приступило к производствен-
ной деятельности с 2017 года. Компания специализируется на пошиве школьной и дет-
ской одежды из комбинированных тканей  и трикотажного материала. Производствен-
ная мощность предприятия составляет 50 000 изделий в год. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

School Uniform and Children’s Clothes Factory LLP started its business activity in 2017. The 
Company specializes in tailoring school uniform and children’s clothes from compound fabric 
and knitted material. The factory’s production capacity is 50 000 items per year. 

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project within the «Business Roadmap-2020» program.

fabrica.sko@mail.ru
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мендИКулОва Ж.И., 
ЖК

мендИКулОва Ж.И., 
ИП

mendIKuLOvA zh.I. 
Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

mendikulovaz@mail.ru

Ұлттық нақыштағы киім өндіру. 
Маңғыстау обл., Ақтау қ.,  Бейнеу а., Мәтжан би к., 117 

производство одежды в национальном стиле.
Мангистауская обл., г. Актау, п.Бейнеу, ул.Матжан би, 117 

manufacture of national style clothes.
117 matzhan bi str., Beineu vil., aktau city, mangistau region

«Мендикулова Ж.И.»  ЖК 2015 жылдан бастап екі бағыт бойынша – сырт киім мен за-
манауи ұлттық киім тігумен айналысады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы.

ИП «Мендикулова Ж.И.» с 2015 года занимается пошивом одежды двух направлений – 
верхней одежды и современной национальной одежды. 

Вид государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Since 2015 Individual Entrepreneur Mendikulova Zh.I. has being engaged in tailoring of the 
clothes of two directions – outer garments and modern national clothing. 

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
within the «Business Roadmap-2020» program.

+77016112324

www.sensfashion.kz
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8 (7182) 543-003

меруСар И К, ЖШС меруСар И К, тОО meruSAr And K LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

Жеңіл өнеркәсіп. 
павлодар обл., павлодар қ., Чайковский к., 5

легкая промышленность.
павлодарская обл., г.павлодар, ул. Чайковского, 5

light industry.
5 chaikovsky str., pavlodar city, pavlodar region

«Мерусар и К» ЖШС өз жұмысын 2001 жылы бастады және медициналық жабдықтың, 
құралдардың, тігін және шығын материалдарының, әлемдік және ресейлік өндірушілердің  
әртүрлі медициналық бұйымдары мен зарарсыздандырғыш дәрі-дәрмектерінің көтерме және 
бөлшектік сатылымымен айналысатын Қазақстандық фармацевтикалық компаниялардың 
бірі. Компания хирургияда, акушерлік қызмет пен гинекологияда, күрделі терапияда және 
медицинаның басқа  салаларында бір рет пайдаланатын медициналық киім мен іш киім 
өндіреді. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау, «Іскерлік байланыстар» жобасы, «ШОБ топ-менеджментін 
оқыту» жобасы.

Фармацевтическая компания, ТОО «Мерусар и К», начала свою деятельность в 2001 
году и занимается оптово-розничной реализацией медоборудования, инструментария, 
шовных и расходных материалов, а также различных медицинских изделий и дезинфи-
цирующих средств от ведущих мировых и российских производителей. Компания про-
изводит одноразовую медицинскую одежду и белье для хирургии, акушерства и гине-
кологии, интенсивной терапии и других областей медицины. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020», проект «Деловые связи», проект «Обуче-
ние топ-менеджмента МСБ».

The pharmaceutical company, Merusar and K LLP, started its activity in 2001 and is engaged in 
wholesale and retail sales of medical equipment, instruments, sutures and consumables, as well 
as various medical products and disinfectants from leading world and Russian manufacturers. The 
company makes a disposable medical apparel and linen for surgery, obstetrics and gynecology, 
intensive therapy and other fields of medicine. 

The company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program, «Business Communications» project, «SME Top-Management 
Training» project. 

merusar@mail.ru
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+77022955004

муКуШева, ЖК муКуШева, ИП muKuShevA Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

тоқыма өнімдерін өндіру және сату. тоқу әдістерін оқыту.  
Астана қ., Балқантау к., 107

Обучение, производство и реализация вязанных изделий.
 г. Астана, ул. Балкантау, 107

training, production and sale of knitted products.
107 Balkantau str., astana city

«Мукушева» ЖК – тапсырыспен тоқыма өнімдерін шығарып, дайын өнімді сататын 
және тоқу әдістерін оқытатын Қазақстандағы жалғыз әлеуметтік шеберхана. Жобаның 
негізгі мақсаты – нарықта жоғары сұранысқа ие сапалы өнім шығару арқылы мүмкіндігі 
шектеулі жандарды жұмыс орындарымен қамтамасыз ету. Компанияның барлық өнімі 
қолдан жасалады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнес-Кеңесші» жобасы,  «Бизнестің 
жол картасы-2020» бағдарламасы аясында оқыту.  

ИП «Мукушева»  – это единственная в Казахстане социальная мастерская, которая про-
изводит вязанные изделия под заказ, обучает и реализовывает готовые продукции. Основ-
ная цель проекта – предоставление рабочих мест людям с ограниченными возможностя-
ми, посредствам производства высококачественной продукции, пользующейся спросом 
на рынке. Вся продукция компании изготавливается вручную. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: обучение по проекту «Бизнес-
Советник» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Mukusheva IE is the only social workshop in Kazakhstan that produces knitted products 
made to order, provides training and sells finished products. The main goal of the project is to 
provide jobs for people with disabilities through production of high-quality products that are 
in demand in the market. All products of the company are handmade.

The company has received the following state support: training under the «Business Advisor» 
project within the «Business Roadmap 2020» program. 

schoolknittingkz@mail.ru
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муСабеКОва, ЖК муСабеКОва, ИП muSSAbeKOvA Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

atelie_akniet@mail.ru

Ұлттық киім тігу. 
Шығыс қазақстан обл., Семей қ., 408 квартал, 22 ү. 

пошив национальной одежды.
восточно-казахстанская область, г. Семей, квартал 408, д. 22

tailoring of national clothing.
22 bldg., 408 quarter, semei city, east kazakhstan region

«Ақниет»  ательесі  10 жылдан астам уақыттан бері  ұлттық киім тігумен айналыса-
ды. Компанияның басты мақсаты – ұлттық нақышта көпшілікке қолжетімді сапалы киім 
шығару. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы – 2020»   
бағдарламасы аясында субсидиялау.  

Ателье «Акниет» более 10 лет производит одежду в национальном стиле. Главная цель 
компании создавать качественную одежду в национальном стиле доступную для всех.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

For over a decade the «Akniyet» tailor’s shop has been producing the national style clothes. 
The main objective of the company is to create the high quality clothes in the national style 
available to all.

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8 (7222) 321-391
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немереШКа, ЖК немереШКа, ИП nemereShKA Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

ainur.isaeva@mail.ru

Нәрестелерге арналған балалар тоқымасын тігу. 
Жамбыл обл., тараз қ., Жүнісәлиев көш., 2/28

пошив детского текстиля для новорожденных.
Жамбылская обл., г.тараз, ул.Жунисалиева д. 2/28

sewing of children's textile for newborns.
2/28 Zhunissaliev str., taraz city, Zhambyl region

«Немерешка» ЖК нәрестелерге арналған тоқыма тауарларының көптеген түрлерін өндіреді: 
нәресте жөргекқалтасы, ұяшық қалта, емізетін аналарға арналған алжапқыштар, емізу 
кезінде қолданылатын жастықтар және т.б. Кәсіпорын қолжетімді баға мен жоғары сапа 
саясатын ұстанады. 2016 жылдың қаңтарынан бастап компанияның өнімі Тараз қаласы 
мен Жамбыл облысының нарығына шықты. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Жамбыл облысы әкімінің гран-
ты. 

ИП «Немерешка» занимается производством широкого ассортимента текстильных то-
варов для новорожденных: конвертов на выписку, кокон-гнездышек, фартуков для кор-
мящих мам, подушек для кормления и т.д. Предприятие придерживается лояльной це-
новой политики и высокого качества продукции. С января 2016 года продукция компа-
нии реализуется на рынке города Тараз и Жамбылской области. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: грант акима Жамбылской 
области.

Nemereshka IE is engaged in production of a wide range of textile products for newborns: 
receiving blankets, cocoon nests, aprons for nursing mothers, pillows for feeding, etc. The 
Company adheres to the loyal price policy and high quality products. Since January 2016, the 
Company's products are sold in the market of Taraz city and Zhambyl region.

The Company has received the following state support: a grant of mayor of Zhambyl 
region.

+77075050885
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Обувь тИгран, 
ЖК

Обувь тИгран, 
ИП

Obuv’ tIGrAn 
Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

obuv.sko.kz@mail.ru

Былғарыдан аяқ киім өндіру.
Солтүстік қазақстан обл., петропавл қ., крепостная к., 123

производство кожаной обуви.  
Северо-казахстанская обл., г. петропавловск, ул. крепостная, 123

production of leather shoes.  
123 krepostnaya str., petropavlovsk city, north kazakhstan region

«ТИГРАН»  кәсіпорны 2008 жылы аяқ киім тігу және жөндеу жеке фабрикасы негізінде 
құрылған және табиғи былғары мен күдеріден аяқ киім өндірумен айналысады. Компа-
ния сериялық үлгілермен қатар, жеке тапсырыстарды да орындайды. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы – 2020»   
бағдарламасы аясында субсидиялау.  

Предприятие «ТИГРАН» основано в 2008 году на базе фабрики индивидуального поши-
ва и ремонта обуви и занимается производством обуви из натуральной кожи и замши. 
Компания производит как серийные модели, так и индивидуальные заказы.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The enterprise «TIGRAN» was established in 2008 as part of the custom shoe making and 
repair factory and is engaged in production of natural leather and shammy shoes. The company 
produces both serial models, and custom designs.

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8 (7152) 411-029
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ОмарбеКОва Ж.К., 
ЖК

ОмарбеКОва Ж.К., 
ИП

OmArbeKOvA z.K.  
Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

toybastar. 
kazakhstankostanay@mail.ru

Ұлттық нақышта бұйымдар өндіру. 
қостанай обл.,  қостанай қ., Алтынсарин көш., 143, «қазына» СҮ,   
9 бутик «тойбастар» 

производство изделий в национальном стиле.
костанайская обл., г. костанай, ул. Алтынсарина, 143,  тД «казына», бутик 9  
«тойбастар»

manufacture of national style goods.
143 altynsarin str., kazyna shopping mall, toibastar boutique 9, kostanai city,  
kostanai region

«Омарбекова С.Т.»  ЖК үйлену тойына арналған ұлттық нақышта бұйымдар өндірумен, 
ұлттық салт-жораларды өткізуге атрибуттар, сонымен қатар кәдесый, ұлттық киім өндірісімен 
айналысады.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнес-Кеңесші»  жобасы. 

ИП «Омарбекова С.Т.» занимается изготовлением изделий в национальном стиле для 
свадеб, атрибутов для проведения национальных обрядов, а также производством су-
венирной продукции и одежды в национальном стиле. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Бизнес-
Советник».

Individual Entrepreneur Omarbekova S.T. is engaged in manufacture of the national style 
goods for marriage ceremonies, attributes for traditional rites, as well as production of the 
national style souvenirs and clothes. 

The Company has received the following state support: «Business Advisor» project.

8(7142)530-304
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Онгарбаева айгуль, 
ЖК

Онгарбаева айгуль, 
ИП

OnGArbAYevA AIGuL 
Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

aigul.ongarbaeva@mail.ru

тоқыма өнімдерін өндіру.
қызылорда обл., қызылорда қ.,  М. Шоқай к., 41

производство текстильных изделий. 
кызылординская обл., г.кызылорда, улица М. Шокая, 41

manufacture of textiles. 
41 m.shokai str., kyzylorda city, kyzylorda region

1998 жылы өз жұмысын 2 тігін машинасымен бастаған «Онгарбаева Айгуль»  ЖК қазіргі 
таңда жабдықтың 24 түріне ие. Компания перде, шілтер шымылдық, жалюзи және де 
кешкі салтанат көйлектерін тігумен айналысады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі саласындағы           
«Даму – Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы. 

Деятельность ИП «Онгарбаева Айгуль» началось в 1998 года с 2 швейных машинок и 
выросла до 24 видов оборудования. Компания занимается производством штор, тюли, 
жалюзи, а также пошивом вечерних платьев.  

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа поддержки МСБ 
в сфере обрабатывающей промышленности «Даму  – Өндіріс». 

The activities of the Individual Entrepreneur Ongarbayeva Aigul began in 1998, having in 
manufacturing capacity 2 sewing machines, and developed to have 24 types of equipment. 
The company produces curtains, sheers, blinds, as well as making-up dinner gowns.  

The Company has received the following state support: «Damu – Ondiris» program for 
supporting SME in the manufacturing sector. 

+77781758616
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ОртуС а, ЖШС ОртуС а, тОО OrtuS A LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

ortusa@mail.ru 

тоқыма бұйымдарын, киім, аяқ киім мен арнайы киімді өндіру. 
Ақтөбе обл., Ақтөбе қ.,  Газиза Жұбанова көш., 102

производство текстильных изделий, одежды, обуви и спецодежды.
Актюбинская обл., г.Актобе, ул. Г. Жубановой, д. 102

manufacture of textile, clothing, footwear and workwear.
102 gaziza Zhubanova str., aktobe city, aktyubinsk region

«Ортус А» компаниясы жол-құрылыс салалары, тау-кен өндірісі, мұнай өндіру, ағаш 
өңдеу өнеркәсібі, коммуналдық қызметтер үшін арнайы киім өндіреді, сондай-ақ үй 
тоқымасы мен балалар іш киімін тігеді. Компания жоғары сапалы трикотаж, ең жақсы 
фурнитураны және логотиптер мен декоративтік элементтерді салу әдістемесін пайда-
ланады. Компанияның айырмашылығы оның жоғары сапа стандарттары және бүкіл про-
цесс кезеңдерінде бақылауында. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы – 2020»   
бағдарламасы аясында субсидиялау.

Компания «Ортус А» производит спецодежду для дорожно-строительной отрасли, гор-
нодобывающей, нефтедобывающей, деревообрабатывающей промышленностей, ком-
мунальных служб, а также занимается пошивом домашнего текстиля и детского белья. 
Компания использует только высококачественные трикотажные полотна, лучшую фурни-
туру и методику нанесения логотипов и декоративных элементов. Компанию отличают 
высокие стандарты качества и контроля на всех уровнях работ. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020»

The Ortus A Company manufactures workwear for the road construction industry, mining, 
oil producing, woodworking industries, utilities, and also sews home textiles and baby clothes. 
The Company uses only high-quality knitted fabrics, the best accessories and a technique of 
drawing of logos and decorative elements. The Company is distinguished by high standards of 
quality and control at all levels of work.

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8(7132) 515-306,  
8(7132) 513-834
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ПК агф груПП, ЖШС ПК агф груПП, тОО PC AGF GrOuP LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

info@agf.kz

Үй тоқымасын өндіру. 
Оңтүстік қазақстан обл., Шымкент қ., 264-квартал, 280-ғимарат

производство домашнего текстиля. 
Южно-казахстанская обл., г. Шымкент, квартал 264, здание 280

manufacture of home textile.
building 280, block 264, shymkent city, south-kazakhstan region 

«ПК АГФ Групп» ЖШС – үй тоқымасын өндіру бойынша Қазақстандағы алғашқы 
мамандандырылған тігін фабрикасы. 2017 жылдан бастап ARUA және SUAVE брэндтерімен 
өнім шығарады, оның негізгі тапсырыс берушісі ИКЕА компаниясы. Кәсіпорын күніне 10 мың 
бұйым шығара алады.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері:өңдеу өнеркәсібі саласындағы  
«Даму – Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы, «Kazakh export» экспорттық сақтандыру 
компаниясы» АҚ бағдарламасы бойынша заемды сақтандыру, «Әйелдер кәсіпкерлігі» 
бағдарламасы бойынша ЕДҚҚБ гранты. 

ТОО «ПК АГФ Групп» - первая специализированная швейная фабрика в Казахстане по 
производству домашнего текстиля. С 2017 года выпускает продукцию под собственными 
брендами ARUA и SUAVE, основным заказчиком которых является компания ИКЕА. Общая 
производственная мощность предприятие более 10 000 изделий в день.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа поддержки 
МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму  – Өндіріс», страхование займа 
по программе АО «Экспортная страховая компания «Kazakh export», получение грантов 
ЕБРР по программе «Женское предпринимательство».

PC AGF Group LLP is the first specialized sewing factory in Kazakhstan for production of home 
textile. Since 2017, it manufactures products under its own ARUA and SUAVE brands, the main 
customer of which is the IKEA Company. The total production capacity of the enterprise is more 
than 10,000 products per day.

The Company has received the following state support: «Damu – Ondiris»  program for 
supporting SME in the manufacturing sector, insurance of loans under the program of 
Kazakh export Export Insurance Company JSC, receiving grants from the EBRD under the 
«Women's Entrepreneurship».

8 (7252) 921-531,  
8 (7252) 921-532

www.agf.kz
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ПЭрИ, ЖШС ПЭрИ, тОО PerI LLP 

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

laperi.kz@gmail.com

әйелдерге арналған шұлық өндіру. 
Алматы қ.,  Гагарин даңғылы, 41-27

производство женских колготок.
г.Алматы, пр. Гагарина, 41-27

manufacture of woman’s tights.
41-27 gagarin ave., almaty city

«Пэри»  компаниясы әйелдерге арналған шұлық өнімдерін лайкра мен полиамидтен 
италия технологиясы бойынша өндіреді. Өндірісте заманауи италия тоқыма машинала-
ры, тігін автоматтары, тігін машиналары мен оверлоктар, бояу және құю жабдықтары, 
шикізаттар – жіптер мен шілтер қолданылады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі саласындағы               
«Даму – Өндіріс»  ШОБ қолдау бағдарламасы. 

Компания «Пэри» производит женские чулочно-носочные изделия из полиамида с лай-
крой по итальянским технологиям. На производстве установлены современные итальян-
ские вязальные машины, швейные автоматы, швейные машины и оверлоки, красильное 
и формовочное оборудование, сырье – пряжа и кружева тоже из Италии.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа поддержки МСБ 
в сфере обрабатывающей промышленности «Даму – Өндіріс». 

Peri LLP produces woman’s nylon hosiery with lycra on Italian technologies. Modern Italian 
knitting machines, automatic sewing machines, sewing machines and overlock sewing machines, 
dyeing and forming machinery are used in the production, materials – yarn and lace from Italy 
as well.

The Company has received the following state support: «Damu – Ondiris»  program for 
supporting SME in the manufacturing sector. 

www.laperi.kz.

+77017244916



76

Сайбаз, ЖШС Сайбаз, тОО SAYbAz LLP 

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

Zaxa12.kz@mail.ru

тоқыма бұйымдарын, киім, аяқ киім мен арнайы киім өндіру. 
Алматы қ., Достык даңғ., 91/2

производство текстильных изделий, одежды, обуви и спецодежды.
г. Алматы, пр. Достык, 91/2

manufacture of textile, clothing, footwear and workwear.
91/2 dostyk ave., almaty city

 «Сайбаз» ЖШС өңдеу және құрылыс индустриялары үшін жеке қорғану құралдарын 
жасап, өз өнімін Астана, Алматы, Шымкент, Орал, Ақтау, Атырау, Ақтөбе, Балқаш, Теңіз 
секілді қалаларда сатады. Компанияның өнімі әлемдік стандарттарға сай және оның СТ-
KZ сертификаты бар. Оған қоса, кәсіпорында мүмкіндігі шектеулі адамдарға жұмыс орын-
дары қарастырылған. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы. 

Предприятие ТОО «Сайбаз» производит средства индивидуальной защиты для добы-
вающей и строительной индустрий, представлена в девяти городах Казахстана - Астана, 
Алматы, Шымкент, Орал, Актау, Атырау, Актобе, Балхаш, Тенгиз. Продукция компании от-
вечает мировым стандартам и имеет сертификацию СТ-KZ. Кроме того, на предприятии 
организованы рабочие места для людей с ограниченными возможностями. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The Saybaz LLP manufactures personal protective equipment for the mining and construction 
industries and is represented in nine cities of Kazakhstan - Astana, Almaty, Shymkent, Oral, 
Aktau, Atyrau, Aktobe, Balkhash, Tengiz. The Company's products meet international standards 
and are certified by ST-KZ. In addition, the Company has organized workplaces for people with 
disabilities.

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project within the «Business Roadmap 2020» program.

+77015484580
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+77015484580

«СемИрамИда» тігін 
фИрмаСы, ЖШС

Швейная фИрма  
«СемИрамИда», тОО

SemIrAmIdA 
SeWInG FIrm LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

semiramida97@mail.ru

әйелдерге арналған сырт киім өндірісі. 
Алматы қ., Грибоедов көш., 103/105

производство женской верхней одежды.
г. Алматы, ул. Грибоедова, 103/105

manufacture of women's outdoor clothes.
103/105 griboyedov str., almaty city

 «Семирамида» тігін фирмасы» ЖШС 1997 жылдан бастап қазақстандық киім өндірушісі 
ретінде қызмет етіп келеді. 2016 жылы компания ребрендинг жасап, нарыққа «MANERA» 
атты жаңа сауда маркасын шығарды. Компания пальто, күрте, жадағай, көкірекше, көйлектер 
мен белдемшелер шығарады. Өндірісте иірілген жүн, зығыр, мақта мата секілді табиғи  
шикізат қолданылады. Компанияның жеке дизайн орталығы да бар.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту», «Іскерлік байланыстар» жоба-
лары және субсидиялау. 

ТОО «Швейная фирма «Семирамида» является казахстанским производителем одежды 
с 1997 года. В 2016 году компания сделала ребрендинг и вывела на рынок  новую торго-
вую марку верхней  одежды «MANERA» у каждого своя». Продукция компании – это  паль-
то, куртки, плащи, жилеты, платья и юбки. В производстве используется только натураль-
ное сырье: шерсть, лен, хлопок.  У компании есть свой собственный центр дизайна. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ», проект «Деловые связи» и субсидирование в рамках программы 
«Дорожная карта бизнеса-2020». 

Semiramida Sewing Firm LLP is a Kazakhstan`s clothing manufacturer since 1997. In 2016 
the Company rebranded and brought to the market a new outdoor cloth brand «Everyone has 
their own «STYLE» («MANERA» у каждого своя»). The Company manufactures coats, jackets, 
raincoats, vests, dresses and skirts. Only natural raw materials as wool, linen, cotton are used 
in manufacturing process. The Company has its own Design Center.

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project, «Business Connections» project and subsidizing within the «Business Roadmap 2020» 
program.

8 (727) 277-31-90

www.semiramida.net 
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СОКИрКО С.н, ЖК СОКИрКО С.н, ИП SOKIrKO S.n. Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

sales@sensfashion.kz

Сырт және бас киімдер тігу. Мектеп формасын тігу. 
Солтүстік қазақстан обл., петропавл қ., Бейбітшілік к., 270а

пошив верхней одежды и головных уборов. пошив школьной формы.
Северо-казахстанская обл., г. петропавловск, ул. Мира, 270а

sewing outdoor clothes and headwear. sewing school uniform. 
270а mira str., petropavlovsk city, north kazakhstan region

«SensFashion» сауда өндірістік компаниясы 2001 жылдан бастап Қазақстан нарығында 
жұмыс істейді және «Sens»  фирмалық дүкендер желісі, «Меховая радуга»  ательесі бар.  Ком-
пания тері мен тоқымадан бас киімдер, тері мен былғарыдан сырт киім, және мемлекеттік 
стандарттарға сай мектеп формасын тігумен және сатумен айналысады. Кәсіпорынның 
дамуындағы жаңа бағыт – мұғалімдерге арналған іскерлік киім тігу. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы – 2020»   
бағдарламасы аясында субсидиялау.  

Торгово-производственная компания «SensFashion» на рынке Казахстана с 2001 года 
и имеет сеть фирменных магазинов «Sens», а также ателье «Меховая радуга». Компа-
ния занимается пошивом и реализацией головных уборов из меха и текстиля, верхней 
одежды из меха и кожи, также соответствующей государственным стандартам школь-
ной формы. Новое направление развития предприятия - производство деловой одеж-
ды для учителей.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

«SensFashion» Commercial-Manufacturing Company has been operating in the Kazakhstan 
market since 2001, and has «Sens» brand store network, as well as «Mekhovaya Raduga» 
(Fur Rainbow) tailor’s shop. The company is engaged in tailoring and sales of fur and textile 
headwear, fur and leather outer garments, and school uniform conforming to the state standards 
as well. The new direction of the enterprise development is manufacturing business clothes 
for teachers. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8(7152)511-124, 
8(7152)511-084

www.sensfashion.kz
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СОфИ, ЖК СОфИ, ИП SOPhIe Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

sofi@mail.ru

табиғи былғарыдан аяқ киім өндіру. 
Оңтүстік қазақстан обл., Шымкент қ., қожанов көш.

производство обуви из натуральной кожи.
Южно-казахстанская обл., г. Шымкент, ул. кожанова

manufacture of footwear made of natural leather.
kozhanova str., shymkent city, south-kazakhstan region

«Софи» ЖК күніне туфли, етік, бәтеңке және үй шәркесі секілді алпыс жұп былғары аяқ 
киім шығарады. Аяқ киімнің табанын Ресейден, ал былғарыны Тараз қаласынан әкеледі. 
Компания «Заря» аяқ киім фабрикасын қайта қосуды жоспарлайды. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында оқыту.

ИП «Софи» выпускает в день до 60 пар обуви из натуральной кожи: туфли, сапоги, бо-
тинки и шлепки. Для производства обуви подошву привозят из России, а кожу из г. Та-
раз. Компания планирует перезапустить обувную фабрику «Заря». 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: обучение в рамках про-
граммы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Sophie IE manufactures up to 60 pairs of shoes made of natural leather a day: shoes, boots, 
bootees and flip-flops. While manufacturing shoes, soles come from Russia and leather from 
Taraz city. The Company plans to resume operations at the Zarya shoe factory.

The Company has received the following state support: training within the «Business Road 
Map 2020» program.

+77477709470
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утебаев р.Ж., ЖК утебаев р. Ж., ИП utebAYev r.z. Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

Baha-1971@mail.ru

Дайын тоқыма бұйымдары және киім өндірісі. 
Ақтөбе обл., қандыағаш қ., торайғыров көш., 144 в

производство готовых текстильных продукций и одежды. 
Актюбинская обл., г. кандыагаш, ул. торайгырова, 144 в

manufacture of finished textile products and clothes.
144 v toraigyrov str., kandyagash town, aktyubinsk region

«Жас-Бағлан» ательесі қалыңдықтың жасауына қазақи ою-өрнекті қолмен кестелеп 
бұйым жасайды және жылдан жылға қарай өнім түрлерін кеңейтуде.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

Ателье «Жас-Бағлан» занимается ручным пошивом приданного для невест в нацио-
нальном стиле и из года в год расширяет ассортимент продукции. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The Zhas-Baglan Atelier is engaged in hand-sewn dowry for brides in the national style and 
every year expands the range of its products.

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Road Map 2020» program.

+77771200857
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хамзИна, ЖК хамзИна, ИП KhAmzInA Ie

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

қолмен жасалатын кәдесыйлар.
Ақмола обл., Аршалы ауданы, Арнасай с.

производство сувениров ручной работы.
Акмолинская обл., Аршалинский район, с. Арнасай

manufacture of handmade souvenirs.
arnassai village, arshalinsky district, akmola region

«Хамзина» ЖК тақия, тойбастар себеттері, қобдишалар, қуыршақтар, себеттер, тұмарлар 
секілді кәдесыйларды жасайды. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы. 

ИП «Хамзина» производит сувениры ручной работы: тюбитейки, корзины тойбастар, 
кобдиша шкатулки, куклы в национальной одежде, корзиночки, тумары. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Khamzina IE manufactures handmade souvenirs: tubeteikas (a Central Asian cap), toibastar 
baskets (a caravan of gifts), kobdisha caskets, dolls in national clothes, small baskets, tumars 
(amulets).

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
within the «Business Roadmap-2020» program.

+77059870312
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хОлдИнг втм, 
ЖШС

хОлдИнг втм, 
тОО

hOLdInG vtm 
LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

hytm-1@yandex.ru

Сырт киім өндірісі.
Алматы қ., көкжиек ш.а., 48

производство верхней одежды.
г. Алматы, мкр. кокжиек, 48

manufacture of outerwear.
48 kokzhiek microdistrict, almaty city

«Холдинг ВTM» ЖШС балалар мен ересектерге арналған 100% мақтадан тігілетін 
күнделікті, тоқыма және спорт киімін өндіреді. Кәсіпорын спорт федерацияларымен және 
қауымдастықтармен ынтымақтастықта және спорт киімін жеке тапсырыс бойынша да тігеді. 
Өнім түрлері үнемі жаңа киім үлгілерімен толығып тұрады. Қазір кәсіпорын өнімнің өзіндік 
құнын төмендету үшін трикотаж матасын тікелей жеткізу туралы келіссөздер жүргізуде.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы. 

ТОО «Холдинг ВTM» производит повседневную, трикотажную и спортивную одежду из 
100% хлопка для детей и взрослых. Предприятие сотрудничает со спортивными феде-
рациями и ассоциациями, а также занимаемся индивидуальным пошивом спортивной 
одежды. Компания постоянно расширяет свой ассортимент, производя спортивные ко-
стюмы, толстовки, кофты, жилеты, футболки, поло, платья-поло и т.д. На данный момент 
предприятием ведутся переговоры о прямых поставках трикотажного полотна для сни-
жения себестоимости.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Holding VTM LLP manufactures casual knitted and sportswear made of 100% cotton for 
children and adults. The Company cooperates with sports federations and associations and sews 
sportswear to individual orders. The Company continuously expands the range of its products, 
manufactures sports suits, smocks, sweaters, vests, tee-shirts, polo shirts, polo dresses, etc. 
Currently the Company carries on negotiations regarding direct supply of knitted fabric to 
reduce costs.

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project within the «Business Road Map 2020» program.

+77018050064
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Швейная фабрИКа 
«ПрОгреСС», ЖШС

Швейная фабрИКа 
«ПрОгреСС», тОО

PrOGreSS CLOthInG 
FACtOrY LLP

ЖЕңіл өНЕРкәСіп
лЕГкАя пРОМЫШлЕННОСть

light industrY

kzprogress@mail.ru

Балаларға арналған сырт киім өндіру. 
Солтүстік қазақстан обл., петропавл қ., Интернациональная к., 2Б

производство детской верхней одежды.
Северо-казахстанская обл., г. петропавловск, ул. Интернациональная, 2Б

manufacture of outer garments for children.
2B internatzionalnaya str., petropavlovsk city, north kazakhstan region

«IRBYstyle»  бренді атындағы «Прогресс»  компаниясы балаларға арналған сырт киім  
шығарып, көтерме сатумен айналысады. Өндірісте сапалы және гипоаллергенді материал-
дар, ALY ресейлік фурнитурасы, Coats әлемдік өндіруші жіптері қолданылады. Жылытқыш 
ретінде ең жұмсақ және созылғыш материал – «Холлофайбер-софт»  пайдаланылады. Тігін 
ИСО 9001-2009 (ISO 9001-2008) сертификатымен расталатын халықаралық стандартқа сай 
«Durkopp»  неміс брендінің жабдығымен іске асады. «IRBY style»  өнімдері тексерістің 5 
кезеңінен өткізіледі және декларациялармен, сәйкестік сертификатымен расталады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы – 2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау.  

Компания «Прогресс» под брендом «IRBYstyle» специализируется на производстве и 
оптовой продаже верхней детской одежды. В производстве используются качественные 
и гипоаллергенные материалы, российская фурнитура ALY и нити ведущего в мире про-
изводителя Coats. В качестве утеплителя используется самый мягкий и эластичный ма-
териал – «Холлофайбер-софт». Пошив производится на оборудовании немецкого брен-
да «Durkopp» по международным стандартам, что подтверждается сертификатом ИСО 
9001-2009 (ISO 9001-2008). Продукция «IRBY style» проходит 5 этапов проверки качества 
и подтверждается декларациями и сертификатами соответствия. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The Progress Company under «IRBY style» brand is specialized in manufacture and wholesale 
of the outer garments for children. The high quality and non-sensitizing materials, ALY Russian 
accessories and threads of the «Coats» the world's leading producer are used in production. The 
softest and elastic material – «Holofiber-soft» is used as the insulation. Tailoring is carried out 
using the equipment of the German brand «Durkopp» according to the international standards 
that is confirmed by ISO 9001-2009 (ISO 9001-2008) certificate. The «IRBY style» products 
pass over 5 stages of quality control, and are verified by the declarations and the certificates 
of conformity. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8 (7152) 398-613

www.irby.kz
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beSt mILK, ЖШС beSt mILK, тОО beSt mILK LLP 

АЗЫқ-тҮлік өНЕРкƏСіБі
пИЩЕвАя пРОМЫШлЕННОСть

fOOd industrY

Сүт өнімдерін консервілеуден өзге барлық өңдеу түрлері және ірімшік жасау. 
павлодар обл., павлодар қ.,Солтүстік өнеркәсіп аумағы к., 4554

переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров.
павлодарская обл., г. павлодар, ул. Зона Северная промзона, 4554

milk processing, except for canning, and cheese manufacturing.
4554 severnaya promzona str., pavlodar city, pavlodar region 

«Best Milk» компаниясының қызметі 2012 жылы Павлодар облысындағы сүт цехын 
ашудан басталды. 2016 жылы компания кеңейіп, Павлодар қаласында сүт зауытын ашты. 
Бүгінгі күні компания күніне 50 тоннаға жуық сүт өңдейді және 100-ге жуық өнім түрлерін 
шығарады.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

Деятельность компании «Best Milk» началась в 2012 году с открытия молочного цеха в 
Павлодарской области.В 2016 году компания расширилась и открыла собственный мо-
лочный завод в г. Павлодар. Сегодня предприятие перерабатывает до 50 тонн молока в 
сутки и выпускает около 100  наименований продукции.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020». 

The Best Milk Company launched its business in 2012 when it opened a dairy production 
shop in the Pavlodar Region. In 2016, the Company expanded and opened its own dairy plant 
in Pavlodar city. Nowadays, the plant processes up to 50 tons of milk per day and produces 
about 100 product items. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8(7182)654-598,  
8(7182)332-859
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COFFee CtS GrOuP, 
ЖШС

COFFee CtS GrOuP, 
тОО

COFFee CtS GrOuP 
LLP

АЗЫқ-тҮлік өНЕРкƏСіБі
пИЩЕвАя пРОМЫШлЕННОСть

fOOd industrY

кофе дәндерін қуыру, орау және сату.
қарағанды обл., қарағанды қ., ленин к., 22-10

Обжарка, упаковка и реализация кофейного зерна.
карагандинская обл., г. караганда, ул. ленина, 22-10

roasting, packaging and sale of coffee beans.
22-10 lenin str, karaganda city, karaganda region

 «COFFEE CTS GROUP» ЖШС – 2009 жылы құрылған Қазақстандағы кофе қуыратын алғашқы 
өндіріс орны. Компанияның басым бағыты – Қазақстандағы кофе мәдениетін алға жылжы-
ту, сондай-ақ бариста мамандығын дамыту. Кәсіпорын бариста, сондай-ақ кофе өнеркәсібі 
туралы қосымша ақпарат алғысы келетіндер үшін тренинг-шеберлік сабақтарын өткізумен 
айналысады.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы – 2020»
бағдарламасы аясында субсидиялау.

ТОО «COFFEE CTS GROUP» – это первое в Казахстане производство по обжарке кофе, 
основанное в 2009 году. Приоритетное направление компании  – развитие кофейной куль-
туры в Казахстане, а также продвижение профессии бариста. Предприятие занимается 
проведением обучающих мастер-классов для бариста, а также для тех, кто хочет узнать 
больше информации о кофейной индустрии. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

COFFEE CTS GROUP LLP is the first roast coffee production in Kazakhstan, which was founded 
in 2009. The priority business of the company is development of coffee culture in Kazakhstan, 
as well as promotion of the barista profession. The enterprise is engaged in conducting barista 
training master classes, as well as master classes for those who want to learn more information 
about the coffee industry.

The company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8(7212)996-191

info@serikovcoffee.kz

www.serikovcoffee.kz, www.coffee-online.kz 



88

GOLden rILL 
trAde, ЖШС

GOLden rILL 
trAde, тОО

GOLden rILL 
trAde LLP

Бөтелкедегі ауыз су.
Астана қ., Ы. Дүкенұлы көш., 27/1 

производство питьевой бутилированной воды.  
г. Астана, ул. Дукенулы, 27/1

manufacture of drinking bottled water.
27/1 dukenuly str., astana city 

«Хрустальная суы» сауда белгісін ұсынатын мен «Golden Rill Trade» ЖШС ауыз судың ірі 
өндірушісі. Ауыз су компанияның жеке ұңғымасынан өндіріліп, тазартудың жеті деңгейінен 
өтеді. Өнім сертификатталған, сапасы Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттар 
талаптарына сай. Компания минералды құрамы алуан түрлі суды, сондай-ақ балалардың 
тағамы үшін су өндіреді.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «ШОБ топ-менеджментін оқыту» 
жобасы және «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасының аясында субсидиялау. 

ТОО «Golden Rill Trade» является крупнейшим производителем питьевой воды под тор-
говой маркой «Вода Хрустальная». Питьевая вода добывается с собственной скважины 
и проходит 7 ступеней очистки. Продукция сертифицирована, оценка качества произво-
дится согласно требованиям государственных стандартов Республики Казахстан. Ком-
пания производит воду с различными минеральными составами, а также и для детско-
го питания. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» и субсидирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-
2020». 

Golden Rill Trade LLP is the largest manufacturer of drinking water under the «Hrustalnaya 
Water» trademark. Drinking water is extracted from its own well and undergoes 7 purification 
stages. The product has certification and the quality is assessed according to requirements of 
Kazakhstan state standards. The Company manufactures water with various mineral compositions, 
for baby food as well. 

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project and subsidizing within the «Business Roadmap 2020» program. 

8 (7172)700-400,  
8 (7172)205-605

www. h2o.kz

АЗЫқ-тҮлік өНЕРкƏСіБі
пИЩЕвАя пРОМЫШлЕННОСть

fOOd industrY
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GOuden truFFLe ШОКО-
лад ШеберханаСы, ЖК

ШОКОладная маСтер-
СКая GOuden truFFLe, ИП

GOuden truFFLe 
ChOCOLAte WOrKShOP Ie

Азық-түлік өнімдері мен сусындар өндіру.
Астана қ., Е-356 к. 

производство продуктов питания и напитков.
г. Астана, ул. Е-356

production of food products and beverages.
e-356 str., astana 

«Gouden truffle» шоколад шеберханасы» ЖК француз және бельгиялық шоколадтан 
өнімдер шығарады. Өндіріс кезінде компания француздың Barry және белгиялық қолдан 
жасалған Callebaut шоколадын қолданады.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамтуды 
және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы ая-
сында несиелеу және кепілдік беру. 

ИП «Шоколадная мастерская «Gouden truffle» производит изделия из французского и 
бельгийского шоколада. При изготовлении продукции компания использует французский 
шоколад Barry и бельгийский шоколад ручной работы Callebaut.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: кредитование и гаранти-
рование в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпри-
нимательства на 2017-2021 гг. «Еңбек».

Gouden Ttruffle Chocolate workshop IE produces goods from French and Belgian chocolate. 
The company uses Barry French chocolate and Callebaut handmade Belgian chocolate when 
manufacturing products.

The company has received the following state support: financing and guaranteeing under 
the Program for Development of Productive Employment and Mass Entrepreneurship  «Enbek» 
for 2017-2021.  

+77001180176

altynay-r@mail.ru

АЗЫқ-тҮлік өНЕРкƏСіБі
пИЩЕвАя пРОМЫШлЕННОСть

fOOd industrY
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KAz-IrAGrO, ЖШС KAz-IrAGrO,тОО KAz-IrAGrO LLP

Ауыл шаруашылығы қызметі.
Жамбыл обл., Шу ауданы, Бірлік ауылы, привокзальная көш., 1

Сельско-хозяйственная деятельность.
Жамбылская обл., Шуский район, с. Бирлик,  ул.  привокзальная, 1

agricultural activities.
1 privokzalnaya str., Birlik settlement, shu district, Zhambyl region 

«Kaz-IrAgro» ЖШС Қазақстанда мақсары өсіріп, мақсары майы мен күнжара өндіреді және 
сатады. Компания сапалы өнім шығару үшін немістің жоғарғы технологиялы жабдығын 
сатып алған. Қазіргі уақытта өнеркәсіптің жеке май цехы, нан қабылдау орны және ауыл 
шаруашылық техникасы бар. Компанияның көршілес елдерге астық пен өсімдік майла-
рын жеткізуде де тәжірибесі бар. Шығарылатын өнімнің сапасы өте жоғары, оның сапа-
сын сәйкестік сертификаттары мен санитариялық-гигиеналық қорытынды растайды.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Кәсіпкерлерге қызмет көрсету 
орталығының консультациясы. 

ТОО «Kaz-IrAgro» специализируется на выращивании сафлора, а также производстве 
и переработке сафлорового масла и жмыха в Казахстане. Для производства качествен-
ной продукции компанией было приобретено высокотехнологичное оборудование не-
мецкого производства. В настоящее время предприятие владеет собственным маслоце-
хом, хлебоприёмным пунктом и сельскохозяйственной техникой. Компания имеет опыт 
поставок как зерна, так и растительного масла в соседние страны. Вся выпускаемая про-
дукция имеет высокие потребительские качества, что подтверждается необходимыми 
сертификатами соответствия и санитарно-гигиеническими заключениями.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: консультация Центра об-
служивания предпринимателей

Kaz-IrAgro LLP specializes in growing safflower and manufacturing and processing of safflower 
oil and oilcake in Kazakhstan. To manufacture high quality products, the Company bought German 
high-technology equipment. Currently the Company owns its own oil shop, a grain reception 
center and agricultural machinery. The Company has experience in supplying both grain and 
vegetable oil to neighboring countries. All manufactured products have high consuming features 
and this is validated by required certificates of conformity, sanitary and hygienic reports. 

The Company has received the following state support: consultation provided by the 
Entrepreneur Service Center.

8(7273) 111-012/13, 
+77012721122, 
+77021299994

kaziragro@mail.ru 

www.safloria.kz

АЗЫқ-тҮлік өНЕРкƏСіБі
пИЩЕвАя пРОМЫШлЕННОСть

fOOd industrY



91

KOndIz, ЖШС KOndIz, тОО KOndIz LLP

Ұннан жасалған кондитерлік өнімдер, крекер өндіру.
Шығыс қазақстан облысы, Семей қ., Сорокин к., 39

производство мучных кондитерских изделий,  крекера.
восточно казахстанская обл., г. Семей, ул. Сорокина, 39

manufacture of pastry, crackers.
9 sorokin str., semey, east kazakhstan region

«KondiZ» ЖШС 2014 жылы құрылған. Компанияның жылына 22 000 тонна ұн өнімдерін 
шығаратын кондитерлік фабрикасы бар. Қазіргі уақытта фабрика печеньенің 100-ден астам 
түрін шығарады. Өнімдер Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізіліп, Ресей, Моңғолия, 
Қырғызстан, Беларусь, Литва және Тәжікстанға да экспортталады.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі саласындағы 
«Даму-Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы. 

ТОО «KondiZ» – отечественное предприятие, созданное в 2014 году. Компания имеет 
кондитерскую фабрику, производственная мощность которой составляет 22 000 тонн муч-
ных кондитерских изделий в год. На сегодняшний день на фабрике  выпускается более 
100 различных  видов печенья. Продукция поставляется во все регионы Казахстана и на 
экспорт в Россию, Монголию, Кыргызстан, Беларусь, Литву и Таджикистан.

Виды государственной поддержки, полученные компанией:  программа поддержки 
МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму-Өндіріс». 

KondiZ LLP is a domestic enterprise established in 2014. The company has a confectionery 
factory with a production capacity of 22,000 tons of pastry per year. Today, the factory produces 
more than 100 different types of cookies. The products are shipped to all regions of Kazakhstan 
and exported to Russia, Mongolia, Kyrgyzstan, Belarus, Lithuania and Tajikistan.

The company has received the following state support: the «Damu-Ondiris» SME support 
program for processing industry.

8(7222) 330-807

info@kondiz.kz

www.kondiz.kz 
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mAGA-breAd, ЖШС mAGA-breAd, тОО mAGA-breAd LLP

Нан, нан-тоқаш өнімдері, кондитерлік өнімдер мен макарон өнімдері.
Маңғыстау обл., Ақтау қ., өндірістік аймақ 2, 27 уч.

производство хлеба, хлебобулочных изделий, кондитерских и макаронных изделий.
Мангистауская обл., г. Актау, промышленная зона 2, уч. 27

manufacture of bread, bakery and confectionery products and macaroni.
27th plot, 2 industrial area,  aktau city, mangistau region

«MAGA-BREAD» ЖШС нарықта «Магаш нан» атауымен белгілі және Қазақстанның ең 
ірі кәсіпорындарының бірі.  Компания нан, нан-тоқаш және кондитерлік өнімдер дайын-
дауда неміс технологиясын пайдаланады. Компания «MAGA pasta» және «MAGA мака-
роны» тауар белгісімен ұсынылған макарон өнімдерін шығарады.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі саласындағы 
«Даму-Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы. 

ТОО «MAGA-BREAD» известно на рынке под названием «Магаш нан» и является одним 
из крупнейших предприятий в Казахстане. При производстве продукции компания при-
меняет немецкую технологию по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских из-
делий. Предприятие также выпускает макаронные изделия, представленные под торго-
вой маркой «МАГА макароны» и «MAGA pasta».

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа поддержки МСБ 
в сфере обрабатывающей промышленности «Даму -Өндіріс».

MAGA-BREAD LLP is known in the market as «Magash Nan» and is one of the largest enterprises 
in Kazakhstan. The company uses German technology for production of bread, bakery and 
confectionery products in its production. The company also produces macaroni presented as 
«MAGA Macaroni» and «MAGA Pasta» trademark.

The company has received the following state support: the «Damu-Ondiris» SME support 
program for processing industry.

8(7292)203-171, 
8(7292)203-518, 
8(7292)203-516

magash@magash.kz 
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Q.mObO, ЖШС Q.mObO, тОО Q.mObO LLP

Еттен және үй құстарының етінен жасалған өнімдер. Дайын тамақ өнімдерін 
шығару. Сүт өңдеу және ірімшік өндірісі. 
Алматы обл., талғар ауданы, Белбұлақ ауылы, Новостройка көш., 101

производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы. производство готовых 
пищевых продуктов. переработка молока и производство сыра.
Алматинская обл., талгарский район, с.Бельбулак, ул. Новостройка, 101

manufacture of meat and poultry meat products. manufacture of ready-made meals. 
milk processing and cheese manufacturing. 
101 novostroika str., Belbulak settlement, talgar district, almaty region 

«Q.Mobo» ЖШС нарыққа «Добровъ» фермерлік үйі» брендімен манты, тұшпара, варе-
ник, котлет, гриль шұжықтары және кәуаптар шығарады.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы – 2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау.

ТОО «Q.Mobo» представлен на рынке под брендом «Фермерский дом «Добровъ», за-
нимается производством мант, пельменей, вареников, котлет, колбасок-гриль и шаш-
лыков. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020». 

Q. Mobo LLP is represented on the market under the «Dobrov Farmhouse» brand, manufactures 
Manti (oriental dumplings), Pelmeni (meat pockets/ravioli), Varenyky (curd or fruit dumplings), 
Cutlets (meat rissoles), grilled sausages and shish kebabs. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program. 

8(7272) 921-593, 
+77750077575 

office@dobrov.kz

www.dobrov.kz
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QAzAQ FOOd 
GrOuP, ЖШС

QAzAQ FOOd 
GrOuP, тОО

QAzAQ FOOd 
GrOuP LLP

кондитерлік өнімдерін өндіру.
Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., Марат Оспанов к., 52 үй, 2 корпус

производство кондитерских изделий.
Актюбинская обл, г. Актобе, ул.Марата Оспанова дом 52, корпус 2

manufacture of confectioneries.
52 marat Ospanov str., 2 Block, aktobe city, aktobe region

 «Qazaq food Group» ЖШС – кондитерлік бұйымдарды, дәлірек айтқанда, «Гармония» 
брэндімен танымал болған қант печеньесін шығаратын жас өндірістік компания. Оның 
өнімдері бірегей рецептура негізінде дайындалады және құрамына табиғи қоспалар қана 
кіреді. Кәсіпорын он бір өнім түрін  шығарады. Қазіргі таңда «Qazaq food Group» ЖШС 
өнімдері Ақтөбе қаласының барлық дүкендерінде сатылады.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы – 2020»  
бағдарламасы аясында кепілдік беру.

TOO «Qazaq food Group» - молодая производственная компания, занимающаяся выпу-
ском кондитерских изделий, в частности сахарного печенья под брендом «Гармония». 
Продукция компании обладает уникальной рецептурой и включает в себя только нату-
ральные ингредиенты. В ассортиментной линейке предприятия насчитывается 11 раз-
личных вкусов. На сегодняшний день изделия TOO «Qazaq food Group» представлены во 
всех торгово-розничных сетях г. Актобе.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: гарантирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Qazaq food Group LLP is a young Company manufacturing confectioneries, in particular 
sugar cookies under the «Harmony» brand. The Company 's products have a unique recipe 
and only natural ingredients are used in them. 11 various tastes are in the product line of 
the Company . Currently products of Qazaq food Group LLP are represented in all retail trade 
networks of Aktobe city.

The Company has received the following state support: guaranteeing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

+77023689824
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tOur AIS – nur, ЖШС tOur AIS – nur, тОО tOur AIS – nur LLP

Бауырсақ өндіру. 
Алматы қ., Галилей к., 2/2

производство баурсаков.
г. Алматы, ул.Галилея, 2/2

Baursak production.
2/2 galilei str., almaty city 

«TOUR AIS-NUR» ЖШС бауырсақ пісірумен айналысады және өз өнімдерін Шымкент, Та-
раз, Астана және Алматы нарықтарына жеткізеді. Кәсіпорын тәулігіне 200-300 кг бауырсақ 
пісіреді. Мереке күндері компания 1-2 тонна өнім шығарады. 2018 жылы компания Қытай 
мен Ресейдің халықаралық нарығына шығуды жоспарлап отыр.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Іскерлік қатынастар» жобасы.

ТОО «TOUR AIS-NUR» занимается производством баурсаков и поставляет свою продук-
цию на рынки городов Шымкент, Тараз, Астана и Алматы. Производственная мощность 
предприятия составляет 200-300 кг баурсаков в сутки, а в праздничные дни компания 
производит 1-2 тонны продукции. В 2018 году в планах предприятия выйти на междуна-
родный рынок Китая и России. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Деловые свя-
зи». 

TOUR AIS-NUR LLP is engaged in baursak production and supplies its products to the markets 
of Shymkent, Taraz, Astana and Almaty cities. The plant’s production capacity is 200-300 kg of 
baursaks per day, and on holidays the Company produces 1-2 tons of products. The Company 
is planning to enter international Chinese and Russian markets in 2018. 

The Company has received the following state support: «Business relations» project.  

+77782545644

tair.nts@mail.ru
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trIerA Kz, ЖШС trIerA Kz, тОО trIerA Kz LLP

Дəретхана қағазын, аралас жем, сэндвич панелін өндіру жəне көтерме сату.
қостанай обл., қостанай ауданы, Затобол ауылы, Семин к., 26

производство и оптовая торговля туалетной бумаги, комбикорма и сэндвич-панелей.
костанайская обл., костанайский район, п. Затобольск, ул. Семина, 26

manufacture and wholesale of toilet paper, animal feed and sandwich panels.
26 semin str., Zatobolsk village, kostanay district, kostanay region

«Triera KZ» ЖШС нарықта жеті жылдан астам уақыт жұмыс істейтін көп салалы кәсіпорын. 
Компания аралас жем және протеин қоспасына пайдаланылатын жемдік ашытқыларды, сондай-
ақ кез-келген шаруашылық жануарларын азықтандыратын премикстер шығарады.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау мен кепілдік беру.

ТОО «Triera KZ» многопрофильное предприятие, действующее на рынке на протяжении 
7 лет. Компания изготавливает кормовые дрожжи, используемые в производстве ком-
бикормов и белковой смеси, а также премиксов для вскармливания любого вида сель-
скохозяйственных животных.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование и гаран-
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Triera KZ LLP is a diversified enterprise operating in the market for 7 years. The company 
produces feed yeast used in production of mixed fodder and protein mixture, as well as premixes 
for feeding any type of farm animals.

The company has received the following state support: subsidizing and guaranteeing within 
the «Business Roadmap 2020» program.

8(7145)525-910, 
8(7142)391-706

info@triera.kz

www.triera.kz

АЗЫқ-тҮлік өНЕРкƏСіБі
пИЩЕвАя пРОМЫШлЕННОСть

fOOd industrY



97

vIzAvI COmPAnY, 
ЖШС

vIzAvI COmPAnY,  
тОО

vIzAvI COmPAnY  
LLP

Ұннан жасалған кондитерлік өнімдер.
Солтүстік қазақстан обл., петропавл қ., Жамбыл к., 235

производство мучных кондитерских изделий.
Северо-казахстанкая обл, г. петропавловск, ул. Жамбыла, 235

production of pastry.
235 Zhambyl str., petropavlovsk city, north kazakhstan region

«ViZaVi Company» ЖШС – үгілмелі, қайнатылған, қатпарлы, бисквитті  қамырдан жасалған 
80-ден астам өнім түрлерін шығаратын кондитерлік өнімдердің сауда және өндірістік ком-
паниясы.  Өнім шығару барысында пайдаланылатын отандық шикізаттың көлемі – 80%. 
«ViZaVi Company» компаниясы Қазақстан мен Ресей аумағында көтерме, көтерме және 
бөлшек сауда және бөлшек сауда саласында қызмет атқарады.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау мен кепілдік беру.

ТОО «ViZaVi Company» – торгово-производственная компания мучных кондитерских 
изделий, которая выпускает более 80 наименований продукции из песочного, завар-
ного, слоеного и бисквитного теста. При производстве изделий предприятие использу-
ет 80% сырья отечественного производства. Компания «ViZaVi Company» осуществляет 
деятельность в сфере оптовой, оптово-розничной и розничной торговли на территории 
Казахстана и России.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование и гаран-
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

ViZaVi Company LLP is a pastry trade and production company, which produces more than 
80 products made of shortcrust, choux, puff and biscuit dough. The enterprise uses 80% of 
domestic raw materials in its production. ViZaVi Company is involved in wholesale, wholesale 
and retail as well as retail trade in the territory of Kazakhstan and Russia.

The company has received the following state support: subsidizing and guaranteeing within 
the «Business Roadmap 2020» program.

8(7152) 425-152

vizavi_company@mail.ru

www.vizavico.ru 
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аYKAn, ЖШС аYKAn, тОО аYKAn LLP

Азық-түлік өнімдері. 
Оңтүстік қазақстан обл., Шымкент қ., 230-квартал, 103-құрылыс 

производство продуктов питания.
Южно-казахстанская обл., г. Шымкент, 230 квартал, 103 строение

foodstuff manufacturing.
103 building, 230 residential Quarter, shymkent city, south kazakhstan region 

2013 жылы құрылған «AYKAN» ЖШС табысты дамып жатқан отандық өндіріс компани-
ясы. Кәсіпорын «Эмир» сауда белгісімен өнім шығарады. 2014 жылдан бастап компания 
тұздықты сүзбе ірімшігі, адыгей сүзбе ірімшігі, сулугуни, қаймақты, голландиялық ірімшік, мо-
царелла, тұздықтағы чечил, «Невский сливочный» балқытылған паста тәрізді ірімшік секілді 
ірімшіктердің көптеген түрін шығарады. «AYKAN» ЖШС-і өндірістің санитариялық нормала-
ры мен ережелерін қатаң сақтай отырып, түріктің жоғарғы технологиялы жабдықтарында 
жұмыс істейді. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі саласындағы 
ШОБ қолдау бағдарламалары аясындағы несиелендіру.

ТОО «AYKAN» – отечественная успешно развивающаяся производственная компания, 
основанная в 2013 году. Предприятие реализует продукцию под торговой маркой «Эмир». 
Начиная с 2014 года компания производит широкий ассортимент сыров:  брынза в рас-
соле, брынза адыгей, сулугуни,  сметанковый,  голландский,  моцарелла,  чечил в рас-
соле, плавленный пастообразный «Невский сливочный». ТОО «AYKAN»  работает на вы-
сокотехнологичном оборудовании турецкого производства с соблюдением  санитарных 
норм и строгих правил производства.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: кредитование в рамках 
программы поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности.

AYKAN LLP is a domestic successfully developing manufacturing Company, established in 
2013. The Company sells products under the «Emir» trademark. Since 2014 the Company 
manufactures wide range of cheeses: brynza in brine, Adygei brynza, suluguni, whig, Dutch, 
mozzarella, chechil in brine, the Nevsky Creamy melted pasty. AYKAN LLP uses Turkish high 
technology equipment and observes sanitary norms and strict production rules. 

The Company has received the following state support: credit financing within the program 
for supporting SME in the manufacturing sector.

+77756854690

aykan68@bk.ru
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агграй, ЖШС агграй, тОО агграй LLP

Азық-түлік өнеркәсібі.
павлодар обл., павлодар қ., пахомов көш., 104/2

пищевая промышленность.
павлодарская обл., г. павлодар, ул. пахомова, 104/2

food industry.
104/2 pakhomova str., pavlodar city, pavlodar region

2017 жылы негізі қаланған «АГГРАЙ» ЖШС италиялық технология бойынша табиғи 
ірімшіктер мен йогурт шығарады. Өнімнің ерекшелігі – олардың 100% табиғилығы, яғни 
өнімнің құрамында бояуыштар мен консервант жоқ. Бір күнде 500 литрге дейін шикізат 
өңдей алатын  жеке өндіріс цехы бар. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясындағы «Бизнес-Кеңесші» жобасы.

ТОО «АГГРАЙ» было основано в 2017 году, производит натуральные сыры и йогурты по 
итальянской технологии. Отличительной особенностью продукции является их 100% нату-
ральность, производство без добавления красителей и консервантов. Предприятие име-
ет собственный производственный цех, где обрабатывает до 500 литров сырья в день.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Бизнес-Советник» 
в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». 

AGGRAY LLP was established in 2017, it manufactures natural cheeses and yoghurts according 
to the Italian technology. Their product is unique for being 100% natural without adding food 
dyes and food additives. The Company has its own operation shop which processes up to 500 
liters of raw materials per day.

The Company has received the following state support: «Business Advisor» project within 
the «Business Roadmap 2020» program. 

+77756526518

bazanu1962@mail.ru
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агрОфИрма  «ақЖар 
өндіріС», ЖШС

агрОфИрма  «ақЖар 
өндіріС», тОО

FArmInG COmPAnY 
AKzhAr OndIrIS LLP

Аралас ауыл шаруашылығы. 
павлодар обл., Май ауданы, көктөбе ауылы, Баймұратов көш., 37

Смешанное сельское хозяйство.
павлодарская обл. Майский район, с. коктобе, ул. Баймуратова 37

combined agricultural sector.
37 Baimuratova str., koktobe settlement, mayskiy district, pavlodar region 

«Ақжар Өндіріс» агрофирмасы» ЖШС ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу қызметін 
2001 жылы бастады. Кәсіпорын тәулігіне 1 тонна қымыз өңдей алатын қымыз фермасын  
және тәулігіне бір жарым тоннаға дейін ет өңдейтін консервілеу цехын ашты. 2017 жылы 
цех жабдығы жаңартылған және автоматтандырылған. Кәсіпорын жеке өзінің шикізатымен 
өнім шығарады. Өнімнің барлығы «ЭКО» стандарттарына сәйкес келеді, яғни экологиялық 
таза өнім, сондай-ақ «Халал» сертификаты бар.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы–2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау, өңдеу өнеркәсібі саласындағы  «Даму – Өндіріс»  
ШОБ қолдау бағдарламасы.

ТОО Агрофирма  «Ақжар Өндіріс» начала деятельность по переработке продуктов сель-
ского хозяйства в 2001 году. Предприятием открыта кумысная ферма мощностью до 1 тон-
ны кумыса в сутки и консервный цех, мощностью переработки 1-1,5 тонны мяса в сутки. 
Оба цеха в 2017 году модернизированы и автоматизированы. Производство предприя-
тия полностью основано на своей сырьевой базе. Вся продукция соответствует стандар-
там «ЭКО» - экологически чистый продукт, также имеется сертификат «Халал». 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020», программа поддержки МСБ в сфере обра-
батывающей промышленности «Даму -Өндіріс». 

Farming Company Akzhar Ondiris LLP started operations on agricultural product processing in 
2001. The Company opened a koumiss farm with a capacity of up to 1 ton of Koumiss (fermented 
mare’s milk) per day and a canning shop with a processing capacity of 1-1.5 tons of meat per 
day. Both shops were modernized and automated in 2017. The Company’s operations are 
totally based on its own raw materials. All products comply with the ECO standards and are 
environmentally friendly products and have the Halal certificate. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program, «Damu – Ondiris»  program for supporting SME in the manufacturing 
sector.

8(7182) 329-841,  
8(7182) 329-846,  
8(7182) 326-158
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айС-ПлЮС, ЖШС айС-ПлЮС, тОО ICe-PLuS LLP

Сүт өнімдері.
Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., Гастелло көш., 2А

производство молочной продукции. 
Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Гастелло, 2А 

manufacture of dairy products. 
2А gastello str., aktobe city, aktobe region 

«Айс-плюс» сүт компаниясы Қазақстан нарығында сүт өнімдерін ұсыну саласында көшбасшы. 
Оның өнімі «Айс» сауда белгісімен танымал. 1999 жылы сүзбе цехының негізінде ашылған 
компания сүтті қайта өңдейді. Кәсіпорынның алғашқы өнімі балмұздақ болғандықтан, 
«Айс» деп аталады. Осы жылдар ішінде компания заманауи жоғары технологиялық 
кәсіпорынға айналды.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы–2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау.  

Молочная компания «Айс-плюс» является лидером в производстве молочной продук-
ции на рынке Казахстана, представляет свою продукцию под торговой маркой «Айс». Ком-
пания занимается переработкой молока, была основана в 1999 году на базе творожного 
цеха. Первой продукцией предприятия было мороженое, отсюда и название «Айс». За 
годы развития компания превратилась в высокотехнологичное современное предприя-
тие законченного цикла - от производства сырья до прилавка. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Ice-plus dairy Company is the leader in the Kazakhstani market on dairy products’ manufacturing 
and promotes its products under the «Ice» brand name. The Company established in 1999 
based on the curd shop and processes milk. The Company first product was ice cream, hence 
the name Ice. As the Company develops it has turned into a modern high technology Company 
with full operation cycle - from manufacture of raw materials to selling operations. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8 (7132) 407-499, 
+77752504005

marketolog@icecompany.kz
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аКва – араСан, ЖШС аКва – араСан, тОО AQuA – ArASAn LLP

Су және алкогольсіз сусындар құю.
қостанай обл., қостанай қ., қайырбеков к., 238

Разлив воды и безалкогольных напитков.
костанайская обл., г. костанай, ул. каирбекова, 238

Water and soft drinks bottling.
238 kairbekov str., kostanay city, kostanay region

«Аква-Арасан» ЖШС – 2015 жылдан бастап ауыз су мен алкогольсіз сусындарды бөліп 
құюмен айналысатын зауыт. Кәсіпорын автоматтандырылған және неміс жабдықтарымен 
жабдықталған.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Даму-Өндіріс» өңдеу 
өнеркәсібі саласындағы ШОБ қолдау бағдарламасы, «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы.

ТОО «Аква-Арасан» – завод по разливу питьевой воды и безалкогольных напитков, 
введенный в эксплуатацию с 2015 года. Производство предприятия автоматизировано 
и оснащено немецким оборудованием.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа поддержки 
МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму -Өндіріс», программа «Дорож-
ная карта бизнеса-2020». 

Aqua - Arasan LLP is a factory for bottling drinking water and soft drinks, which was put into 
operation in 2015. Production of the enterprise is automated and tooled up with German 
equipment.

The company has received the following state support: the «Damu-Ondiris» SME support 
program for processing industry, «Business Roadmap 2020» program.

8 (7142) 542-671

arasan_kst@mail.ru

www.arsn.com.kz
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ақЖайық, ЖК ақЖайық, ИП AKzhAYIK Ie

Шұжық және ет өнімдері.
Атырау обл., Атырау қ., Элеватор өткелі, 30

производство колбасных и мясных изделий.
Атырауская обл., г Атырау, Элеваторный проезд, 30

manufacture of sausage and meat products.
30 elevatorony proezd, atyrau city, atyrau region

«Ақжайық» ЖК 2013 жылдан бастап шұжық және ет өнімдерін шығарады. Кәсіпорынның 
15-тен астам шұжық түрлерін шығаратын өз цехы бар. Компанияның барлық өнімдері 
«Халал» қазақстандық стандарты бойынша сертификатталған, сонымен қатар ресейлік 
стандартқа сәйкестік сертификаты бар.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы.

ИП «Ақжайық» занимается производством колбасных и мясных изделий с 2013 года. 
Предприятие имеет свой колбасный цех, где производится более 15 наименований кол-
бас. Вся продукция компании сертифицирована по стандарту «Халал» Казахстан, а так-
же имеется сертификат соответствия стандарту России.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Aқzhayik IE has been producing sausage and meat products since 2013. The enterprise has 
its own sausage shop, where more than 15 sausage types are produced. All the products of 
the company are certified according to the «Halal» standard of Kazakhstan, and there is a 
certificate of compliance with the Russian standard as well.

The company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
within the «Business Roadmap 2020» program.

+77778762222

rsuraganov@mail.ru 
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«ақСай нан-
КөКШетау» нтК, ЖШС

хбК «аКСай нан-
КОКШетау», тОО

hbK AKSAY nAn-
KOKShetAu LLP

Нан, нан-тоқаш, кондитерлік және кептірілген өнімдер.
Ақмола обл., көкшетау қ., қызылжар ауылы, Целинная көш., 64

производство хлеба, хлебобулочных, кондитерских и сухарных изделий.
Акмолинская обл., г. кокшетау, с. красный яр, ул. Целинная, 64

cooking bread, bakery, pastry and rusk products.
64 tselinnaya str., krasniy Yar settlement, kokshetau city, akmola region

2004 жылдың 25 қазанында құрылған «Ақсай» НТК» ЖШС –  Қазақстанның ірі нан пісіру 
кәсіпорны. Компанияның ассортиментінде нан, тоқаш, ұннан жасалған кондитерлік және 
кептірілген нан өнімдері бар. Кәсіпорында шикізаттың, жартылай дайын өнімнің және 
дайын өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін қатаң бақылайтын,  әрі заманға сай жабдықталған  
технологиялық зертхана жұмыс істейді.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы. 

ТОО «ХБК «Аксай» – крупнейшее хлебопекарное предприятие Казахстана, созданное                  
25 октября 2004 года. Ассортимент компании представлен следующими группами про-
дукции: хлеб, хлебобулочные, мучные кондитерские и сухарные изделия. На предпри-
ятии действует технологическая лаборатория, оснащенная современным оборудовани-
ем, осуществляющая строгий контроль качества и безопасности сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

HBK Aksay LLP is the largest bakery enterprise in Kazakhstan established on October 25, 2004. 
The Company’s product range is represented by the following product groups: bread, bakery, 
pastry and rusk products. A technological laboratory operates at the Company equipped with 
modern equipment that strictly controls the quality and safety of raw products, intermediate 
goods and cooked food products. 

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
within the «Business Roadmap 2020» program.

8(7162) 403-002, 
8(7162) 403-383, 
8(7162) 403-360

aksaynankokshe@mail.ru
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алтын-дән, ЖШС алтын-дән, тОО ALtYn-dAn LLP

тағам өнеркәсібі.
Оңтүстік қазақстан обл., Шымкент қ., Цюруп өтпесі, 2

пищевая промышленность.
Южно-казахстанкая обл., г. Шымкент, проезд Цюрупы, 2

food industry.
2, tsyurupa passage, shymkent city, south kazakhstan region 

«Алтын-Дән» ЖШС – бидайдан ұн тартатын отандық ірі кәсіпорын. Компания өндірісінің 
ерекшелігі экологиялық таза және жоғары сапалы шикізаттан жасалатындығында. Бүгінгі 
күні компания макарон өнімдерінің  көп түрін, сүт өнімдерін, сондай-ақ түрлі сортты би-
дай ұнын және томат пастасын шығарады.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау.

ТОО «Алтын-Дән» – крупнейшее отечественное предприятие по переработке пшени-
цы в муку. Отличительной особенностью производства компании является изготовление  
продукции исключительно из экологически чистого и высококачественного сырья. Сегод-
ня компания производит широкий ассортимент макаронных изделий, молочной продук-
ции, а также пшеничной муки разных сортов и томатной пасты.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Altyn-Dan LLP is the largest domestic enterprise for processing of wheat into flour. A distinctive 
feature of the company's production is products made exclusively from environmentally friendly 
and high-quality raw materials. Today the company produces a wide range of pasta, dairy 
products, as well as wheat flour of different quality grades and tomato paste.

The company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8 (7252) 443-066

altyndan2012@mail.ru, 
bestflour@mail.ru

www.altyn-dan.kz 
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амангелді 
атындағы, ЖШС

ИменИ амангель-
ды, тОО

ImenI AmAnGeLdY 
LLP

теңіз балығын аулау.
Атырау обл., Дамба ауылы, Жалмұқан к.,23

Морское рыболовство.
Атырауская обл., село Дамба, ул. Жалмухана, 23

sea fishery.
23 Zhalmukhan str., damba village, atyrau region 

«Амангелді атындағы» ЖШС жұмысын 1934 жылы «Амангелді атындағы колхоз» деген 
атаумен бастады, бірақ дербес шаруашылық субъектісі ретінде кәсіпорын өз қызметін 
1997 жылдан бастаған. Компания балық өнімдерін өндіру және экспорттау бойынша 
Қазақстандағы ең ірі компаниялардың бірі. Кәсіпорын жаңа ауланған балықты қабылдаудан 
бастап, оның мұздатуын, одан әрі кең ауқымда балық өнімдерін өңдеу мен шығаруды жаңа 
технологиялық тізбек бойынша жүзеге асырады. Компания өнімдері Қазақстан, Ресей, Укра-
ина, Әзірбайжан, Өзбекстан, Франция, Болгария және Германия нарығына жеткізіледі.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы. 

ТОО «Имени Амангельды» начало свою деятельность в 1934 году  под названием «Кол-
хоз имени Амангельды», но как самостоятельный хозяйствующий субъект предприятие 
действует с 1997 года. Компания является одной из крупнейших компаний в Казахстане 
по добыче, производству и экспорту рыбной продукции. Предприятием построена пол-
ная технологическая цепочка, начиная с приемки свежей рыбы, ее заморозки, с даль-
нейшей обработкой и выпуском рыбной продукции в широком ассортименте. Продук-
ция компании поставляется на рынки Казахстана, России, Украины, Азербайджана, Узбе-
кистана, Франции, Болгарии и Германии. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: «Обучение топ-менеджмента 
МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Imeni Amangeldy LLP commenced its business in 1934 under the name «Kolkhoz imeni 
Amangeldy», but the Company has been operating as an independent business entity since 
1997. The Company is one of the largest in Kazakhstan and is engaged in fish products yield, 
manufactuing and export. It has established a complete processing chain, from fresh fish 
receiving, freezing with further processing and output of a wide range of fish products. The 
Company’s products are supplied to the markets of Kazakhstan, Russia, Ukraine, Azerbaijan, 
Uzbekistan, France, Bulgaria, and Germany. 

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project within the «Business Roadmap 2020» program.

8(7122)457-046, 
8(7122)457-530
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андреева н.е., ЖК андреева н.е., ИП AndreevA n.e. Ie

табиғи бал мен ара өнімдері, өңдеу, орау және сату.
қостанай обл., қостанай қ., Алтынсарин к., 232

производство, переработка, фасовка и реализация натурального мёда  
и продуктов пчеловодства.
костанайская обл., г. костанай, ул. Алтынсарина, 232

production, processing, packaging and sale of natural honey and beekeeping products.
232 altynsarin str., kostanay city, kostanay region

«Андреева Н.Е.» ЖК «Honey House» сауда маркасымен 2011 жылдан бастап табиғи бал 
және ара шаруашылығы өнімдерін өндіру, өңдеу және сату саласында өз қызметін жүзеге 
асырады. Кәсіпорын қарақұмық, күнбағыс, рапс, тәтті жоңышқа, эспарцет және шалғынды 
шөп сияқты ауыл шаруашылығы дақылдары бар Қостанай облысының экологиялық таза 
аудандарында бал жинаумен айналысады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Қашықтан оқыту.

ИП «Андреева Н.Е.»  представлен на рынке под торговой маркой «Медовый Дом» и 
осуществляет свою деятельность в сфере производства, переработки и  реализации на-
турального мёда и продуктов пчеловодства с 2011 года.  Предприятие осуществляют ме-
досбор в экологически чистых районах Костанайской области, с таких культур как гречка, 
подсолнух, рапс, донник, эспарцет и луговое разнотравье.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистанционное обуче-
ние.

Andreeva N.E. IE is represented in the market as the «Honey House» trademark and carries 
out its activities on production, processing and sale of natural honey and beekeeping products 
since 2011. The enterprise carries out honey gathering in ecologically clean areas of Kostanay 
region, honey is gathered from such crops as buckwheat, sunflower, rape, sweet clover, sainfoin 
and meadow motley grass.

The company has received the following state support: distance learning.

8(7142) 559-467

nurkauez@mail.ru
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аргаяШа, ЖК аргаяШа, ИП ArGAYAShA Ie

Азық-түлік өнімдерін және сусындар өндіру.
павлодар обл., павлодар қ., ткачев көш., 17/4

производство продуктов питания и напитков.
павлодарская обл., г. павлодар, ул. ткачева, 17/4

foodstuff and beverage manufacturing.
17/4 tkacheva str., pavlodar city, pavlodar region

2017 жылдан бастап ЖК «Аргаяша» «OVUM Ыңғайлы жұмыртқа» сауда белгісімен сұйық 
жұмыртқа өнімдерін шығарып келеді. Компания Қазақстан бойынша жұмыртқа өңдеу 
саласындағы алғашқылардың бірі және «Ыңғайлы жұмыртқа» өнімін шығаратын жалғыз 
өндіруші. Компанияның патенттелген тауар белгісі бар, сондай-ақ жұқа құймаққа, қалың 
құймаққа, омлетке арналған қоспалар, нан-тоқаш пісіруге жұмыртқалы сүзбелі ақуыз 
секілді Қазақстанда аналогы жоқ жартылай дайын өнімдерді шығарады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы.  

ИП «Аргаяша» выпускает жидкие яйцепродукты под торговой маркой «OVUM Удобное 
яйцо» с 2017 года. Компания является одной из первых в Казахстане в области яйцепере-
работки и единственным производителем, выпускающим продукцию «Удобное яйцо». 
Компания имеет свой патентованный товарный знак, а также выпускает полуфабрика-
ты, не имеющие аналогов в Казахстане: смесь для блинов, оладьи, омлеты, яичный тво-
рожный белок для выпечки.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Argayasha IE manufactures liquid egg products under the «OVUM Handy Egg» trademark 
since 2017. The Company is one of the first in Kazakhstan to process egg products and is the 
only manufacturer of «Handy Egg» products. The Company has its own licensed trademark and 
manufactures intermediate goods that have no analogues in Kazakhstan: dough for pancakes, 
fritters, omelets, egg curd protein for baking. 

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
within the «Business Roadmap 2020» program.

8(7182)552-551, 
+77053864427

ovum.kz@mail.ru
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аСер, ЖШС аСер, тОО ASSer LLP

Сыра, квас, тазартылған су және алкогольсіз сусындар өндіру.
Шығыс қазақстан обл., Семей қ., Фурманов к., 1

производство пива, кваса, очищенной воды и безалкогольных  
среднегазированных напитков.
восточно-казахстанская обл., г. Семей, ул. Фурманова, 1

production of beer, kvass, purified water and averagely aerated soft drinks.
1 furmanov str., semey city, east kazakhstan region

«Асер» ЖШС Шығыс Қазақстан облысындағы сыра, квас, тазартылған су және алкогольсіз 
сусындардың ірі өндірушісі. Компанияның мақсаты жоғары сапалы өнімдерді шығару, 
сондықтан компанияның барлық өнімдері халықаралық стандарттың барлық талапта-
рына сай. Сонымен қатар, зауытта ISO сапа басқару жүйесі бар.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнес-Кеңесші» жобасы, «Жаңа кəсіп 
ашуды қолдау» «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы аясында қаржыландыру. 

ТОО «Асер» является крупнейшим производителем пива, кваса, очищенной воды и без-
алкогольных напитков в Восточно-Казахстанской области. Цель компании – это изготов-
ление здоровой продукции высокого качества, поэтому вся продукция предприятия со-
ответствует всем требованиям международного стандарта. Кроме того, на заводе дей-
ствует система менеджмента качества ISO. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: обучение по программе 
«Бизнес-советник», «Поддержка открытия нового бизнеса» в рамках  программы   «До-
рожная карта бизнеса-2020».

Asser LLP is the largest producer of beer, kvass, purified water and soft drinks in the East 
Kazakhstan region. The company's goal is to produce healthy products of high quality; therefore, 
all products of the enterprise meet all the requirements of the international standard. In 
addition, the plant works according to the ISO quality management system.

The company has received the following state support: «Business Advisor» project, «Providing 
support in establishing a new business» within the «Business Roadmap 2020» program. 

8(7222)521-987

asimaaser@mail.ru

www.aser.semstar.com  

АЗЫқ-тҮлік өНЕРкƏСіБі
пИЩЕвАя пРОМЫШлЕННОСть

fOOd industrY



110

атамеКен-дОС, ЖШС атамеКен-дОС, тОО AtAmeKen-dOS LLP

Ұн өнімдерін өндіру және сату.
қостанай обл., қостанай қ., карбышев к., 38

производство и реализация мукомольной продукции.
костанайская обл., г.костанай, ул. карбышева, 38

production and sale of flour products.
38 karbyshev str., kostanay city, kostanay region

«Атамекен-Дос» ЖШС 1999 жылы құрылған Қазақстандағы астық өңдеу өнеркәсібінің 
жетекші компаниясы. Кәсіпорын жоғары, бірінші, екінші сорт экологиялық таза ұн және 
жоғары сапалы бидай кебегін өндірумен айналысады. «Атамекен-Дос» ЖШС өндіріс қуаты – 
тәулігіне 520 тонна бидай.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Даму-Өндіріс» өңдеу өнеркәсібі 
саласындағы ШОБ қолдау бағдарламасы. 

ТОО «Атамекен-Дос» является ведущей компанией зерноперерабатывающей отрасли 
Казахстана, основанной в 1999 году. Предприятие занимается производством высокока-
чественной экологически чистой муки высшего, первого, второго сорта и пшеничных отру-
бей. Производственная мощность переработки мельничного комплекса ТОО «Атамекен-
Дос» составляет 520 тонн зерна пшеницы в сутки. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа поддержки МСБ 
в сфере обрабатывающей промышленности «Даму -Өндіріс».

Atameken-Dos LLP is the leading company of the grain processing industry in Kazakhstan, 
which was founded in 1999. The enterprise is engaged in production of high-quality ecologically 
pure flour of the highest, first, second quality grades and wheat middling. The processing 
capacity of the Atameken-Dos LLP mill complex is 520 tons of wheat per day.

The company has received the following state support: «Damu – Ondiris» program for 
supporting SME in the manufacturing sector.

8(7142)257-510, 
8(7142)255-180

atamekendos@mail.ru

www.atamekendos.kz 
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аян-Озат, ЖШС аян-Озат, тОО AYAn-OzAt LLP

Шұжық өнімдерін, ет тағамдарын және жартылай фабрикаттарды өндіру.
қостанай обл., Затобольск ауылы, лесная к., 39а

производство колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфабрикатов. 
костанайская обл., п. Затобольск, ул. лесная, 39а

production of sausage products, meat delicacies and semi-finished products.
39а lesnaya str., Zatobolsk village, kostanay region

«Аян-озат» ЖШС – «от Розумовича» тауарлық маркасымен шұжық өнімдерін, ет тағамдарын 
және жартылай фабрикаттарды өндіретін Қостанай облысының ірі кәсіпорындарының бірі. 
Компания ресейлік, австриялық компаниялармен ынтымақтасып, өз өнімдерін Қостанай, 
Солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстары аймақтарына жеткізеді. Бүгінгі күні компани-
яда 15 фирма бөлімдері және 60-тан астам сауда нүктелері бар. 2017 жылы «Аян-позат» 
ЖШС «Сапа саласындағы көшбасшы 2017» дипломымен марапатталды.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы.

ТОО «Аян-озат» – одно из крупнейших предприятий Костанайской области по произ-
водству колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфабрикатов торговой марки «от 
Розумовича». Предприятие сотрудничает с российскими, австрийскими компаниями и 
поставляет свою продукцию по территории Костанайской, Северо-Казахстанской и Ак-
молинской областей. Сегодня компания имеет 15 фирменных отделов и более 60 фир-
менных торговых точек. В 2017 году ТОО «Аян-озат» удостоилось диплома «Лидер Ка-
чества 2017».

Виды государственной поддержки, полученные компанией: «Обучение топ-менеджмента 
МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Ayan-Ozat LLP is one of the largest enterprises of Kostanay region for production of sausages, 
meat delicacies and semi-finished products of the «Made by Rozumovich» trademark. The 
company cooperates with Russian, Austrian companies and delivers its products in Kostanay, 
North Kazakhstan and Akmola regions. Today, the company has 15 brand sections and more 
than 60 branded selling spots. In 2017, Ayan-Ozat LLP was awarded with the diploma for 
«Quality Leader – 2017».

The company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
within the «Business Roadmap 2020» program.

8(7142)257-510, 
8(7142)255-180 8 (71455) 211-630

ayan-ozat@mail.ru

www.rozumovich.kz

АЗЫқ-тҮлік өНЕРкƏСіБі
пИЩЕвАя пРОМЫШлЕННОСть

fOOd industrY



112

баян Сұлу, ақ баян Сулу, аО bAYAn SuLu JSC

кондитерлік өнімдер.
қостанай обл., қостанай қ., Бородина к., 198

производство кондитерских изделий.
костанайская обл., г. костанай, ул Бородина, 198

confectionery production.
198 Borodin str., kostanay city, kostanay region

«Баян Сұлу» АҚ – нарықта 40 жылдан астам жұмыс істейтін, кондитерлік өнімдер бой-
ынша Қазақстан Республикасының ірі кәсіпорыны. Компания 300-ге жуық өнім түрлерін 
шығарады, олардың ішінде: карамель, ирис, драже, кәмпит, шоколад, мармелад, зефир, 
печенье және вафли бар. Кәсіпорын жылына 90 000 тоннадан астам кондитерлік өнімдер 
шығарады.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Ауыл шаруашылығы малын, тех-
никаны және технологиялық жабдықты сатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде 
сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау» бағдарламасы, «Бизнестің жол картасы – 2020» 
бағдарламасы, «Экспортер 2020» бағдарламасы, ҚР АШМ ММ субсидиясы. 

АО «Баян Сулу» – крупнейшее предприятие Республики Казахстан по производству кон-
дитерских изделий, действующее на рынке более 40 лет. На предприятии выпускается 
около 300 наименований продукции, среди них: карамель, ирис, драже, конфеты, шоко-
лад, мармелад, зефир, печенье и вафли. Производственная мощность предприятия со-
ставляет более 90 000 тонн кондитерских изделий в год.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа  «Субсидиро-
вание ставок  вознаграждения по кредитам и лизингу  технологического оборудования, 
на приобретение сельскохозяйственных животных, а также лизингу сельскохозяйствен-
ной техники», программа «Дорожная карта бизнеса 2020», программа «Экспортер 2020», 
субсидирование ГУ МСХ РК. 

Bayan Sulu JSC is the largest enterprise of the Republic of Kazakhstan for production of 
confectionery products, which is operating in the market for more than 40 years. The company 
produces about 300 products, among them: caramel, toffees, candy dots, sweets, chocolate, 
marmalade, marshmallows, biscuits and waffles. The production capacity of the enterprise is 
more than 90 000 tons of confectionery products per year.

The company has received the following state support: the «Subsidizing interest rates on loans 
and leasing of technological equipment, purchasing of agricultural animals, as well as leasing 
of agricultural machinery» program, the «Business Roadmap 2020» program, the «Exporter 
2020» program, subsidies of the Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan.

8(7142) 562-952, 
8(7142)559-975

bayansulu@bayansulu.kz 
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беККер Және К, ЖШС беККер И К, тОО beKKer & CO LLP 

Еттен және құс етінен жасалған өнімдер.
Алматы қ., Розыбакиев көш., 95

производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы.
г.Алматы, ул.Розыбакиева, 95

manufacture of meat and poultry meat products.
95 rozybakiyeva str., almaty city

«БЕККЕР және К» компаниясы шұжық өнімдерін шығаратын компания. Кәсіпорын жы-
лына төрт мың тонна немесе тәулігіне он тонна өнім шығарады. «Беккер және К» ЖШС 
тұшпара, вареник, котлет, манты және самса сияқты тоңазытылған жартылай өнімдерді 
де шығарады. Қазір компания жүз сексеннен артық өнім түрін өндіреді және олардың 
саны үнемі артып келеді. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасының аясында субсидиялау. 

Компания «БЕККЕР и К» специализируется на производстве колбасных изделий. Годовая 
мощность предприятия составляет 4000 тонн или 10 тонн в сутки. Также ТОО «Беккер и К»  
наладило производство замороженных полуфабрикатов: пельменей, вареников, котлет, 
мант и самсы. На сегодняшний день ассортимент выпускаемой продукции насчитывает 
более 180 наименований и продолжает расти за счет введения новых сортов.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы  «Дорожная карта бизнеса-2020».  

The BEKKER & Co Company specializes in sausage products. The Company’s annual capacity 
is 4,000 tons or 10 tons of products per day. BEKKER & Co LLP also manufactures frozen 
intermediate goods: pelmeni (meat pockets/ravioli), varenyky (curd or fruit dumplings), cutlets 
(meat rissoles), manti (oriental dumplings) and samosa (a fried triangular pastry shell with 
potato, onion and pea stuffing). To date, the product range numbers more than 180 items and 
this number keeps growing due to introducing new products. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program. 

8(7172)481-893

Astana-cat@becker.kz
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белеС-агрО, ЖШС белеС-агрО, тОО beLeS-AGrO LLP

Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және сату:  
ұн, өсімдік майы және макарон өнімдері.
Батыс қазақстан обл., Орал қ., Молдағұлова к., 5

производство и реализация сельскохозяйственной продукции: мука,  растительное 
масло и макаронные изделия. 
Западно-казахстанская обл., г. уральск, ул. Молдагуловой, 5

production and sale of agricultural products: flour, vegetable oil and pasta.
5 moldagulova str., uralsk city, West kazakhstan region

«Белес-Агро» ЖШС – ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеу 
кәсіпорындарының тобы. «Белес» сауда маркасының өнімдері ұлттық және халықаралық 
конкурстарға қатысады.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау.

ТОО «Белес-Агро» представляет собой группу предприятий в сфере производства и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции. Продукция торговой марки «Белес» прини-
мает участие на республиканских и международных конкурсах. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы: «Дорожная карта бизнеса-2020».

Beles-Agro LLP is a group of enterprises in production and processing of agricultural products. 
Products of the «Beles» trademark take part in national and international competitions.

The company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8(7112)248-800, 
8(7112)248-877

beles@beles.kz

www.beles.kz 
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«береКе» КОмПанИялар 
тОбы, ЖК

груППа КОмПанИй 
«береКе», тОО

bereKe GrOuP OF 
COmPAnIeS LLP

қант өндіру.
Атырау обл., Атырау қ., Дальний даңғылы, 1

производство сахара.
Атырауская обл., г. Атырау, пр. Дальний, 1

sugar production.
1 dalniy ave., atyrau city, atyrau region

«Береке» компаниялар тобы» ЖШС қант өндіру  қызметін 2016 жылы бастады. Қазіргі 
уақытта компания өзінің өнімдерін Атырау облысына және көршілес өңірлерге жеткізеді. 
Кәсіпорын тәулігіне 6 тонна қант шығаратын «Ozdemir» түрік жабдығын орнатқан.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау.

ТОО «Группа компаний« Береке» начало деятельность по производству сахара в 2016 
году. В настоящее время компания поставляет свою продукцию по всей Атырауской обла-
сти и соседним регионам. Предприятие оборудовано турецким оборудованием «Ozdemir», 
где производит 6 тонн сахара в день.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Bereke Group of Companies LLP started its business for sugar production in 2016. Currently, 
the company delivers its products throughout Atyrau region and neighboring regions. The 
enterprise is tooled up with «Ozdemir»  Turkish equipment, where 6 tons of sugar  are produced 
per day.

The company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

+77757209490

berekenur@mail.ru 
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бОлаШақ, Шқ бОлаШақ, Кх bOLAShAK FArm

Шұжық, ет консервілері, ет жартылай фабрикаттары, ет тағамдары өндірісі.
Шығыс қазақстан обл., өскемен қ., к.либкнехт к., 38

производство колбас, мясных консерв, мясных полуфабрикатов, мясных деликатесов.
восточно-казахстанская обл., г. усть-каменогорск, ул. к. либкнехта, 38

production of sausages, meat canned food, meat semi-finished products, meat delicacies.
38 k. liebknecht str., ust-kamenogorsk city, east kazakhstan region

«Болашақ» шаруа қожалығы нарыққа «Алтайские луга» сауда белгісін ұсынады және 
ет өнімдерін сатады. Кәсіпорын тек табиғи шикізатты пайдаланады және консерванттар, 
ГМА, ет алмастырғыштар, дәм күшейткіштері қосылмайды.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Даму-Өндіріс» өңдеу өнеркәсібі 
саласындағы ШОБ қолдау бағдарламасы,  «Бизнестің жол картасы-2020»  бағдарламасы 
аясында субсидиялау. 

Крестьянское хозяйство «Болашақ» представлено на рынке под торговой маркой «Ал-
тайские луга» и специализируется на реализации мясной продукции. При производстве 
продукции предприятие использует только натуральное сырье и не применяет добавле-
ние консервантов,  ГМО, заменителей мяса, усилителей вкуса.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа поддержки МСБ 
в сфере обрабатывающей промышленности «Даму -Өндіріс», субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The Bolashak Farm is represented in the market as the «Altay Meadows» trademark and 
specializes in sale of meat products. The enterprise uses only natural raw materials and does not 
add preservatives, GMOs, meat substitutes, flavor enhancers when producing its products.

The company has received the following state support: «Damu – Ondiris» program for supporting 
SME in the manufacturing sector, subsidies within «Business Roadmap 2020» program.

8 (7232)253-714, 
+77778497733

info@altay-luga.kz

www.altay-luga.kz 

АЗЫқ-тҮлік өНЕРкƏСіБі
пИЩЕвАя пРОМЫШлЕННОСть

fOOd industrY



117

бОндаренКО, ЖК бОндаренКО, ИП bOndArenKO Ie

Нан-тоқаш өнімдерінің өндірісі. 
Ақмола обл., Жарқайың ауданы, Гастелло ауылы, Гагарин көш., 1А үй.

производство хлебобулочных изделий.
Акмолинская обл., Жаркаинский район, с.Гастелло, ул. Гагарина, д.1А

Bakery products’ cooking.
1А Building, gagarina str., gastello settlement, Zharkainsky district, akmola region 

«Бондаренко» ЖК тоқаш, багет, собалақтар, таба нан тәрізді нан-тоқаш өнімдерінің 
өндірісімен айналысады. Кәсіпорын «Кәсіпкерлікті дамыту және тірек ауылдарды дамыту 
арқылы жұмыс орындарын құру» бағдарламасы аясында берілген қаражаттың көмегімен 
құрылды. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері:«Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы.

ИП «Бондаренко» специализируется на производстве хлебобулочных изделий: булоч-
ки, багет, рогалики, лепешки. Предприятие было создано с помощью средств, предостав-
ленных в рамках программы «Создание рабочих мест через развитие предприниматель-
ства и опорных сел». 

Виды государственной поддержки, полученные компанией:Проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Bondarenko IE specializes in cooking bakery products: rolls, baguettes, bagels, flat cakes. 
The Company appeared with the help of the funds provided within the program «Providing 
employment through development of entrepreneurship and well-developed settlements». 

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
within the «Business Roadmap 2020» program.

+77054205225
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вИзИт, ЖШС вИзИт, тОО vIzIt LLP

Минералды сулар және басқа алкогольсіз сусындар өндірісі.
Оңтүстік қазақстан обл., Шымкент қ., төле би көш., 11

производство минеральных вод и других безалкогольных напитков.
Южно-казахстанская обл., г. Шымкент, ул. толе би, 11

manufacture of mineral waters and other non-alcoholic beverages.
11 tole bi str., shymkent city, south kazakhstan region

«ВИЗиТ» АСЗ» ЖШС Оңтүстік Қазақстан облысында алкогольсіз сусындар мен минерал-
ды табиғи ауыз емдік-ас суын өндіреді. Өнім өңірдің аумағында өсетін емдік шөптер, та-
мырлар тұнбаларының, жеміс-жидектер сығындыларының негізінде дайындалады. Оның 
үстіне, кәсіпорын өнімдерінің ассортиментінде алкогольсіз, газдалған, қант қосылған су-
сындар бар. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы – 2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау.

ТОО ЗБН «ВИЗиТ» производит безалкогольные напитки и минеральную природную пи-
тьевую лечебно-столовую воду в Южно-Казахстанской области. Продукция изготавлива-
ется на основе настоек целебных трав, корений, экстрактов плодов и ягод, которые ра-
стут на территории региона. Кроме того, в ассортименте продукции предприятия име-
ются безалкогольные газированные напитки на сахаре.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

NABP VIZiT LLP manufactures non-alcoholic beverages and natural therapeutic-table water 
in the South Kazakhstan region. The products are based on infusions of medicinal herbs, roots, 
extracts of fruits and berries that grow on the territory of the region. In addition, the Company's 
product range includes non-alcoholic carbonated sugar drinks. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

+77022776655

www.vizit.com
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«вОлна» ақтаулық КОндИ-
тер фабрИКаСы, ЖШС

аКтауСКая КОндИтерСКая 
фабрИКа «вОлна», тОО

vOLnA AKtAu 
COnFeCtIOnerY FACtOrY LLP

кондитерлік өндіріс.
Маңғыстау обл., Ақтау қ., шағынаудан, 3 Б

кондитерское производство.
Мангистауская обл., г. Актау, микрорайон, 3 Б

confectionery production.
3 B microdistrict, aktau city, mangistau region

2001 жылы құрылған «Волна» ақтаулық кондитер фабрикасы» ЖШС зефир, мармелад, 
драже, шығыстық тәттілер, печенье, кәмпиттер сияқты кондитерлік өнімдер шығаруға 
маманданған.  Бүгінгі күні компания кеңейіп, жаңарып, глазурлеу, карамель өндірісі, бис-
вит мүсіндеу, сондай-ақ глазурленген жаңғақ және кептірілген жемістерге керек төрт жаңа 
желі сатып алынды.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау мен кепілдік беру.

ТОО «Актауская кондитерская фабрика «Волна», созданная в 2001 году специализирует-
ся на выпуске таких кондитерских изделий как зефир, пастила, мармелад, драже, восточ-
ные сладости, печенье, конфеты. На сегодняшний день компания расширилась и провела 
модернизацию, а также были приобретены 4 новые линии: глазировочная, по производ-
ству карамели, бисквитных фигурок, а также глазированных орехов и сухофруктов. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Volna Aktau Confectionary factory LLP was established in 2001 it specializes in producing such 
confectionery products as marshmallows, pastilles, marmalade, candy dots, oriental sweets, 
cookies, sweets. Nowadays, the company was expanded and modernized, and four new lines 
have been purchased: glazing unit, unit for caramel production, unit for biscuit figures production, 
as well as unit for production of glazed nuts and dried fruits.

The company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8(7292)415-986, 
8(7292)416-799

tooork@mail.ru

www.volna-aktau.kz
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гОрмОлзавОд, ЖШС гОрмОлзавОд, тОО GOrmOLzAvOd LLP

тамақ өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы өнімін өндіру және өңдеу.
Ақмола обл., көкшетау қ., Шығыс өнеркәсіптік аймағы,  20 өтпе, 8в 

пищевая промышленность, производство,  
переработка сельскохозяйственной продукции.
Акмолинская обл., г.кокшетау, восточная промзона, проезд 20,8 в

food industry, manufacture, processing of agricultural products.
20,8 в access way, eastern industrial Zone, kokshetau city, akmola region

«Гормолзавод» ЖШС – елу жылдан берi ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта 
өңдеу саласында жұмыс істейтін отандық ірі кәсіпорын. Компания май, сүзбе, кілегей, шо-
колад, жеміс балмұздақтарын және басқа да сүт өнімдерін өндіреді. Дайын өнімді бақылау 
үшін ол Көкшетау қаласындағы зауытқа  жеткізіледі және әрі қарай «Гормолзавод» сау-
да үйі» ЖШС сатуға тапсырылады. Кәсіпорын өнімі Қазақстанның көптеген қалаларына  
жөнелтіледі, сондай-ақ қазір Ресей нарығына да шығарыла бастады.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі саласындағы  
«Даму – Өндіріс»  ШОБ қолдау бағдарламасы.  

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

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа поддержки МСБ 
в сфере обрабатывающей промышленности «Даму – Өндіріс». 

Gormolzavod LLP is the largest domestic Company manufacturing and processing agricultural 
products for more than 50 years. The Company manufactures butter, curd, cream, chocolate, 
fruit ice cream and other types of dairy products. The manufactured products are delivered 
to the plant in Kokshetau city where they undergo control procedures and then transported 
to Trading House Gormolzavod LLP for further sale. The Company delivers products to many 
Kazakhstani cities and also enters the Russian market.

The Company has received the following state support: «Damu – Ondiris»  program for 
supporting SME in the manufacturing sector.

8(7162)771-088

www.gormolzavod.kz
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дИқанШы  
фИрмаСы, ЖШС

фИрма дИКанШы, 
тОО

dIKAnShY FIrm  
LLP

Сусындар мен темекі өнімдерін қоса алғанда, тамақ өнімдерін өндіру. Астық 
өнімдерін және оларды қайта өңдеу өнімдерін экспорттау.
Солтүстік қазақстан обл., петропавл қ., универсальная к., 23

производство пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия.  
Экспорт зерновой продукции и продуктов ее переработки.
Северо-казахстанская обл., г. петропавловск, ул. универсальная, 23

production of food products, including beverages and tobacco products. export of grain 
products and its by-products.
23 universalnaya str., petropavlovsk city, north kazakhstan region

«Фирма Диқаншы» ЖШС 2001 жылдан бері астық өнімдері мен оның өңделген өнімдерін 
экспорттайды. Компания Тәжікстанға, Ауғанстанға, Түрікменстанға, Өзбекстанға және Ре-
сейге тауар жеткізеді. 2009 жылы компания тәулігіне 110 тонна бидай өндіретін заманауи 
өндірістік диірмен кешенін іске қосты. Бүгінде «Диқаншы фирмасы» ЖШС бренді бірқатар 
қызмет түрлерін  жүзеге асырады: астық және майлы дақылдарды сату, оларды өңдеу, 
сондай-ақ алыс және жақын шет елдерге логистикалық қызмет көрсету.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

ТОО «Фирма Диканшы» занимается экспортом зерновой продукции и продуктов ее пе-
реработки с 2001 года. Предприятие осуществляет поставки в Таджикистан, Афганистан, 
Туркмения, Узбекистан и Россию. В 2009 году компания запустила современный произ-
водственный мельничный комплекс мощностью до 110 тонн пшеницы в сутки. Сегод-
ня бренд ТОО «Фирма Диканшы» объединяет ряд направлений деятельности: трейдинг 
зерновых и масличных культур, их переработки, а также оказание логистических услуг в 
страны ближнего и дальнего зарубежья.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Dikanshy Firm LLP has been exporting grain products and its by-products since 2001. The 
company delivers its products to Tajikistan, Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan and Russia. 
In 2009, the company launched a modern production mill complex with a capacity of up to 110 
tons of wheat per day. Today, the brand of Firma Dikanshy LLP unites a number of activities: 
trading of grain and oilseeds, their processing, as well as providing logistics services to the 
countries of near and far abroad.

The company has received the following state support: subsidizing under the «Business 
Roadmap 2020» program.

8(7152)317-215,  
+77778941134, 
+77774449484

dikanshi@mail.ru   
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дОбрый ПеКарь, 
ЖШС

дОбрый ПеКарь,  
тОО

dObrY PeKAr  
LLP

Ұннан жасалған кондитерлік өнімдер.
қостанай обл., Затобольск ауылы, әулиекөл трассасы, 5км

производство мучных кондитерских изделий.
костанайская обл., п. Затобольск, Аулиекольская трасса, 5 км

production of pastry.
5th km of auliekol highway, Zatobolsk village, kostanay region

«Добрый пекарь» компаниясы кондитерлік өнімдер нарығында 10 жылдан астам жұмыс 
жасайды. Компанияның мақсаты - табиғи шикізаттан бұқараға қолжетімді кондитерлік 
өнімдер шығарады. Қазіргі уақытта кондитерлік цех 60-тан астам өнімдер шығарады: 
қантты және сұлы печеньесі, тоқаш, сондай-ақ шағын пирогтар.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы. 

Компания «Добрый пекарь» на рынке производства кондитерских изделий уже 10 лет. 
Цель компании  – выпуск кондитерских изделий из натурального сырья, доступных для 
массового потребителя. На сегодняшний день кондитерский цех выпускает более 60 наи-
менований продукции: сахарное, сдобное, овсяное печенье, а также мини-торты.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа «Дорожная 
карта бизнеса-2020».

The Dobry Pekar company is in the confectionery production market for 10 years. The 
company's goal is to produce confectionery products from natural raw materials available 
for mass consumers. To date, the confectionery shop produces above 60 products: sugar and 
butter biscuits, oatmeal cookies, as well as mini cakes.

The company has received the following state support: «Business Roadmap 2020» 
program.

8 (7145) 525-814,  
8 (7145) 525-829

trixi_kst@mail.ru 
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ЖумаШКенОва К.К., 
ЖК

ЖумаШКенОва К.К., 
ИП

zhumAShKenOvA K.K. 
Ie

кондитерлік өнімдер.
Астана қ., қосшығұлұлы көш., 20 ү.

производство кондитерских изделий.
г.Астана, ул. косшыгулұлы, д. 20

manufacture of confectioneries.
20 kosshygululy str., astana city

«Жумашкенова К.К.» ЖК жартылай дайын өнім, нан-тоқаштар және басқа да нан өнімдерін 
шығарады. Аспаздық цех тұшпара, вареник, бәліш, лағман, самса және т.б. көптеген жар-
тылай дайын шикізат түрлерін жасайды 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнес-Кеңесші» жобасы, «Бизнестің 
жол картасы-2020» бағдарламасы аясында қаржыландыру.  

ИП «Жумашкенова К.К.» занимается производством полуфабрикатов, хлебобулочных 
изделий и готовой домашней выпечки. Кулинарный цех выпускает большой ассортимент 
продукции: пельмени, вареники, пироги, лагманы, самса и др.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Бизнес-Советник», 
финансирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Zhumashkenko K.K. IE manufactures intermediate goods, bakery products and ready-made 
home baked products. The culinary shop manufactures a wide range of products: Pelmeni 
(meat pockets/ravioli), Varenyky (curd or fruit dumplings), pies, Lamian (a type of Chinese 
noodle), samosa (a fried triangular pastry shell with potato, onion and pea stuffing) and other 
products.

The Company has received the following state support: «Business Advisor» project, financing 
within the «Business Roadmap 2020» program. 

+77016130248
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КазмяСОПрОдуКт, 
ЖШС

КазмяСОПрОдуКт, 
тОО

KAzmYASOPrOduKt 
LLP

Шұжық өнімдерін, ет өнімдерін және мұздатылған жартылай фабрикаттарды өндіру.
Солтүстік қазақстан обл., петропавл қ., Ауезов к., 280

производство колбасных изделий, мясных деликатесов и замороженных  
полуфабрикатов.
Северо-казахстанская обл., г. петропавловск, ул. Ауэзова, 280

manufacture of sausage products, meat delicacies and frozen semi-finished products.
280 auezov str., petropavlovsk city, north kazakhstan region

«Казмясопродукт» ЖШС – 2005 жылы құрылған ет өңдеу кәсіпорны. Компания ірі қара 
мал союдан дайын өнімдерді шығаруға дейін ет өңдеудің толық циклымен айналысады. 
Бүгінгі күні «Казмясопродукт» ЖШС дайын шұжық өнімдері мен жартылай фабрикаттардың 
100-ден астам түрін өндіреді. Компания айына 90 тонна өнім шығарады және өндірістің 
әрбір сатысында технологиялық және ветеринарлық бақылау жүргізіледі.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау.

ТОО «Казмясопродукт» – мясоперерабатывающее производство, основанное в 2005 
году. Компания занимается полным циклом переработки мяса от забоя скота до выпуска 
готовой продукции. На сегодняшний день ТОО «Казмясопродукт» производит  более 100 
наименования готовой  колбасной  продукции  и полуфабрикатов. Компания выпускает  
с 90 тонн продукции в месяц и на каждом этапе производства осуществляется технохи-
мический и ветеринарный контроль.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Kazmyasoprodukt LLP is a meat processing enterprise founded in 2005. The company is 
engaged in a full-cycle processing of meat from butchering to release of finished goods. To 
date, Kazmyasoprodukt LLP produces more than 100 ready-made sausage products and semi-
finished products. The company produces about 90 tons of products per month and techno-
chemical and veterinary control are performed at each stage of production.

The company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8(7152)540-514, 
8(7152)540-530

www.kazmyas.kz 
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КандыағаШ-
КОммерцИягруПП, ЖШС

КандыагаШ-
КОммерцИягруПП, тОО

KAndYAGASh-
KOmmerCIAGrOuP LLP

Еттен және құс етінен жасалған өнімдер. 
Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд., қандыағаш қ., қалыбаев көш., 25

производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы.
Актюбинская обл., Мугалжарский район, г. кандыагаш, ул. калыбаева, 25

manufacture of meat and poultry meat products.
25 kalybayeva str., kandyagash town, mugalzhar district, aktobe region 

«КандыағашКоммерцияГрупп» ЖШС шұжық өнімдері «Алтын Орман» сауда белгісімен 
шығады. 2017 жылы халал стандарты бойынша шұжық өнімдерінің алпыс түрін шығара 
алатын және дайын өнімнің жиырма түрін әзірлейтін цех іске қосылды. Ет комбинатының 
өнімдері Ақтөбе қаласының барлық сауда желілерінде сатылады, жуырда Атырау қаласына 
да жөнелтіле бастады, ал енді Ақтау және Астана қалаларымен де байланыстар орна-
тылуда.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру. 

ТОО «КандыагашКоммерцияГрупп» занимается изготовлением колбасных изделий под 
маркой «Алтын Орман». В 2017 году запустился цех предприятия, где выпускаются 60 ви-
дов колбасных изделий по стандарту халал, и разрабатывается ещё 20 видов готовой про-
дукции. Изделия мясокомбината уже поставляются в торговые сети г.Актобе, а также про-
ведены первые поставки в г.Атырау и налаживаются контакты с г. Актау и г.Астана.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование и гаран-
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

KandyagashKommerciaGroup LLP manufactures sausages under the «Altyn Orman» brand. 
In 2017 the enterprise's workshop was launched, where 60 kinds of sausage products are 
produced according to the Halal standard, and 20 more types of finished products are being 
developed. Products of the meat processing plant are already available on open market of 
Aktobe city and first good batches were delivered to Atyrau city and relations with Aktau city 
and Astana city are being set.

The Company has received the following state support: subsidizing and guaranteeing within 
the «Business Roadmap 2020» program.

+77718438562

akimesen78@mail.ru
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КаПИталнатур-
ПрОдуКт, ЖШС

КаПИталнатур-
ПрОдуКт, тОО

CAPItALnAtur- 
PrOduCt LLP

Сүт өнімдері.
 Ақмола обл., Аршалы ауданы, Жібек жолы ауылы, Желтоқсан к., 5/1

производство  молочной продукции. 
Акмолинская обл., Аршалинский район, п. Жибек жолы, ул. Желтоксан, 5/1

manufacture of dairy products.
5/1 Zheltoksan str., Zhibek zholy settlement, arshaly district, akmola region

«КапиталНатурПродукт» ЖШС өндірістік қызметін 2012 жылдан бастап жүзеге асыру-
да және қазіргі таңда Астана қаласындағы сенімді өндіруші және серіктес ретінде таны-
ла білді. Компанияның заманауи жабдығында күн сайын 15 тоннадан артық сапалы сүт 
пен сүт-қышқылды өнім шығарылады. Бүкіл өнімді дайындау үшін жоғары сапалы шикізат 
қолданылады. Астана қаласында компанияның фирмалық дүкендері бар, тұтынушылар 
бұл дүкендерде компанияның өнімін өз бағасымен сатып алады. Көтерме сатып алушы-
лар үшін компания дайын өнімдердің үлгілерін ұсынып, маркетингтік қолдау көрсетеді.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы – 2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау.

ТОО «КапиталНатурПродукт» осуществляет производственную деятельность с 2012 года 
и на сегодняшний день зарекомендовало себя как надежный производитель и партнер 
в г. Астана. Ежедневно компания производит более 15 тонн качественной молочной и 
кисло-молочной продукции на современном оборудовании. Вся продукция изготавли-
вается из высококачественного сырья. У компании имеются  фирменные магазины в г. 
Астана, где конечные потребители могут купить продукцию без наценок  посредников. 
Для оптовых покупателей компания предоставляет образцы готовой продукции и ока-
зывает маркетинговую поддержку.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

CapitalNaturProduct LLP operates since 2012 and today has proved itself as a reliable 
manufacturer and partner in Astana city. Every day the Company manufactures more than 15 
tons of high quality milk and sour-milk products using modern equipment. All products are 
made from high quality raw products. The Company has its own brand stores in Astana city, 
where end users can buy products without agents’ mark-ups. Wholesale buyers are provided 
by the Company samples of finished products and marketing support. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8(7164) 423-239, 
+77057342737

knpastana@mail.ru
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КөКЖИеК-2030, ЖШС КөКЖИеК-2030, тОО KOKzhIYeK-2030 LLP

құрғақ сүт және сүт өнімдерін өндіру.
Жамбыл обл., тараз қ., Исатай көш., 7Б

производство сухого молока и молочной продукции.
Жамбылская обл., г. тараз, ул. Исатая, 7Б

manufacture of milk powder and dairy products. 
7B issatay str., taraz city, Zhambyl region

 «Көкжиек-2030» ЖШС сиыр сүтін өңдеумен, құрғақ сүтті және әртүрлі сүт-қышқылды 
өнім өндірумен айналысады. Компания өнімдерінің түрі көп: пастерленген сүт, кілегей, 
құрғақ сүт, қойытылған сүт, піскен сүт, сары май, қаймақ, сүзбе, айран, ұйыған сүт, әртүрлі 
дәмдегі йогурттар, сүзбе ірімшігі, ақ ірімшіктер және құрт.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы – 2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау мен кепілдік беру.

ТОО «Көкжиек-2030» занимается переработкой коровьего молока, производством су-
хого молока и различной кисломолочной продукции. В ассортименте продукции компа-
нии: пастеризованное молоко, сливки, сухое молоко, сгущённое молоко, топлёное мо-
локо, сливочное масло, сметана, творог, кефир, ряженка, йогурты с разными привкуса-
ми, брынза, сырки, сузбе и курт.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование и гаран-
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

LLP «Kokzhiyek-2030» processes cow milk, manufactures milk powder and various sour 
milk products. The product range includes pasteurized milk, cream, milk powder, condensed 
milk, baked milk, butter, sour cream, curd, kefir (traditional fermented dairy in Russia and CIS), 
yogurt with different flavors, brynza, curd snacks, suzbe (traditionally prepared curd) and kurt 
(drained sour milk rolled into balls).

The Company has received the following state support: subsidizing and guaranteeing within 
the «Business Roadmap 2020» program.

8(7262)575-723, 
8(7262) 569-045

danegul_km@mail.ru
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Крендель, ЖШС Крендель, тОО KrendeL LLP

кондитерлік өнімдердің өндірісі.
павлодар обл., павлодар қ., Абай к., 115

производство кондитерских изделий.
павлодарская обл., г. павлодар, ул. Абая 115

manufacture of confectioneries.
115 abay str., pavlodar city, pavlodar region

1995 жылы ашылған «Крендель» ЖШС қызметі күлше цехын ашудан басталды. 2013 жылы 
компания Қазақстанның ең ірі кондитерлік кәсіпорындарының үштігіне кіргені үшін оған 
кондитерлік өнеркәсіп кәсіпорындары арасында «Қазақстан көшбасшысы» атағы берілді. 
Кәсіпорынның технолог мамандары жаңа ерекше рецепт шығару бойынша  жұмыстарды 
үздіксіз жүргізуде. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы, «Бизнестің жол картасы-
2020»бағдарламасының жеңілдігі арқылы несие алу. 

Деятельность ТОО «Крендель» началась с 1995 года, с создания цеха по производству 
пряников. В 2013 году компания вошла в тройку крупнейших кондитерских предприятий 
Казахстана, за что была удостоена звания «Лидер Казахстана» среди предприятий кон-
дитерской промышленности. Технологи предприятия непрерывно ведут работу по раз-
работке новых эксклюзивных рецептур. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» и финансирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-
2020».

Krendel LLP operates since 1995 from appearance of a gingerbread manufacture shop. In 
2013 the Company entered the three largest confectionery companies in Kazakhstan and was 
awarded the title of «Kazakhstan Leader» among confectionery companies. The Company 
engineers keep working on creating new exclusive recipes. 

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training 
and financing» within the «Business Roadmap 2020» program.

+77776002912
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қазбергенОв, ЖК КазбергенОв, ИП KAzberGenOv Ie

кондитерлік өнімдер шығару.
қызылорда обл., қазалы ауданы, әйтеке би кенті, Жанқожа батыр к., 37А

производство кондитерских изделий.  
кызылординская обл., казалинский район, кент Айтеке би, ул. Жанкожа батыра, 37А

confectionery production.
37a Zhankozha Batyr str., aiteke Bi village, kazalinsky district, kyzylorda region

2012 жылдан бастап Қазбергенов ЖК «Қазалы кәмпиттері» сауда белгісімен нарыққа 
шықты. Қазір кәсіпорын Қызылорда және Ақтөбе облыстарының тұрғындары үшін 500 
килограмға дейін жалбызды кәмпиттер шығарады. 2015 жылы «Қазақстанның үздік та-
уары - 2015» өңірлік байқау көрмесінде компанияның өнімдері «Үздік азық-түлік тауар-
лары» номинациясында жеңімпаз атанды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау мен кепілдік беру.

ИП «Казбергенов» представлен на рынке под торговой маркой «Казалинские конфе-
ты» с 2012 года. В настоящее время предприятие выпускает до 500 килограмм мятных 
леденцов, которые могут приобрести жители  Кызылординской и Актюбинской области.  
В 2015 году продукция компании победила в номинации «Лучшие продовольственные 
товары» на областном конкурс-выставке «Лучший товар Казахстана -2015». 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: гарантирование и субси-
дирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Kazbergenov IE is represented in the market as the «Kazalinskie Sweets» trademark since 
2012. At present, the enterprise produces up to 500 kilos of peppermint drops, which can be 
purchased by residents of Kyzylorda and Aktyubinsk regions. In 2015, the company's products 
won in nomination as the «Best Food Products» at the «The Best Goods of Kazakhstan-2015» 
regional contest exhibition.

The company has received the following state support: subsidizing and guaranteeing within 
the «Business Roadmap 2020» program.

+77714799544

ahudai_88@mail.ru 
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қала-нан, ЖК Кала-нан, ИП KALA-nAn Ie

Нан өндіру. Жаңа піскен нан өнімдері мен торттар өндіру.
Солтүстік қазақстан обл., петропавл қ., ғ.Мүсірепов к., 34в

производство хлеба. производство свежих мучных кондитерских изделий,  
тортов и пирожных.
Северо-казахстанская обл., г. петропавловск, ул. Г. Мусрепова, 34в 

production of bread. production of fresh flour confectionery, cakes and pastry.
34v g. musrepov str., petropavlovsk, north kazakhstan region

«Қала-нан» ЖК компаниясы  2009 жылы құралған нан, нан-тоқаш және кондитерлік 
өнімдер өндірушісі. Қазіргі уақытта кәсіпорын 40-тан астам нан-тоқаш және сексеннен 
астам кондитерлік өнім түрлерін шығарады. Олардың ішінде: үгілмелі печенье, ролл-
дар, курабье, жаңғақ печеньесі, қатпарлы печеньелер және т.б. бар. Өнімдер Петропавл 
қаласының дүкендеріне жеткізіледі.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Даму-Оптима» бағдарламасы 
аясында ЕДБ несиесі бойынша ішінара кепілдік. 

ИП «Кала-нан» – компания-производитель хлеба, хлебобулочных и кондитерских изде-
лий, созданное в 2009 году. В настоящее время в ассортименте выпускаемой продукции 
предприятия более 40 видов хлебобулочной продукции  и более 80 видов кондитерских 
изделий. Среди них: песочное печенье, рулеты, печенье курабье, печенье орешки, слое-
ные печенья и др. Выпускаемая продукция поставляется в магазины г. Петропавловск.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: частичное гарантирова-
ние по кредиту БВУ в рамках программы «Даму-Оптима». 

Kala-Nan IE is a company producing bread, bakery and confectionery products, which was 
founded in 2009. Currently the assortment of products of the enterprise is more than 40 types 
of bakery products and more than 80 types of confectionery products. There are shortbread 
cookies, rolls, kurabie biscuits, walnut-formed biscuits, rolled-in biscuits, etc. among them. The 
products are delivered to shops in Petropavlovsk.

The company has received the following state support: partial guarantee on the STB loan 
within the «Damu-Optima» program.

+77012338243

iskender-33@mail.ru  
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қарқын 2030, ЖШС қарқын 2030, тОО KArKYn 2030 LLP

тамақ өнімдері.
Оңтүстік қазақстан обл., қазығұрт ауд., қақпақ ауылы, Мектеп көш., 10

производство продуктов питания.
Южно-казахстанская обл., казыгуртский район, с. какпак, ул. Мектеп, 10

foodstuff manufacturing.
10 mektep str., kakpak settlement, kazygurt district, south kazakhstan region

 «Қарқын - 2030» ЖШС – «Нәрлен» сауда белгісімен жоғары сапалы шұжық өнімдері 
мен ет деликатестерін шығаратын  қарқынды дамып жатқан кәсіпорын. Компания ірі қара 
мал өсіреді. Өзінің жеке жайылымы бар. Бұл  – өндірісті жас етпен толық қамтамасыз ету-
ге мүмкіндік береді. Бүкіл өнім «Ұлттық сараптама және куәландыру орталығы» (NCA) 
қауымдастығымен сертификатталған, сонымен бірге Еуразиялық экономикалық одақтың 
«Сәйкестік туралы декларация» сертификаты бар. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасының аясында кепілдік беру.

ТОО «Қарқын –2030» –это динамично развивающееся предприятие, занимающееся 
выпуском высококачественных колбасных изделий и деликатесов под торговой маркой 
«Нәрлен». Компания выращивает крупный рогатый скот, имеет собственные пастбища, что 
позволяет полностью обеспечить производство свежим мясом. Вся продукция сертифи-
цирована ассоциацией «Национальный центр экспертизы и сертификации» (NCA), так же 
имеет сертификат «Декларация о соответствии» Евразийского экономического союза.  

Виды государственной поддержки, полученные компанией: гарантирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Karkyn–2030 LLP is a rapidly developing Company manufacturing high quality sausage products 
and delicacies under the «Narlen» brand name. The Company breeds cattle and has own 
pastures which makes possible provision of the operation with fresh meat. All products have 
certification of the National Center of Accreditation (NCA) and also have the «Declaration of 
Conformity» certificate of the Eurasian Economic Union.

The Company has received the following state support: guaranteeing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

+77783233338

narlennur@mail.ru
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қОСтанай 
ұнКОмбИнаты, ақ

КОСтанайСКИй 
мельКОмбИнат, аО

KOStAnAY meLKOmbInAt 
JOInt-StOCK COmPAnY

Астық сақтау және өңдеу, ұн, макарон өнімдерін өндіру.
қостанай обл., қостанай қ., Наримановская к., 136/1

Хранение и переработка зерна, производство муки, производство макаронных из-
делий.
костанайская обл., г. костанай,  ул. Наримановская 136/1

storage and processing of grain, production of flour, production of pasta.
136/1 narimanovskaya str., kostanay city, kostanay region 

Қостанай ұн комбинаты АҚ  астық сақтап, ұн-макарон өнімдерін  шығарумен айналыса-
ды. Қазіргі уақытта зауыт 30 түрлі макарон, сондай-ақ жоғары, бірінші және екінші сұрыпты 
ұн өндіреді. Компания Қазақстан аумағына, Ресейге, Грузияға, Тәжікстанға, Түркіменстанға, 
Өзбекстанға, Ауғанстанға, Арменияға және Моңғолияға тауар жеткізеді.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Даму-Өндіріс» өңдеу өнеркәсібі 
саласындағы КОБ қолдау бағдарламасы. 

АО «Костанайский мелькомбинат» занимается хранением и переработкой зерна, про-
изводством муки и макаронных изделий. В настоящее время комбинат выпускает 30 ви-
дов макаронных изделий, а также муку высшего, первого и второго сортов. Компания по-
ставляет продукцию на территории Казахстана, России, Грузии, Таджикистана, Туркмени-
стана, Узбекистана, Афганистана, Армении и Монголии.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа поддержки МСБ 
в сфере обрабатывающей промышленности «Даму -Өндіріс». 

Kostanay Melkombinat JSC is engaged in storage and processing of grain, production of flour 
and pasta. Currently, the plant produces 30 types of pasta, as well as flour of higher, first and 
second quality grades. The company supplies products in Kazakhstan, Russia, Georgia, Tajikistan, 
Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan, Armenia and Mongolia.

The company has received the following state support: «Damu – Ondiris» program for 
supporting SME in the manufacturing sector.

8(7142)744-412, 
8(7142)744-450

info@melkom.kz

www.korona.kz 
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лИдер-2010, ЖШС лИдер-2010, тОО LeAder-2010 LLP

Сүт өңдеу және сүт өнімдерін дайындау.
қостанай обл., Рудный қ., топарков к., 1/1

переработка молока и изготовление молочной продукции.
костанайская обл., г. Рудный, ул. топаркова, 1/1

milk processing and making dairy products.
1/1toparkov str., rudny town, kostanay region

«Лидер-2010» компаниясы қызметін 2004 жылы «Рудненский Тан» сауда белгісімен ба-
стады. Бүгінгі күні компания Қостанай облысында сатылатын  «Чечил» ірімшігін, «На здо-
ровье» сауда белгісімен сүт өнімдерін шығарады. 2015 жылы компания «Село лесное» 
тауар белгісімен сүтті қайта өңдеу цехі мен сүт өнімдерін өндіруді іске қосты. «Lesnoe 
Village» өнімдерінің ассортименті 50-ден асады және Қазақстанның 4 өңірінде бар.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

Компания «Лидер-2010» начала производство  под торговой маркой «Рудненский Тан» 
в 2004 году. Сегодня предприятие также занимается изготовлением сыра «Чечил» и мо-
лочной продукции под торговой маркой «На здоровье», которая реализовывается по Ко-
станайской области. В 2015 году компанией был запущен в эксплуатацию новый цех по 
переработке молока и выпуску молочной  продукции под торговой маркой «Село лес-
ное». Ассортимент продукции «Село Лесное» насчитывает свыше 50 наименований и 
присутствует в 4 областях Казахстана.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса 2020».

The «Leader-2010» company started production as the «Rudnensky Tan» trademark in 
2004. Today, the company also produces «Chechel» cheese and dairy products as the «Na 
Zdorovie» trademark, which is sold in Kostanay region. In 2015, the company launched a new 
milk processing workshop and production of dairy products as the «Selo Lesnoe» trademark. 
The assortment of «Selo Lesnoe» products has more than 50 names and is present in 4 regions 
of Kazakhstan.

The company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8 (7143) 146-691

www.lider2010.kz
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меденнИКОва Светлана 
федОрОвна, ЖК

меденнИКОва Светлана 
федОрОвна, ИП

medennIKOvA SvetLAnA 
FedOrOvnA Ie

Шұжық өнімдерін және еттен жасалған тағамдарды өндіру.
Солтүстік қазақстан обл., Аққайың ауданы, Чаглы ауылы, Гагрин к., 1

производство колбасных  изделий  и деликатесов  из  мяса.
Северо-казахстанская обл., Аккайынский район, с. Чаглы, ул. Гагрина, 1

manufacture of sausage products and meat delicacies.
1 gagrin str., chagly village, akkayinsky district, north kazakhstan region

«Меденникова Светлана Федоровна» ЖК 20 жылға жуық уақыт шұжық өнімдері мен 
ет өнімдерін шығарады. Бүгінгі күні компания 150 түрлі азық-түлік өнімдерін шығарады: 
ысталған шұжық филесі, шұжықтар ассортиі, сиыр еті мен шошқа етінен өнімдер. Кәсіпорын 
«Охотничьи колбаски», «Суджук» және «Қазы» номинацияларында алтын медальмен 
марапатталды.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: ЖБО және «Даму» қорынан 
қаржыландыру.

ИП «Меденникова Светлана Федоровна» производит колбасные изделия  и деликате-
сы  из  мяса на протяжении 20 лет. Сегодня  компания выпускает 150 наименований  про-
дуктов питания: сырокопченое  филе, колбасы в ассортименте, деликатесные изделия из 
говядины и свинины. Предприятие удостоилось золотой  медали в номинациях «Охотни-
чьи колбаски», «Суджук» и «Казы». 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: финансирование за счет 
средств МИО и Фонда «Даму».  

Medennikova Svetlana Fedorovna IE produces sausages and meat delicacies for 20 years. 
Today the company produces 150 food products: raw smoked fillet, assorted sausages, delicacies 
made from beef and pork. The enterprise was awarded a gold medal in the nominations as  
«Hunter’s Sausage», «Sudzhuk» and «Kazy».

The company has received the following state support: funding from local executive authorities 
and the «Damu» Fund.

8 (7153)223-541

medennikov@mail.ru 
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мерКе-ет  
КОмбИнаты, ЖШС

мерКе-ет  
КОмбИнаты, тОО

merKe-Yet 
KOmbInAtY LLP

Ет және ет өнімдерін дайындау, өңдеу, сақтау және сату.
Жамбыл обл., Мерке ауд., Рысқұлов көш. 

Заготовка, переработка, хранение и реализация мяса и мясопродуктов.
Жамбылская обл., Меркенский район, уч. Рыскулова

procuring, processing, storage and sale of meat and meat products.
ryskulova str., merkensky district, Zhambyl region

«Мерке-ет комбинаты» компаниясы малды дайындау, бордақылау және сою саласында 
қызмет етедi және етті шұжық өнімдеріне, консервілік өнімдерге және жартылай дайын 
өнімдерге қайта өңдеумен айналысады. Ет комбинатының өндірістік қуаты тәулігіне 10 
мың бірлік өнім құрайды. Өнім түрлері: бұқтырылған ет, қарақұмық ботқасы, арпа жар-
масынан пісірілген ботқа, күріш ботқасы және «туристтің таңғы асы».

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы–2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы.

Компания «Мерке-ет комбинаты» специализируется на заготовке и откорме скота, за-
бое и переработке мяса в колбасные изделия, консервные продукты и полуфабрикаты. 
Производственная мощность мясокомбината до 10 тыс. банок консервированных мяс-
ных продуктов в сутки. Виды продукции: тушенка, гречневая каша, перловая, рисовая и 
«завтрак туриста».

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The Merke-Yet Kombinaty specializes in procuring and fattening cattle, slaughtering and 
processing the meat in sausages, tinned food products and intermediate goods. The meat-
processing plant capacity reaches 10 thousand canned meat products per day. Product types: 
stew, buckwheat, barley, rice porridges and the «tourist breakfast» product.

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project within the «Business Roadmap 2020» program.

8(7263) 251-777

merke_et@mail.ru

АЗЫқ-тҮлік өНЕРкƏСіБі
пИЩЕвАя пРОМЫШлЕННОСть

fOOd industrY



136

мИлх, ЖШС мИлх, тОО mILCh LLP

Сүт өңдеу және сүт өнімдерін өндіру.
қостанай обл., қостанай қ., Бородин к., 235

переработка молока и производство молочной продукции.
костанайская обл., г. костанай, ул. Бородина, 235

processing of milk and production of dairy products.
235 Borodin str., kostanay city, kostanay region 

«МИЛХ» ЖШС - табиғи сүттен жоғары сапалы өнім өндіретін компания. Өнімнің са-
пасы өндірістің барлық кезеңдерінде мұқият қадағаланып, халықаралық стандарттарға 
сәйкес келеді.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Даму-Өндіріс» өңдеу өнеркәсібі 
саласындағы ШОБ қолдау бағдарламасы. 

ТОО «МИЛХ» – компания по производству высококачественных продуктов из натураль-
ного молока. Качество производимой продукции тщательно отслеживается на всех эта-
пах производства и соответствует международным стандартам. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа поддержки МСБ 
в сфере обрабатывающей промышленности «Даму -Өндіріс». 

MILCH LLP is a company for production of high-quality products made of natural milk. The 
quality of the products is carefully monitored at all stages of production and meets international 
standards.

The company has received the following state support: «Damu – Ondiris» program for
supporting SME in the manufacturing sector.

8(7142)559-559
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мОлКОм-ПавлОдар, 
ЖШС

мОлКОм-ПавлОдар, 
тОО

mOLKOm-PAvLOdAr 
LLP

Сүт және сүт өнімдері.
павлодар обл., павлодар қ., Орталық өндіріс ауданы

производство молока и молочных продуктов.
павлодарская обл., г. павлодар, Центральный промышленный район

milk and dairy products manufacturing.
central industrial district, pavlodar city, pavlodar region

2004 жылы құрылған «МолКОМ-Павлодар» ЖШС сүт және сүт өнімдерін шығаратын ком-
пания. Өндіріс Швеция, Германия, Италия және Ресей технологиясымен жабдықталған.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

ТОО «МолКОМ-Павлодар» – предприятие по производству молока и молочных про-
дуктов, созданное в 2004 года. Производство компании оснащено технологическим обо-
рудованием из Швеции, Германии, Италии и России.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

MolKOM-Pavlodar LLP is a company engaged in milk and dairy products manufacturing, 
which was established in 2004. The Company’s production plant is fitted out with processing 
equipment from Sweden, Germany, Italy, and Russia.  

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

+77762257060, 
+77078288501

erganat_78@mail.ru 
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мОлПрОдуКт, ЖШС мОлПрОдуКт, тОО mOLPrOduKt LLP

Сүт өнімдерін өндіру.
Солтүстік қазақстан обл., петропавл қ., универсальная к., 1 «А»

производство молочной продукции.
Северо-казахстанская обл., г. петропавловск, ул. универсальная, 1 «А»

production of dairy products.
1 a universalnaya str., petropavlovsk city, north kazakhstan region 

«Молпродукт» ЖШС – 1997 жылы құрылған Қазақстанның солтүстігіндегі ең ірі компания. 
Қазіргі уақытта кәсіпорын «Зорькин Луг», «Мумуня» және «Любимое» сауда белгісімен 60-
тан астам өнім шығарады. Компанияда дайын өнімдерді өндірудің барлық кезеңдерінде 
сапаны бақылаудың қатаң жүйесі бар және ISO стандартына ие.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

ТОО «Молпродукт» – это крупнейшая компания на севере Казахстана, основанная в 
1997 году. В настоящее время предприятие выпускает более 60 наименований продук-
ции под торговой маркой «Зорькин Луг», «Мумуня» и «Любимое». Компания обладает 
четко отлаженной системой контроля качества на всех стадиях выпуска готовой продук-
ции и имеет сертификат международного стандарта ISO. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Molprodukt LLP is the largest company in the north of Kazakhstan, which was founded in 
1997. At present, the enterprise produces more than 60 products as «Zorkin Lug», «Mumunya» 
and «Lubimoe» trademarks. The company has a well-established quality control system at all 
stages of production of finished products and is certified by the international ISO standard.

The company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap-2020» program.

8(7152)422-689

sko_molproduct@mail.ru 
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мПз бИЖан, ЖШС мПз бИЖан, тОО mPP bIzhAn LLP

Ет өңдеу және консервілеу.
Алматы қ., Дулатов көш., 52-Б

переработка и консервирование мяса.
г. Алматы, ул. Дулата, 52-Б

meat processing and canning.
52-B dulat str., almaty city

 «МПЗ БИЖАН» ЖШС 20 жыл бойы шұжық өнімдерін және ет деликатестерін өндіреді. 
Бүгінде кәсіпорын шикідей қақталған, пісіріліп қақталған, пісірілген өнімдер, ет деликатестері 
және жылқының етінен жасалған ұлттық өнімдер секілді жоғары сапалы шұжықтардың 
сексеннен аса атауларын шығарады. Одан басқа, компания жас малдың  етін сатады. 
Кәсіпорын әлемдік сапа стандарттарына сай келетін неміс, швейцария және италия 
жабдықтарын пайдаланады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі саласындағы  
«Даму – Өндіріс»  ШОБ қолдау бағдарламасы.  

ТОО «МПЗ БИЖАН» занимается производством колбасных изделий и мясных дели-
катесов на протяжении 20 лет. На сегодняшний день предприятие выпускает более 80 
наименований высококачественных колбас: сырокопченые, варено-копченые, вареные 
изделия, мясные деликатесы и национальные изделия из конины. Кроме того, компа-
ния занимается реализацией свежего мяса. Предприятие использует оборудование не-
мецкого, швейцарского и итальянского производства, отвечающего мировым стандар-
там качества. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа поддержки МСБ 
в сфере обрабатывающей промышленности «Даму  – Өндіріс».  

MPP BIZHAN LLP has been manufacturing sausages and meat delicacies for 20 years. Currently 
the Company manufactures more than 80 types of high quality sausages: smoked, boiled-
smoked, boiled products, meat delicacies and national horse meat products. In addition, the 
Company sells fresh meat. The Company uses German, Swiss and Italian equipment meeting 
the world quality standards. 

The Company has received the following state support: «Damu – Ondiris»  program for 
supporting SME in the manufacturing sector.

+77077950837

bizhan@yandex.kz
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наз-гҮлім, Шқ наз-гулім, Кх nAz-GuLIm FArm

Азық-түлік өнімдерін өндіру.
Атырау обл., қызылқоға ауданы, Мүкір ауылы, С. Есенғалиев к., 17а

производство продуктов питания.
Атырауская обл., кзылкогинский район, с. Мукур, ул. С. Есенгалиева, 17а

production of food products.
17а s. Yessengaliyev str., mukur village, kzylkozhinsky district, atyrau region 

2003 жылдан бастап «Наз-Гүлім» шаруа қожалығы ірі қара малды өсіру және ет өнімдерін 
сатумен айналысады. 2013 жылдан бастап компания жылына 12 тонна  ет өңдейтін цех 
ашты. Сонымен қатар, компания тұшпаралар, котлеттер және тартылған ет шығарады. 
Бүгінде шаруа қожалығының өндірісі Еуразиялық сәйкестік сертификатына ие (ЕСС).

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Ауыл шаруашылығын қаржылай 
қолдау қоры» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ қаржыландыруы, «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында «КОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы. 

Крестьянское хозяйство «Наз-Гулім»  занимается  разведением  мелкого рогатого ско-
та и реализацией мясной продукции с 2003 года. С 2013 года предприятие открыло цех 
по переработке мяса, производственная мощность которого составляет 12 тонн мяса в 
год. Помимо этого, компания выпускает пельмени, котлеты и фарш. Сегодня продукция 
хозяйства имеет сертификат Евразийского соответствия (ЕАС).

Виды государственной поддержки, полученные компанией: кредитование от АО «Фон-
да финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагрофинанс», «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Naz-Gulim Farm is engaged in breeding of small cattle and sale of meat products since 2003. 
Since 2013, the company has opened a meat processing workshop with production capacity of 
12 tons of meat per year. In addition, the company produces pelmeni, cutlets and forced meat. 
Today, the production of the farm has a certificate of the Eurasian conformity (EAC).

The company has received the following state support: loans from JSC «Fund for Financial 
Support of Agriculture», JSC «Kazagrofinance», «SME Top-Management Training» under the 
«Business Roadmap-2020» program.

8(7123)861-360
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нурбеКОв б.К., ЖК нурбеКОв б.К., ИП nurbeKOv b.K. Ie

Ауыз су өндірісі.
Жамбыл обл., тараз қ., Жамбыл даңғ., 13/8

производство питьевой воды.
Жамбылская обл., г. тараз, пр. Жамбыла, 13/8

manufacture of drinking water.
13/8 Zhambyl ave., taraz city, Zhambyl region

«Б.К. Нурбеков» ЖК 2013 жылдан бастап «Шапағат-су» сауда белгісімен ауыз су шығарады. 
Өнім 5 литрлік және 19 литрлік бөтелкелерге сүзіліп құйылады және оралады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы–2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту». 

ИП «Нурбеков Б.К» выпускает питьевую воду под торговой маркой «Шапағат-су» с 2013 
года. Продукция компании фильтруется и фасуется в бутылках по 5 л и 19 л.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Nurbekov B.K. IE manufactures drinking water under the trademark «Shapaat-su» since 2013. 
The Company’s products are filtered and packed in bottles of 5 liters and 19 liters.

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project within the «Business Roadmap 2020» program.

+77771179904, 
+77478907401

nurbekov75@mail.ru
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Орумбаева С.К., ЖК Орумбаева С.К., ИП OrumbAevA S.K. Ie

Ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді өндіру. кілегей және кілегейсіз кондитерлік 
өнімдер өндіру.
Солтүстік қазақстан обл., петропавл қ., кирпичная к., 14

производство мучных кондитерских изделий. производство кремовых и безкремо-
вых кондитерских изделий.
Северо-казахстанская обл., г. петропавловск, ул. кирпичная, 14

pastry production. production of confectionery products with cream and without cream.
14 kirpichnaya str., petropavlovsk city, north kazakhstan region 

Нарыққа «Рахат-Лукум» кондитерлік цехы ретінде ұсынылған «Орумбаева С.К.» Петро-
павл қаласында 2005 жылдан бастап жаңа пісірілген кондитерлік өнімдер  шығарумен 
айналысады. Кәсіпорын өнімдердің кең түрін шығарады: әртүрлі салмасы бар үгілмелі, 
бисквитті печеньелер, тоқаштар, мейізді, ванилді, жеміс салмалы кекс, дәстүрлі шығыс 
тәттілері.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Екінші деңгей банктерге қаражат 
орналастыру. 

ИП «Орумбаева С.К.» представленный на рынке, как кондитерский цех «Рахат-Лукум», 
с 2005 года занимается производством свежей выпеченной кондитерской продукции в 
городе Петропавловск. Предприятие выпускает широкий ассортимент продукции: песоч-
ное, бисквитное и сдобное печенье с различными начинками, кексы с изюмом, ванилью 
и фруктовыми начинками, а также традиционные восточные сладости.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: размещение средств в 
БВУ.

Orumbaeva S.K. IE represented in the market as the «Rakhat Lukum» confectionery shop, 
it has been engaged in production of fresh baked confectionery products in Petropavlovsk 
since 2005. The enterprise produces a wide range of products: shortbread, biscuits and butter 
cookies with various fillings, muffins with raisins, vanilla and fruit fillings, as well as traditional 
oriental sweets.

The company has received the following state support: placement of funds in second-tier 
banks.

8(7152)316-492

aslan-kz87@list.ru 
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раумЭна, ЖШС раумЭна, тОО rAumenA LLP

тағамдар, макарон және нан өнімдерін өндіру.
қостанай обл., Рудный қ., 50 лет Октября к., 65

производство снековой, макаронной и хлебобулочной продукции.
костанайская обл., г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 65

production of snack, macaroni and bakery products.
65, 50 years of October str., rudny town, kostanay region

«Раумэна» компаниясы – тағамдар өндіру мен сату, макарон және нан өнімдерін шығарумен 
айналысатын отандық кәсіпорын. Кәсіпорынның негізгі қызметі – дайын өнімдер сала-
сы. «Хрум-Хрум» брендімен жүгері таяқшалары, «Пастери» сауда белгісімен бидай ұны 
және құрғақ таңғы астар шығарады.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Қашықтан оқыту. 

Компания «Раумэна» –  отечественное предприятие в сфере производства и продажи 
снековой продукции, а также макаронных и хлебобулочных изделий. Основным направ-
лением деятельности предприятия является выпуск готовой продукции: кукурузных па-
лочек под торговой маркой «Хрум-Хрум», ржано-пшеничных палочек под брендом «Па-
стони»  и сухих завтраков в ассортименте.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистанционное обуче-
ние.

Raumana Company is a domestic enterprise in production and sale of snack products, as well 
as macaroni and bakery products. The main activity of the enterprise is production of finished 
products: mais flips under  the «Khrum-Khrum» brand, rye-wheat sticks under the «Pastoni» 
brand and assorted dry breakfasts.

The company has received the following state support: distance learning.

8(7143)194-347, 
8(7143)194-230

kom.raumena@gmail.com

www.raumena.com 
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рИм-КазагрО, ЖШС рИм-КазагрО, тОО rIm-KAzAGrO LLP

Азық-түлік өнімдерін өндіру.
Солтүстік қазақстан обл., петропавл қ., явленск тас жолы, 2

производство продуктов питания.
Северо-казахстанская обл., г. петропавловск, явленское шоссе, 2

production of food products.
2, Yavlenskoye highway, petropavlovsk city, north kazakhstan region 

«Рим-ҚазАгро» ЖШС 2017 жылдан бастап жылдам тамақ өнімдерін өндіруші. Бүгінгі 
таңда зауытта «Добрая порция» тауар белгісіндегі сорпаны, картоп езбесін, бульондар-
ды, «Добрая» жармасын және «Паста Мама» жылдам әзірленетін кеспесін өндіру жүзеге 
асырылады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

ТОО «Рим-КазАгро» - производитель продуктов быстрого приготовления, начиная с  
2017 года. На сегодняшний день на заводе проводится фасовка бульонов, картофельно-
го пюре, супов под торговой маркой «Добрая порция», круп под названием «Добрая», а 
также производство лапши быстрого приготовления «Паста Мама».

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Rim-KazAgro LLP is a manufacturer of fast food products since 2017. To date, the factory 
carries out packing of broths, mashed potatoes, soups under the «Dobraya Porcia» trademark, 
«Dobraya» groats, and also production of  «Pasta Mama» quick-cooking noodles.

The company has received the following state support: subsidizing under the «Business 
Roadmap 2020» program.

8(7152)535-866

raduga@kdr.kz

www.new-day.kz 
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рОКОС КО, ЖШС рОКОС КО, тОО rOKOS CO LLP

Ет өңдеу комбинаты.
Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., 41 разъезд, курсант тас жолы, 16

Мясоперерабатывающий комбинат.
Актюбинская обл., г. Актобе, 41 разъезд, курсантское шоссе, 16

meat processing plant.
16 kursantskoye highway, 41 crossing point, aktobe city, aktobe region

 «Рокос Ко» ЖШС Қазақстанның ет өңдеу нарығында 2008 жылдан бастап жұмыс істейді 
және «Дәстүр Дәмі», «Бақтышы», «МПК» және «Барсик» сауда белгілерімен өнім шығарады. 
Компанияның өндірістік базасы Ақтөбе қаласында, ал филиалдары Астана, Алматы, Шым-
кент, Атырау, Орал, Қарағанды және Қостанай қалаларында орналасқан. Ет комбинаты 
жылына бес мың тоннадан астам өнім береді.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

ТОО «Рокос Ко» работает на рынке мясоперерабатывающих продуктов Казахстана с 
2008 года и выпускает продукцию под торговыми марками «Дастур Дамы», «Бактышы», 
«МПК» и «Барсик».  Производственная база компании находится в г. Актобе, а филиалы 
компании расположены в городах Астана, Алматы, Шымкент, Атырау, Уральск, Караган-
ды и Костанай. Мощность мясокомбината составляет свыше 5 000 тон в год.  

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Rokos Co LLP operates in the market of meat processing products in Kazakhstan since 2008 
and manufactures products under the trademarks «Dastur Dami», «Baktyshy», «MPK» and 
«Barsik». The Company’s operations base is in Aktobe city and the Company 's branches are 
in cities of Astana, Almaty, Shymkent, Atyrau, Uralsk, Karaganda and Kostanay. Capacity of the 
meat processing plant is over 5,000 tons per year.

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8(7132) 983-352

www.mpk.kz
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Сауле КОндИтерліК 
фабрИКаСы, ЖШС

КОндИтерСКая  
фабрИКа Сауле, тОО

SAuLe COnFeCtIOnerY 
FACtOrY SAuLe LLP

вафли өндіру. 
Жамбыл обл., тараз қ., Жамбыл д., 3Б

производство вафель.
Жамбылская обл., г. тараз, пр. Жамбыла 3Б

production of wafers.
3B Zhambyl ave. taraz city, Zhambyl region

«Сәуле» кондитерлік фабрикасы» ЖШС Австрия мен Швейцария жабдығында вафли 
өнімдерін шығарады.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау.

ТОО «Кондитерская фабрика Сауле» специализируется на изготовлении вафельной про-
дукции, которую производят на оборудовании Австрии и Швейцарии. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Saule Confectionary Factory LLP specializes in production of waffle products, which are 
produced on equipment from Austria and Switzerland.

The company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

+77017234508, 
8(7262)575-500

taraz-holod@mail.ru,  
kf_saule@mail.ru 
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СтОянОв С.С. 
FIShLIne.Kz, ЖК 

СтОянОв С.С. 
FIShLIne.Kz, ИП

StOYAnOv S.S. 
FIShLIne.Kz Ie

Арнайы дүкендерде балық, шаянтәріздестер және ұлу сату. 
қайта өңдеу және консервілеу. 
павлодар обл., Орталық өнеркәсіптік аудан 1886-1887

Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных 
магазинах. переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков.
павлодарская обл., Центральный район промышленный 1886-1887

retail sale of fish, shell fish and molluscs in specialized stores.  
processing and canning of fish, shell fish and molluscs. 
1886-1887 the central industrial district, pavlodar region 

«Fishline.kz» компаниясы Павлодар қаласында 1993 жылдан бастап балық өнімдерін 
өңдеумен айналысады. Кәсіпорын өзі өндірген балық деликатестері мен  пресервілердің 
көптеген түрлерін шығарады. Негізгі серіктесі және жеткізушісі «Fishfood» компаниясы, сондай-
ақ «Fishline.kz» Ресейдің Қиыр Шығысындағы, Мурманск, Петербор, Мәскеу қалаларының, 
Литва, Латвия мен Норвегияның балық өнеркәсібі кәсіпорындарымен әріптестік орнытқан. 
Бұл - жаңа мұздатылған балықтың кең түрін жыл бойы  ұсынуға мүмкіндік береді. 

Компания алған мемлекеттік қолдаудың түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау.

Компания «Fishline.kz» с 1993 года занимается  переработкой  рыбной продукции в                      
г. Павлодар. Предприятие реализует широкий ассортимент рыбных деликатесов и пре-
сервов собственного производства. Основным партнером и поставщиком является ком-
пания «Fishfood», также «Fishline.kz» сотрудничает с  рыбопромышленными предприя-
тиями Дальнего Востока России, Мурманска, Петербурга, Москвы, Литвы, Латвии и Нор-
вегии, что дает возможность круглый год поддерживать широкий ассортимент свеже-
мороженой рыбы. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The Fishline.kz Company processes fish products in Pavlodar city since 1993. The Company 
sells a wide range of own produced fish delicacies and canned goods. The main partner and 
supplier is the Fishfood Company. The Fishline.kz also cooperates with fish industry companies 
from the Russian Far East, Murmansk, St. Petersburg, Moscow, Lithuania, Latvia and Norway 
all this allows to maintain a wide range of fresh frozen fish all year round. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8(7182)652-730

АЗЫқ-тҮлік өНЕРкƏСіБі
пИЩЕвАя пРОМЫШлЕННОСть

fOOd industrY



148

тараз халуаСы, ЖШС тараз халваСы, тОО tArAz hALvAhSY LLP

Халуа өндірісі.
Жамбыл обл., тараз қ., тынышбаев көш., 15

производство халвы.
Жамбылская обл., г. тараз, ул. тынышбаева, 15

manufacture of halvah.
15 tynyshbaeva str., taraz city, Zhambyl region

1999 жылдан бастап «Тараз Халуасы» кәсіпорны халуаның отандық өндірушісі және 
жеткізушісі. Компания күнбағыс, жержаңғақ және мейіз қосылған десерттік күнбағыс халуасы, 
мейіз қосылған күнбағыс халуасы және үлпілдек халуа секілді халуаның түр-түрін шығарады. 
Бұдан басқа, кәсіпорын жержаңғақты майдың және табиғи балдың өндірісіне кірісуде. 
«Тараз Халуасы» ЖШС бірде-бір өніміне ГМА және консерванттар қосылмайды. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы–2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы. 

Предприятие «Тараз Халвасы» - отечественный производитель и поставщик халвы с 1999 
года. Компания выпускает и разрабатывает различные виды халвы: подсолнечная, под-
солнечная десертная с арахисом и изюмом, подсолнечная с изюмом и воздушная халва. 
Помимо этого, предприятие налаживает производство арахисового масла и натурально-
го мёда. Вся продукция ТОО «Тараз Халвасы» не содержит ГМО и консерванты.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Taraz Halvahsy Company has been a domestic manufacturer and supplier of halvah since 
1999. The Company manufactures and develops various types of halvah: sunflower, sunflower 
dessert with peanuts and raisins, sunflower with raisins and airy halvah. In addition, the Company 
introduces manufacture of peanut butter and natural honey. All products of Taraz Halvahsy 
LLP contain no GMOs and food additives. 

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project within the «Business Roadmap 2020» program.

8(7262)465-606, 
+77079779966

taraz_halva@mail.ru
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тП1, ЖШС тП1, тОО tP1 LLP

Шұжық өнімдерінің, ет деликатестерінің және ет қосылған жартылай дайын 
өнімдер өндірісі.
Ақмола обл., Ақкөл қ., луганская көш., 29/2

производство колбасных изделий, деликатесов из мяса и мясных полуфабрикатов.
Акмолинская обл., г. Акколь, ул, луганская, 29/2

manufacture of sausage products, delicacies from meat and meat intermediate goods.
29/2 luganskaya str., akkol town, akmola region 

«ТП1» ЖШС еттен жасалған өнімдерді 2017 жылдың наурыз айынан бастап шығара 
бастады. Қазір компания шұжықтардың қырық және ет деликатестерінің жиырма түрін 
өндіреді. Қысқа мерзім ішінде кәсіпорын «Қазақстанның ең үздік тауары» көрме-байқауына 
белсенді қатысқаны үшін «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасының алғыс хатымен ма-
рапатталды. 2017 жылы кәсіпорын «Тамақ өнеркәсібі» атты ХХ халықаралық Орталық Азия 
көрмесі аясында тамақ өнімдері мен сусындардың кәсіби дегустациясында «Ең жақсы 
өнім Worldfood Kazakhstan – 2017» номинациясында жеңімпаз атанды. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы.

ТОО «ТП1» запустило производство изделий из мяса в марте 2017 года. На сегодняш-
ний день компания выпускает 40 наименований колбас и 20 наименований мясных де-
ликатесов. За короткий срок своей деятельности предприятие  было награждено  бла-
годарственным письмом  от НПП РК Атамекен за активное участие в конкурсе - выставки  
«Лучший товар Казахстана». В 2017 году предприятие заняло первое место на профес-
сиональной дегустации продуктов питания и напитков под названием «Лучший продукт 
Worldfood Kazakhstan-2017», в рамках 20-ой Центрально-Азиатской Международной Вы-
ставки «Пищевая промышленность».

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

TP1 LLP started manufacturing of meat products from March 2017. Currently the Company 
manufactures 40 types of sausages and 20 meat delicacies. Within a short period of its operation, 
the Company was awarded with a letter of gratitude from the NCE of RK Atameken for active 
participation in the contest-exhibition «The Best Goods of Kazakhstan». In 2017 the Company 
became a winner at the professional tasting of food and beverages under the title «The Best 
Product Worldfood Kazakhstan-2017» under the 20th Central Asian International Food Industry 
Exhibition. 

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
within the «Business Roadmap 2020» program.

+77083234359

t.p.1@mail.ru

АЗЫқ-тҮлік өНЕРкƏСіБі
пИЩЕвАя пРОМЫШлЕННОСть

fOOd industrY



150

транСтехИнтер-
неШнл, ЖШС

транСтехИнтер-
неШнл, тОО

trAnSteCh- 
InternAtIOnAL LLP

тамақ өнеркәсібі.
Атырау обл., Атырау қ., канцев көш., 7, Бизнесс Хаус 

пищевая промышленность.
Атырауская обл., г.Атырау, ул. канцева 7, Бизнесс Хаус 

food industry.
7 kantseva str., Business house, atyrau city, atyrau region 

 «ТрансТехИнтернешнл» ЖШС – қазақстандық азық-түлік өндірушілердің Батыс Қазақстан 
аумағындағы эксклюзивті дистрибьюторы. 2016 жылдан бастап кәсіпорын өндірістік аумағы 
бес мың шаршы метр құрайтын  «Дәулет Нан» нан зауытын іске қосты. Кәсіпорын өнімнің 
елу бес түрін шығарады. Ерекшелігі – көне рецепт негізінде ұйытқыны ашытқысыз дай-
ындау. Сондай-ақ компанияның макарондар мен ұн өндіретін цехы өз жұмысын баста-
ды. Кәсіпорында бірінші және жоғары сұрыпты ұн өндіріледі. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау.

ТОО «ТрансТехИнтернешнл»  –  эксклюзивный   дистрибьютор   казахстанских произво-
дителей продуктов питания на территории Западного Казахстана. С 2016 года предприя-
тие запустило хлебозавод «Дәулет Нан», производственной площадью более 5000 кв.м. 
Ассортимент предприятия представлен более 55 наименованиями различных хлебобу-
лочных изделий, уникальность продукции в изготовлении с помощью бездрожжевой за-
кваски, на основе бабушкиных рецептов. Также компания запустила цех по производству 
макарон и муки. На предприятии производится мука первого и высшего сортов. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

TransTechInternational LLP is an exclusive distributor of Kazakhstani food manufacturers in 
the territory of Western Kazakhstan. Since 2016 The Company launched the «Daulet Nan» 
bread-baking plant with the operation area of more than 5000 sq.m. The Company’s product 
range numbers more than 55 various bakery products, special feature of the manufactured 
product is that non yeasted leaven is used, based on grandmother's recipes. The Company 
also launched a shop for the manufacture of pasta and flour. The Company manufactures flour 
of the first and highest grade. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8 (7122)950-147
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уСОлОчКа, ЖШС уСОлОчКа, тОО uSOLOChKA LLP

Дайын тамақ өнімдерін және жартылай дайын өнімдер.
павлодар обл., павлодар қ., Майра көш., 33/1

производство приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов.
павлодарская обл., г. павлодар, ул. Майры, 33/1

manufacture of cooked food products and intermediate goods.
33/1 mairy str., pavlodar city, pavlodar region

2008 жылы құрылған «Усолочка» компаниясы мал шаруашылығы шикізатын өңдеумен 
және жартылай дайын өнімді, сондай-ақ аспаздық өнімдерді өндірумен айналысады.  
Кәсіпорынның мақсаты – үйде піскен таза тамақ ұсыну. Себебі көптеген автоматтандырылған 
цехтарға қарағанда, олардың жартылай дайын өнімдері қолмен жасалады. Кәсіпорын жыл 
сайын стандарттау, куәландыру және тоқсан сайын шикізатты куәландыру рәсімдерінен 
өтеді. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы – 2020» 
бағдарламасының аясында «Іскерлік байланыстар» жобасы және субсидиялау. 

Компания «Усолочка», основанная в 2008 году, занимается переработкой животно-
водческого сырья и производством полуфабрикатов, а также кулинарных изделий. Пред-
приятие позиционирует себя на рынке как домашнее производство, полуфабрикаты вы-
рабатываются вручную, в отличие от многих цехов с автоматической лепкой. Производ-
ство ежегодно проходит стандартизацию, сертификацию продукции и ежеквартальную 
сертификацию сырья. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Деловые связи» 
и субсидирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». 

The Usolochka Company established in 2008 processes livestock raw products and manufactures 
intermediate goods and culinary products. The Company positions itself in the market as a home 
cooked products, intermediate goods are prepared by people unlike many shops with automatic 
molding. The Company annually undergoes certification procedures, product certification and 
quarterly certification of raw products.

The Company has received the following state support: «Business Relations» project and 
subsidizing within the «Business Roadmap 2020» program. 

+77019372922
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ұлытау, ЖК ұлытау, ИП uLYtAu Ie

Балалар тағамдары мен диеталық тамақтану өнімдерін өндіру. 
Алматы қ., төле би көш., 127

производство детского питания и диетических пищевых продуктов.
г. Алматы, ул. толе би, 127

manufacture of baby food and dietary food. 
127 tole bi str., almaty city

«Ұлытау» ЖК ұлттық салауатты тамақтану орталығы» жылқы сүті негізіндегі арнайы 
диеталық шоколад өндіреді. Кәсіпорын шығаратын  шоколад жаппай тұтыну өнімі ретінде 
ғана емес, сондай-ақ қант диабетіне, семіздікке, атеросклерозға, сондай-ақ жүрек-қан 
ауруларына шалдыққан адамдарға арналып алдын ала тағайындалады. Өнім атаулары: 
«Ұлытау Classik» шоколады, «Балқарағай жаңғағы қосылған Ұлытау», «Ұлытау – жылқы 
сүті», «Жер жаңғақты Ұлытау», «Ұлытау – Алуа», «Ұлытау – Тарлан».

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы–2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы.

ИП «Национальный центр здорового питания «Ұлытау» производит специализирован-
ный шоколад для диетического питания на основе кобыльего молока. Шоколад, выпуска-
емый предприятием, используется не только в качестве продукта массового потребле-
ния, но и профилактического назначения для людей, страдающих от сахарного диабета, 
ожирения, атеросклероза, а также сердечно-сосудистых заболеваний. Наименование 
продукции: шоколад «Улытау Classik»,  «Улытау с кедровыми орехами», «Улытау-кобылье 
молоко», «Улытау с арахисом», «Улытау-Алуа», «Улытау-Тарлан».

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

«Ulytau» Health Food National Center IE produces specialized chocolate for dietary nutrition 
made of mare's milk. The chocolate manufactured by the Company is used not only as a mass-
consumption product but also for preventive purposes by people suffering from diabetes 
mellitus, obesity, atherosclerosis, and also cardiovascular diseases. The product name: «Ulytau 
Classic», «Ulytau with pine nuts», «Ulytau mare milk», «Ulytau with peanuts», «Ulytau Alua», 
«Ulytau-Tarlan» chocolates.

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project within the «Business Roadmap 2020» program.

+77472028092

k_b_mira@mail.ru
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фрегат, ЖШС фрегат, тОО FrIGAte LLP

Ет және құс еті өнімдерін өндіру.
Солтүстік қазақстан обл., петропавл қ.,әуезов к., 287

производство продуктов из мяса и мяса птицы.
Северо-казахстанская обл., г. петропавловск, ул. Ауэзова, 287

production of meat and poultry products.
287 auezov str., petropavlovsk, north kazakhstan region

«Фрегат» ЖШС  – 1998 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан ет өңдеу кешені. Компа-
ния шұжық өнімдерін және шұжық, ысталған өнімдердің 80-нен астам түрін шығарады.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

ТОО «Фрегат» – это мясоперерабатывающий комплекс, осуществляющий свою дея-
тельность с 1998 года. Компания занимается производством колбасных изделий и выпу-
скает более 80 наименований колбас и копченостей. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса 2020».

Frigate LLP is a meat processing complex, which has been operating since 1998. The company 
produces sausages and produces more than 80 types of sausages and smoked products.

The company has received the following state support: subsidizing under the «Business 
Roadmap 2020» program.

8 (7152) 540-464

fregat-m55@mail.ru
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хлебный двОр, 
ЖК

хлебный двОр,  
ИП

hLebnIY dvOr  
Ie  

Нан, нан-тоқаш, кондитерлік және аспаздық өнімдер шығару және сату.
павлодар обл., павлодар қ., толстой көш., 90

производство и реализация хлеба, хлебобулочных,  
кондитерских и кулинарных изделий.
павлодарская обл., г. павлодар, ул. толстого, 90

Baking and sale of bread, bakery, pastry and culinary products. 
90 tolstoy str., pavlodar city, pavlodar region

 «Татьяна Владимировна Питкевич-Дризленок «Хлебный двор» ЖК – 2003 жылы құрылған 
және қазір кондитерлік және нан-тоқаш өнімдері нарығындағы жетекші кәсіпорын. 
Компанияның «Хлебный двор» және «Свежая выпечка» деп аталатын екі сауда белгісі 
бар. Бүгінде кәсіпорын өз өнімін Павлодар қаласының бес жүзден астам дүкендеріне және 
облыс бойынша басқа да елді мекендерге жеткізеді, сондай-ақ 4 жеке сауда орны  бар. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы – 2020» 
бағдарламасы, «Іскерлік байланыстар» жобасы, өңдеу өнеркәсібі саласындағы  «Даму – 
Өндіріс»  ШОБ қолдау бағдарламасы. 

ИП «Питкевич-Дризленок Татьяна Владимировна «Хлебный двор» - ведущее предпри-
ятие на рынке кондитерской и хлебобулочной продукции, созданное в 2003 году. Ком-
пания объединяет два бренда: «Хлебный двор» и «Свежая выпечка». На сегодняшний 
день предприятие обслуживает более 500 магазинов г. Павлодар, имеет 4 собственные 
торговые точки и поставляет продукцию по области, в г. Аксу и г. Экибастуз.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа «Дорожная кар-
та бизнеса-2020», проект «Деловые связи», программа поддержки МСБ в сфере обраба-
тывающей промышленности «Даму - Өндіріс».  

Pitkevich-Drizlenok Tatyana Vladimirovna Hlebniy dvor IE is a leading company in the market of 
pastry and bakery products established in 2003. The Company comprises two brands: «Khlebniy 
Dvor» and «Fresh Pastry». Currently the Company serves more than 500 stores in Pavlodar 
city and has 4 own sales outlets and delivers products within the region, to cities of Aksu and 
Ekibastuz. 

The Company has received the following state support: the «Business Roadmap 2020» 
program, «Business links» project, «Damu – Ondiris»  program for supporting SME in the 
manufacturing sector. 

8 (7182)508-769

albert-1171@yandex.ru
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цай вИКтОрИя 
валерИевна, ЖК

цай вИКтОрИя 
валерИевна, ИП

tSAI vIKtOrIYA 
vALerIevnA Ie

кондитерлік өнімдердің, торттардың, тоқаштардың,  
бәліштер мен ұзақ сақтауға арналған бисквиттердің өндірісі.
павлодар обл., павлодар қ., Академик Чокин көш., 27/1

производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных,  
пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения.
павлодарская обл., г. павлодар  ул. Академика Чокина, 27/1

cooking long-term storage pastries, cakes, patisseries, pies and biscuits.
27/1 academician chokin str., pavlodar city, pavlodar region

2014 жылдан бастап кәсіпорын «Викторияның тәтті ертегілері» атты сауда белгісімен 
өнім шығарады. Бүгінде компания өзін шағын наубайхана ретінде таныстырғанмен,  
республикалық әрі халықаралық деңгейде танымал болды. 

Компанияға көрсетілген  мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнес-Кеңесші» жобасы, «Бизнестің 
жол картасы-2020» бағдарламасы аясында қаржыландыру.  

Предприятие выпускает продукцию под торговой маркой «Сладкие истории от Викто-
рии» с 2014 года. На сегодняшний день компания позиционирует себя как мини-пекарня 
и известна, как в республиканском, так и в международном масштабе.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Бизнес-Советник» 
в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». 

The Company manufactures products under the trademark «Sweet stories from Victoria» 
since 2014. Currently the Company positions itself as a mini bakery and is known both in 
Kazakhstan and abroad.

The Company has received the following state support: «Business Advisor» project, financing 
within the «Business Roadmap 2020» program. 

+77775275675

АЗЫқ-тҮлік өНЕРкƏСіБі
пИЩЕвАя пРОМЫШлЕННОСть

fOOd industrY



156

Шай Орталығы, 
ЖШС 

чайный центр, 
тОО

teA Center  
LLP

Сауда-өндірістік қызметі.
Алматы обл., қарасай ауданы, Алмалыбақ ауылы, Бабаев көш., 4

торгово-производственная деятельность.
Алматинская обл., карасайский район, п. Алмалыбак, ул. Бабаева, 4

commercial and industrial activities.
4 Babayeva str., almalybak settlement, karasai district, almaty region

1998 жылдан бастап «Шай орталығы» компаниясы шай өндірісі саласында қызмет етеді. 
Компания брендтері қатарында Кениядан, Үндістаннан, Цейлоннан, Қытайдан әкелінген 
әр түрлі шайлар бар. Компанияның құрамына жоғары сапалы тамақ өнімдерін өндіретін  
құрылымдық бөлімшелер мен бірқатар еншілес ұйымдар кіреді. Қазір кәсіпорын өнімі 
Қазақстан мен Қырғызстанның барлық өңірлерінде, сондай-ақ Ресейдің он сегіз қаласында 
сатылады.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы – 2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

Компания «Чайный центр» занимается производством чая с 1998 года. В брендах ком-
пании представлены различные виды чая из Кении, Индии, Цейлона, Китая.  Компания 
состоит из структурных подразделений и  ряда дочерних организаций, занимающихся 
производством различных высококачественных продуктов питания. На сегодняшний день 
продукция предприятия представлена во всех регионах Казахстана, Киргизии, а также в 
18 городах России.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020». 

The Tea Center Company manufactures tea since 1998. The Company's brands represent 
different types of tea from Kenya, India, Ceylon and China. The Company consists of structural 
subdivisions and a number of subsidiaries manufacturing various high quality food products. 
Today the Company's products are represented in all regions of Kazakhstan, Kyrgyzstan, and 
also in 18 cities of Russia.

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program. 

8 (7273) 883-928

office@teacenter.kz

www.teacenter.kz
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ШарОв в.н., ЖК ШарОв в.н., ИП ShArOv v.n. Ie

Сусындар мен темекі өнімдерімен қатар тамақ өнімдері.
Солтүстік қазақстан обл., петропавл қ., Ю Медведев к., 41

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака.
Северно-казахстанская обл., г. петропавловск, ул. Ю. Медведева, 41  

production of food products, including beverages and tobacco.
41,Y. medvedev str.,  petropavlovsk, north kazakhstan region

«Шаров В.Н.» ЖК 20 жыл бойы облыс нарығында жұмыс істейді және бүгінде 120-дан 
астам өнім түрін шығарады. Компания пісірілген, пісірілген-ысталған, ысталған шұжықтар, 
сондай-ақ ет тағамдарын және мұздатылған жартылай фабрикаттар өндіреді. Шұжық цехы 
заманауи жоғары технологиялық құралдармен жабдықталған және дәстүрлі рецепт бой-
ынша бірегей тағам дайындау технологиясын пайдаланады. Кәсіпорын өнімдері Солтүстік 
Қазақстанның ең жақсы тауарлары деп танылды.

Компанияға көрсетілген алған мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-
2020» бағдарламасы шеңберінде субсидиялау мен кепілдік беру.

ИП «Шаров В.Н.» работает на рынке области на протяжении 20 лет и на сегодняш-
ний день  производит более 120 наименований продукции. Компания производит: ва-
реные, варено-копчёные, сырокопчёные колбасы, а также мясные деликатесы и замо-
роженные полуфабрикаты. Колбасный цех оснащён современным высокотехнологиче-
ским оборудованием и использует при производстве уникальную технологию приготов-
ления по традиционным рецептурам. Продукция  предприятия была названа лучшим 
товаром Северного Казахстана.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование и частич-
ное гарантирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Sharov V.N. IE works in the market of the region for 20 years and today produces more than 
120 products. The company produces cooked sausage, cooked smoked sausage, uncooked 
smoked sausages, as well as meat delicacies and frozen semi-finished products. The sausage 
shop is equipped with modern high-tech equipment and uses a unique cooking technology 
according to traditional recipes. The products of the enterprise were named as the best goods 
of Northern Kazakhstan.

The company has received the following state support: subsidizing and guaranteeing within 
the «Business Roadmap 2020» program.

8 (7152)310-511,  
8 (7152) 310-848

v.sharov_@mail.kz 
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ШИн-лайн, ЖШС ШИн-лайн, тОО ShIn-LIne LLP

тамақ өнімдерінің өндірісі.
Алматы обл., іле ауданы, Байсерке ауылы, Сұлтан Бейбарыс көш., 24

производство продуктов питания.
Алматинская обл., Илийский район, Байсеркенский с/о, с. Байсерке,  
ул. Султана Бейбарыса, 24

foodstuff manufacturing.
24 sultan Beibarys str., Bayserke settlement, ili district, almaty region

«Шин-Лайн» ЖШС– Қазақстан мен Орталық Азияның нарығында балмұздақ өндіруші 
компания. Кәсіпорын жылына көлемі он мың тоннадан асатын балмұздақтың жүз қырықтан 
астам түрін шығарады. 2015 жылы «ШИН-ЛАЙН» компаниясы «Бәсекеге қабілетті көшбасшы 
– Ұлттық чемпиондар» бағдарламасының қорытынды кезеңіне  қатысты, «Қазақстанның 
ең үздік тауары» өңірлік байқауларының сыйлық иегері және «Мінсіз» белгісінің иегері. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі саласындағы  
«Даму – Өндіріс»  ШОБ қолдау бағдарламасы.   

ТОО «Шин-Лайн» – компания-производитель мороженого на рынках Казахстана и Цен-
тральной Азии. Предприятие выпускает более 140 видов мороженого объемом более 
10 тысяч тонн в год. Компания «ШИН-ЛАЙН» является финалистом  программы «Лиде-
ры конкурентоспособности - Национальные чемпионы» в 2015 году, неоднократным при-
зером регионального конкурса «Лучший товар Казахстана» и обладателем знака «Без-
упречно».

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа поддержки МСБ 
в сфере обрабатывающей промышленности «Даму - Өндіріс».  

Shin-Line LLP is an ice cream manufacturing Company on markets of Kazakhstan and Central 
Asia. The Company manufactures more than 140 ice cream types with a volume of more than 
10 thousand tons per year. The SHIN-LINE Company is the finalist of the program «Leaders of 
Competitiveness - National Champions» in 2015, many times was a prize winner of the regional 
contest «The Best Commodity of Kazakhstan» and was awarded the national certification mark 
«Excellence».

The Company has received the following state support: «Damu – Ondiris»  program for 
supporting SME in the manufacturing sector.

8(7272) 903-626, 
8(7272) 903-800

АЗЫқ-тҮлік өНЕРкƏСіБі
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ЭКОфуд, ЖШС ЭКОфуд, тОО eCOFOOd  Ie

тағам өндірісі.
Алматы қ., Мақатаев көш., 117

производство пищевых продуктов.
Алматинская обл., г. Алматы, ул. Макатаева, 117

manufacture of food products.
117 makatayeva str., almaty city, almaty region

 «Экофуд» ғылыми-өндірістік орталығы» ЖШС алкогольсіз сусындар өндірумен және 
дәнді дақылдарды қайта өңдеумен айналысады. Компанияның басты бағыты – халық үшін 
отандық табиғи шикізат негізінде дайындалатын тамақ өнімдерінің түрін кеңейту. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы–2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

ТОО «Научно-производственный центр Экофуд» занимается производством безалко-
гольных напитков и переработкой злаковых культур. Приоритетное направление компа-
нии - расширение ассортимента продуктов питания для населения, при изготовлении ко-
торых используется только натуральное отечественное сырье.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Ecofood Scientific and Production Center LLP manufactures alcohol-free beverages and 
processes cereals. The priority trend of the Company is expanding food product range for 
people and using only natural domestic raw products in the manufacture process.

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8(7273) 000-990

ecofood@list.ru

www.ecofood.kz

АЗЫқ-тҮлік өНЕРкƏСіБі
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ЭфКО алматы, 
ЖШС

ЭфКО алматы, 
тОО

eFKO ALmAtY  
LLP

тазартылған сұйық май және тоңмай өндірісі. 
Алматы қ., Бекмаханов көш., 96/5

производство рафинированных масел и жиров.
г. Алматы,  Бекмханова, 96/5

manufacture of refined oils and fats. 
96/5 Bekmkhanova str., almaty city 

 «ЭФКО АЛМАТЫ» ЖШС халықаралық «ЭФКО» компанияларының тобындағы май 
өндіретін отандық кәсіпорындардың бірі Кәсіпорын тәулігіне 450 тонна соя өңдейді. Мар-
гарин мен өнеркәсіптік майларды тәулігіне 100 тонна, бөтелке майын тәулігіне 140 тон-
на шығарады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы – 2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

ТОО «ЭФКО АЛМАТЫ» – одно из отечественных масложировых предприятий, входящее 
в состав международной Группы Компаний «ЭФКО». На сегодняшний день предприятие 
располагает производственной мощностью по переработке сои в объеме – 450 тонн в 
сутки, по производству маргаринов и промышленных жиров – 100 тонн в сутки, по про-
изводству бутилированного масла – 140 тонн в сутки.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020». 

EFKO ALMATY LLP is one of the domestic fat-and-oil companies going in the EFKO international 
companies’ group. Currently the Company has a production capacity for processing soybeans 
in the amount of 450 tons per day, for manufacture of margarines and industrial fats - 100 tons 
per day, for manufacture of bottled oil - 140 tons per day. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program. 

8 (7273) 132-829

i.kiryuhina@efko.ru

www.efko.kz
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ASem StudIO, ЖШС ASem StudIO, тОО ASem StudIO LLP

кәдесый бұйымдарын өндіру.
павлодар обл., павлодар қ., Ак.Сәтпаев к., 348

производство сувенирных изделий.
павлодарская обл., г.павлодар, ул. Ак.Сатпаева, 348

souvenirs manufacturing.
348 ac. satpayev str., pavlodar city, pavlodar region 

 «Asem Studio» компаниясы 2015 жылдан бастап кәдесый бұйымдарын өндірумен және 
лазерлік аппаратқа арналған макеттер жасаумен айналысады.  Өнім Павлодар облысы-
на, Семей, Алматы және Астана қалаларына жеткізіледі. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында қаржыландыру. 

Компания «Asem Studio» производит сувенирную продукцию и занимается разработ-
кой макетов для лазерного станка с 2015 года. Продукция предприятия поставляется на 
территории Павлодарской области, а также в города Семей, Астана и Алматы.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: финансирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The Asem Studio Company has been producing souvenirs and developing patterns for laser 
machines since 2015. The enterprise’s products are supplied to the Pavlodar Region and to 
Semey, Astana and Almaty cities. 

The Company has received the following state support: financing within the «Business 
Roadmap 2020» program. 

+77783558124

инстаграм:  
@asem_studio

ЗЕРГЕРлік ЖәНЕ кәДЕСЫЙ БҰЙЫМДАРЫ, қОлөНЕР
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+77783558124

WOmen Art  
дИзайн, ЖК

WOmen Art  
дИзайн, ИП

WOmen Art 
deSIGn Ie

womenart@mail.ru

Декоративтік-қолданбалы өнер және дизайн. 
Батыс қазақстан обл., Орал қ., Есқалиев көш., 130\1

Декоративно-прикладное искусство и дизайн. 
Западно-казахстанская обл., г. уральск, ул. Ескалиева, 130\1

decorative and applied arts and design. 
130\1 Yeskaliyev str., uralsk city, West kazakhstan region

«Women Art Дизайн» ЖК – табиғи былғарыдан авторлық сурет, гобелен, ұлттық нақышта 
киізден бұйымдар басатын кәсіпорын. Компания өз өнімін бірегей технология бойынша 
қолдан жасап, Қазақстанда, сонымен бірге Еуропа мен Азия елдерінде, АҚШ-та сатады. 
Декоративтік паннодан басқа, кәсіпорын логотип пен фирмалық стиль дизайнын, тұрғын 
үй, кеңсе және көрме үй-жайларының интерьерлерін, декоративтік-ақпараттық стендтер 
мен көлемді конструкцияларды әзірлеумен айналысады.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы.  

ИП «Women Art Дизайн» - предприятие, занимающееся созданием авторских картин 
из натуральной кожи, гобеленов, войлочных изделий в национальном стиле. Продукция 
компании изготавливается вручную по собственной уникальной  технологии и реализу-
ется не только в Казахстане, но и в странах Европы, Азии и США. Помимо декоративных 
панно, предприятие занимается разработкой дизайна логотипов, фирменного стиля, ин-
терьеров жилых, офисных и выставочных помещений, декоративно-информационных 
стендов и объемных конструкций. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Individual Entrepreneur Women Art Design is the enterprise, which is engaged in creation of 
author’s pictures made from natural leather, tapestry, felts in the national style. The company’s 
products are made by hand on own unique technology and are sold not only in Kazakhstan, 
but in the countries of Europe, Asia and USA. Besides ornamental panel pictures the enterprise 
develops a design of logos, firm style, interior of residential, office premises and exhibition 
grounds, decorative and information stands and spacious structures. 

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
within the «Business Roadmap 2020» program.

8 (7112)515-118

www.womenart.kz 

ЗЕРГЕРлік ЖәНЕ кәДЕСЫЙ БҰЙЫМДАРЫ, қОлөНЕР
пРОИЗвОДСтвО ЮвЕлИРНЫХ И СувЕНИРНЫХ ИЗДЕлИЙ,  

пРИклАДНОЕ ИСкуССтвО
manufacture Of jeWelerY and sOuvenirs, applied arts



164

абИКенОва д.С., 
ЖК

абИКенОва д.С.,  
ИП

AbIKenOvA d.S.  
Ie

instagram:  
@adami_kz

Зергерлік бұйымдар жасау.
Астана қ., потанин көш., 3/2, вп-20

производство ювелирных изделий.
г. Астана, ул. потанина, 3/2, вп-20

manufacture of jewelry.
3/2, potanina str., vp-20, astana city 

«Д.С. Абикенова» ЖК нарықта 2017 жылдан бастап «ADAMI jeweller’s workshop» 
шығармашылық шеберханасы ретінде жұмыс істеп, күмістен зергерлік әшекейлер жа-
сайды. Жаңа зергерлік брэндінің барлық бұйымдары қолмен жасалады. Жұмыс бары-
сында тек табиғи тастар пайдаланып, ақырында шебердің қолынан көз тартарлық, ерек-
ше әрі қайталанбас туынды шығады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «Іскерлік байланыстар» жобасы, «Бизнес-Кеңесші» жобасы. 

ИП «Абикенова Д.С.» работает на рынке в качестве творческой мастерской «ADAMI 
jeweller’s workshop» с 2017 года и занимается созданием ювелирных украшений из сере-
бра. Все изделия нового ювелирного бренда создаются исключительно в ручной технике 
исполнения от плавки до полировки. В работе применяются только натуральные камни, 
которые служат основой для создания уникальных и неповторимых украшений. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Деловые связи» в 
рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020», проект «Бизнес-советник».

Adikenova D.S. IE operates in the market as an art studio «ADAMI jeweller's workshop» since 
2017 and manufactures jewelry from silver. All jewelry products of the new jewelry brand are 
created only by hand starting from melting to polishing operations. Only natural stones are 
used in products which are the basis of unique jewelry products. 

The Company has received the following state support: the «Business Relations» project 
within the «Business Roadmap 2020» program, «Business Advisor» project.  

+77017246511

ЗЕРГЕРлік ЖәНЕ кәДЕСЫЙ БҰЙЫМДАРЫ, қОлөНЕР
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бедрИК анна  
мИхайлОвна, ЖК

бедрИК анна  
мИхайлОвна, ИП

bedrIK AnnA 
mIKhAILOvnA Ie 

Бижутерия мен басқа да бұйымдарды жасау. 
павлодар обл., павлодар қ., кутузов көш., 34

производство бижутерии и аналогичных изделий.
павлодарская обл., г.павлодар, ул. кутузова 34

manufacture of bijouterie and similar products.
34 kutuzov str., pavlodar city, pavlodar region

2015 жылдан бастап «Бедрик Анна Михайловна» ЖК өзінің қолдан жасалған эксклюзивті 
әшекейлерін  «КрафтАнна» сауда белгісімен өткізуде.  Әшекей сан алуан техникамен жаса-
лады: қалың жіппен кесте тігу, майда моншақпен кесте тігу, сондай-ақ сым, тері, аң терісі 
секілді материалдар қолданылады. Компания өз өнімін Қазақстан және жақын шетелдегі 
қалаларға жөнелтуде. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Кәсіпкерлерге қызмет көрсету 
орталығының консультациясы.                                 

ИП «Бедрик Анна Михайловна» создает эксклюзивные украшения ручной работы и ре-
ализует их под торговой маркой «КрафтАнна» с 2015 года. При изготовлении продукции 
используются разные техники исполнения: сутажная вышивка, вышивка бисером, работа 
с проволокой, с кожей и мехом. Компания использует в своей продукции различные ма-
териалы: натуральную кожу и камни, мех, сутаж и ткани. Изделия отправляются по раз-
личным городам Казахстана, а также в города ближнего зарубежья.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: консультация Центра об-
служивания предпринимателей.                                

Bedrik Anna Mikhailovna IE manufactures special handmade jewellery and sells it under the 
CraftAnna trade name since 2015. Various techniques are applied when manufacturing the 
product: braid embroidery, beading and working with wire, leather and fur. Various materials 
are used by the Company in its products: natural leather, stones, fur, braid and tissues. The 
products are distributed all over the cities of Kazakhstan and neighboring countries

The Company has received the following state support: consultation provided by the 
Entrepreneur Service Center.  

8(7182)683-220, 
+77785854913
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бОЖаКОв, ЖК бОЖаКОв, ИП bOzhAKOv Ie

Ағаш бұйымдарын өндіру.
қостанай обл., қостанай қ., қобыланды батыр көш., 17

Изготовление деревянных изделий.
костанайская обл., г. костанай, ул. кобыланды Батыра, 17

manufacture of woodwork.
17 koblandy batyr str., kostanai city, kostanai region 

«Божаков» компаниясы ұлттық нақышта ағаш ыдыс, сандық, оқтау, тақтай секілді жоғары 
сапалы өнімдерді жасайды. Кәсіпорын ағаш өңдеу саласындағы жиырма жылдан бері 
қызмет етеді.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнес-Кеңесші» жобасы. 

Компания «Божаков» специализируется на изготовлении высококачественной продук-
ции: национальная деревянная посуда, сундуки, разделочные доски и др. Предприятие 
работает на рынке в сфере деревообработки более 20 лет.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Бизнес-
Советник».

Bozhakov Company is specialized in manufacture of high quality products: traditional wooden 
ware, coffers, cutting boards etc. The enterprise has been operating on the woodworking 
industry market for over 20 years.

The Company has received the following state support: «Business Advisor» project.

+77773765101
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бОрзИлОв а.а., ЖК бОрзИлОв а.а., ИП bOrzILOv а.а. Ie

Зергерлік бұйымдарды өндіру.
қарағанды обл., қарағанды қ., Бұхар Жырау көш., 89

производство ювелирных изделий.
карагандинская обл., г. караганда, ул. Бухар-Жырау, 89

jewelry production.
89 Bukhar-Zhirau str., karaganda city, karaganda region

«Борзилов А.А.» ЖК зергерлік бұйымдарын «Жемчужина» сауда белгісімен сатады және 
зергерлік бұйымдарды жасайды. Өндіріс барысында кәсіпорын дәлдігі жоғары құйма тех-
нологиясын (алмастырылған балауыз техникасы), салқын қалыптау технологиясын және 
ою салу, нақыштау, соғу техникаларын пайдаланады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында кепілдік беру. 

ИП «Борзилов А.А.» представлен на рынке под названием «Жемчужина» и специализи-
руется на изготовлении ювелирных изделий. При производстве продукции предприятие 
применяет технологию высокоточного литья (техника замещенного воска), технологию 
холодной штамповки, а также технику филиграни, ручного гравирования, чеканки и др.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: гарантирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса- 2020».

Individual Entrepreneur Borzilov А.А. is introduced to the market as «Zhemchuzhina» (Pearl) 
brand and is specialized in jewelry production. When manufacturing the products the enterprise 
applies the high-precision casting (substituted wax technique), cold pressing technologies, as 
well as filigree method, hand engraving, dressing etc.

The Company has received the following state support: guaranteeing within the «Business 
Roadmap-2020» program.

8(7212)252-525, 
8(7212)250-585
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дала Сазы, ЖК дала Сазы, ИП dALA SAzY Ie

Зергерлік бұйымдарды өндіру.
Алматы қ., Рысқұлов көш., 57е

производство ювелирных изделий.
г.Алматы, пр.Рысқұлова, 57е

jewelry production.
57е ryskulov ave., almaty city

«Дала сазы» компаниясы зергерлік әшекей бұйымдарын және ұлттық музыкалық аспап-
тарды өндіруші. Кәсіпорынның «Альмастер» деп аталатын шеберханасы бар, бұл шебер-
ханада күміс бұйымдар жасалады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Нәтижелі жұмыспен қамтуды және 
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасы бойын-
ша несие алуға өтінім  беру, «Бизнес-Кеңесші» жобасы.  

Компания «Дала сазы» является производителем ювелирных украшений, а также му-
зыкальных национальных инструментов. Предприятие имеет свою мастерскую под на-
званием «Альмастер», где изготавливаются серебряные изделия.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: подача заявки на кредито-
вание по программе «Продуктивной занятости и массового предпринимательства 2017-
2021гг», программа «Бизнес-Советник». 

The company «Dala Sazy» is a manufacturer of jewelry, as well as musical national instruments. 
The company has its own workshop under the the title «Almaster», where silver products are 
made.

The Company has received the following state support: filing of an application for loaning  
under the Program for the Development of Productive Employment and Mass Entrepreneurship 
for 2017-2021, «Business Advisor» project. 

+77477747747

almasterstar@gmail.com 
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КаСымЖанОв а.Ж., 
ЖК

КаСымЖанОв 
а.Ж., ИП

KASSYmzhAnOv 
A.zh. Ie

кәдесый бұйымдарын өндіру. 
қостанай обл., қостанай қ., әл-Фараби даңғ., 65

производство сувенирных изделий.
костанайская обл., г. костанай, пр. Аль-Фараби, 65

production of souvenirs.
65, al-farabi str., kostanai city, kostanai region

«А.Ж. Касымжанов» ЖК өз өнімін «Seezam» сауда белгісімен ұсынады. Негізінен кәдесый 
бұйымдарын, нақтырақ айтқанда, арнайы тартулар жасайды. Компания қасықтарды ита-
лия дизайнымен нақыштайды. Кәсіпорынның бұйымдары сертификатталған және бүкіл 
өнімге бес және одан да көп жылға кепілдік беріледі.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы. 

Компания «Касымжанов А.Ж.» представлена на рынке под названием «Seezam» и про-
изводит сувенирную продукцию, в частности именные подарки. Продукцией компании 
являются ложки с нанесением гравировки, выполненные по итальянскому дизайну. Изде-
лия предприятия сертифицированы и имеют гарантию износостойкости 5 и более лет.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: «Обучение топ-менеджмента 
МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса -2020».

Kassymzhanov A.Zh. Company is introduced to the market as «Seezam» and produces souvenirs, 
particularly the custom engraved gifts. The range of company’s products includes engraved 
spoons made by the design. The enterprise’s products are certified and have wearing quality 
guarantee for 5 years and more.

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
within the «Business Roadmap-2020» program.

+77028290908

almaskasymzhanov 
@gmail.com
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КерамИСтам, ЖК КерамИСтам, ИП KerAmIStAm Ie 

ceramista@mail.ru

Білім беру қызметтері, балшықтан жасалған кәдесый бұйымдарын жасау.
Астана қ., Майлин көш., 31, вп 44

Образовательные услуги, производство сувенирных изделий из глины.
г. Астана, ул. Майлина, 31, вп 44

educational services, manufacture of souvenirs products from clay. 
31 mailina str., Block 44, astana 

«Ceramista» қыш-құмыра студиясы ұлттық нақыштағы керамика бұйымдар мен кәдесыйлар 
өндірісімен айналысады және керамика ыдысты, вазаларды, сондай-ақ басқа да декор 
элементтерін жасайды. Сонымен бірге, студия ересектер мен балалар, оның ішінде даму 
ерекшеліктері бар балалар үшін балшықтан мүсін жасау және көзеші шарығында жұмыс 
істеу бойынша сабақтар өткізеді.    

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнес-Кеңесші» жобасы, «Бизнестің 
жол картасы-2020» бағдарламасы аясында гранттық қаржыландыру.

Гончарная студия «Ceramista» занимается изготовлением керамических изделий, су-
вениров в казахском этническом стиле и производит керамическую посуду, вазы, а так-
же другие элементы декора. Помимо этого, компания проводит занятия по лепке из при-
родной глины и по работе на гончарном круге для взрослых и детей, в т.ч. для детей с 
особенностями развития. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Бизнес-Советник», 
грантовое финансирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The Ceramista pottery manufactures pottery ware, souvenirs in Kazakh etnic style and 
manufactures fired clay pottery, vases and other dеcor items. In addition the Company holds 
lessons on clay modeling and working with potter's wheel for adults and children, including 
children with developmental disorders. 

The Company has received the following state support: «Business Advisor» project, grant 
financing within the «Business Roadmap 2020» program.  

+77016110344
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Курманбаева д.м., 
ЖК

Курманбаева д.м., 
ИП

KurmAnbAYevA 
d.m. Ie

премиум санаттағы эксклюзивті әшекей бұйымдары жасау.
қостанай обл., лисаковск қ., 7-шағын аудан, 7-үй, 54-пәтер

Изготовление эксклюзивных украшений премиум класса.
костанайская обл., г. лисаковск, 7 мкр.,д 7 дом, кв 54  

production of exclusive jewelry of premium class.
54 apt., 7 bldg., 7 microdistrict, lissakovsk city, kostanai region

«Д.М. Курманбаева» ЖК табиғи тастар, Swarovski әшекейлері, алтын және күміс 
жалатылған фурнитура секілді жоғары сапалы материалдарды пайдаланып, авторлық 
әшекей бұйымдарын жасайды. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Қашықтан оқыту. 

ИП «Курманбаева Д.М.» занимается изготовлением авторских украшений с использо-
ванием высококачественных материалов:  натуральных камней, элементов Swarovski, по-
золоченной и посеребренной фурнитуры.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистанционное обуче-
ние.

Individual Entrepreneur Kurmanbayeva D.M. produces designer’s jewelry using high quality 
materials:  natural stones, Swarovski elements, gold- and silver-plated accessories.

The Company has received the following state support: distance learning.

+77058148421

dinara_ku@mail.ru, 
 @freedi_design
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қарлығаШ Шеберлер 
Орталығы, нну

центр ремеСленнИКОв 
КарлыгаШ, нну

PrIvAte nOn-COmmerCIAL InStItu-
tIOn «CrAFtSmen Center «KArLYGASh»

Зергерлік және кәдесый бұйымдарын өндіру, қолданбалы өнер. 
қызылорда обл., қызылорда қ., торайғыров көш., 25

производство ювелирных и сувенирных изделий, прикладное искусство.
кызылординская обл., г.кызылорда, ул.торайгырова, 25

production of jewelry and souvenirs, applied art.
25 toraigyrov str., kyzylorda city, kyzylorda region

«Қарлығаш» шеберлер орталығы Қазақстан қолөнершілері одағының өңірлік өкілі. 
Орталық Қызылорда облысында құрақ құрау, киіз басу, «біз кесте» дәстүрімен кесте тігу, 
батик техникасы және кәдесый жасау секілді бағыттар бойынша оқу жүргізетін жетпіс 
сегіз шебердің басын қосады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында  қаржыландыру. 

Центр ремесленников «Карлыгаш» является региональным представителем Союза ре-
месленников Казахстана. Центр объединяет  78 мастеров Кызылординской области, ко-
торые проводят обучение по направлениям: лоскутное шитье, войловаляние, традици-
онная вышивка «біз кесте», производство в технике батик и сувенирное производство. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: финансирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса -2020».

«Karlygash» Craftsmen Center is the regional representative of the Kazakhstan Craftsmen Union. 
The Center unites 78 masters of Kyzylorda region, who hold classes in two directions: patchwork, 
felting, «biz keste» traditional fancywork, production of souvenirs and batic products. 

The Company has received the following state support: financing within the «Business 
Roadmap 2020» program. 

+77479066138

kz.karlygash@mail.ru 
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нечаев, ЖК нечаев, ИП neChAYev Ie

Ағаштан жасалған бұйымдарды өндіру. 
қостанай обл., қостанай қ., Баймағамбетов көш., 3/3, 2-кеңсе

производство изделий из дерева.
костанайская обл., г. костанай, Баймагамбетова, 3/3, офис 2

manufacture of woodwork.
Office 2, 3/3 Baimagambetov str., kostanai city, kostanai region

«Нечаев» ЖК нарықта «ПАПА КАРЛО» деп аталатын шеберхана ретінде қызмет етеді 
және ағаш бұйымдарын қолдан жасайды. Компанияның өнімдері: ағаш жиектер, компо-
зициялар, медаль ұстағыштары, балалар метрикасы және сағаттар. Өнім гиппоаллергенді 
әрі берік, жоғары сапалы шереден қазіргі заманғы лазерлік жабдықта өндіріледі. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы.  

ИП «Нечаев» представлено на рынке как мастерская «ПАПА КАРЛО» и занимается руч-
ным изготовлением деревянных изделий. Ассортимент продукции компании: деревян-
ные рамки, композиции, держатели для медалей, детские метрики и часы. Продукция 
производится на современном лазерном оборудовании из фанеры высокого качества, 
сочетающей в себе гиппоалергенность и прочность.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: «Обучение топ-менеджмента 
МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса -2020».

Individual Entrepreneur Nechayev is introduced to the market as «PAPA KARLO» shop and 
produces hand-made woodwork. The product assortment of the company includes: wooden 
frames, compositions, medal holders, baby birth samplers and clocks. The products are produced 
on the modern laser equipment using the high quality conventional plywood, which provides 
hypoallergenicity and durability.

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training»  
within the «Business Roadmap 2020» program.

8(7142)276-243,  
+77772710155

papa_karlo_kst@mail.ru

www.papakarlo.kz 

ЗЕРГЕРлік ЖәНЕ кәДЕСЫЙ БҰЙЫМДАРЫ, қОлөНЕР
пРОИЗвОДСтвО ЮвЕлИРНЫХ И СувЕНИРНЫХ ИЗДЕлИЙ,  

пРИклАДНОЕ ИСкуССтвО
manufacture Of jeWelerY and sOuvenirs, applied arts
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теКемет, ЖК теКемет, ИП teKemet Ie

Ұлттық кәдесыйларды, суреттерді, декоративті бұйымдар өндіру. 
Батыс қазақстан обл., Орал қ., Достық-Дружба даңғ., 172/9

производство национальных сувениров, картин, декоративных изделий.
Западно-казахстанская обл., г. уральск, пр. Достық-Дружба, 172/9

production of national souvenirs, paintworks, decorative products.
172/9 dostyk-druzhba ave., uralsk city, West kazakhstan region

«Текемет» шығармашылық шеберханасы былғары мен ағашқа бедерлі ою салып және 
оймалап, нақыштап, сурет салып, декоративтік панно және т.б. секілді кәдесый және 
шығармашылық бұйымдарын өндіреді. Кәсіпорынның декоративтік өнімі Қазақстан, 
Италия, БАӘ, АҚШ және Германия аумағында сатылады. 2017 жылы компания «Ең үздік 
бизнес-жоба» номинациясында «Шебер» республикалық қолөнер байқауының диплом 
иегері атанды. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы, «Бизнес-Кеңесші» жобасы. 

Творческая мастерская «Текемет» изготавливает сувенирные и художественные изде-
лия, такие как: декоративные панно из кожи, дерева, с рельефной резьбой и гравиров-
кой, с тиснением, художественной росписью, с живописными элементами и др. Деко-
ративная продукция предприятия реализуется на территории Казахстана, Италии, ОАЭ, 
США и Германии. В 2017 году компания стала дипломантом республиканского конкурса 
ремесленников «Шебер» в номинации «Лучший бизнес-проект». 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа «Дорожная кар-
та бизнеса -2020», проект «Бизнес-Советник».

«Tekemet» creative workshop produces souvenirs and artsy products, such as: ornamental 
panel pictures made of leather, timber, with relief sculpture and engraving, embossing, art 
painting, picturesque elements etc. The decorative products of the enterprise are sold in 
Kazakhstan, Italy, UAE, USA and Germany. In 2017 the company won the award of the republican 
craftsmen competition «Sheber» in nomination of the «Best business product». 

The Company has received the following state support: «Business Roadmap 2020» program, 
«Business Advisor» project.

+77054194928, 
+77756500432

tekemet.kz@mail.ru

www.tekemet.ru

ЗЕРГЕРлік ЖәНЕ кәДЕСЫЙ БҰЙЫМДАРЫ, қОлөНЕР
пРОИЗвОДСтвО ЮвЕлИРНЫХ И СувЕНИРНЫХ ИЗДЕлИЙ,  

пРИклАДНОЕ ИСкуССтвО
manufacture Of jeWelerY and sOuvenirs, applied arts
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+77054194928, 
+77756500432

ханШайым 
агенттігі, ЖК

агентСтвО  
ханШаИм, ИП

hAnShAIm  
AGenCY Ie

Зергерлік және кәдесый бұйымдарын өндіру, қолөнер. 
Ақмола обл., Ақкөл ауданы, Ақкөл қ., пушкин к., 176/1

производство ювелирных и сувенирных изделий, прикладное искусство.
Акмолинская обл., Аккольский район, г. Акколь, ул.пушкина, 176/1

jewelry and souvenirs manufacture, applied art. 
176/1 pushkin str., akkol city, akkol district, akmola region 

«Ханшайым» агенттігі экологиялық таза материалдар қолдану арқылы кәдесый, сыйлықтар 
мен картиналар жасап, этникалық стильдегі әшекейлерлі әрлеуге маманданған.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы. 

Агентство «Ханшаим» специализируется на изготовлении сувениров, подарков и кар-
тин, а также на декоре украшений в этническом стиле, с использованием экологически 
чистых материалов.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: «Обучение топ-менеджмента 
МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Hanshaim agency specializes in souvenirs, gifts and paintings manufacturing, ethnic-style 
jewelry decoration with the use of ecologically friendly materials. 

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
within the «Business Roadmap 2020» program.

+77024487629

Hanshaim_zharnama@mail.ru 

ЗЕРГЕРлік ЖәНЕ кәДЕСЫЙ БҰЙЫМДАРЫ, қОлөНЕР
пРОИЗвОДСтвО ЮвЕлИРНЫХ И СувЕНИРНЫХ ИЗДЕлИЙ,  

пРИклАДНОЕ ИСкуССтвО
manufacture Of jeWelerY and sOuvenirs, applied arts
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AntAreS, ЖК AntAreS, ИП AntAreS Ie 

Фанерадан ерекше жақтаулар мен бұйымдар өндіру. 
павлодар обл., павлодар қ.

Изготовление уникальных рамок и изделий из фанеры.
павлодарская обл., г. павлодар

production of unique frames and plywood articles.
pavlodar city, pavlodar region

«Antares» компаниясы ағаштан, фанера мен пластиктен әр түрлі күрделі эксклюзивті 
бұйымдар өндіреді. Бұйымдарды жасау кезінде ұсақ-түйек бөлшектерге ерекше назар 
аударылады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнес-кеңесші» жобасы, «Бизнестің 
жол картасы-2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы. 

Компания «Antares» специализируется на изготовлении эксклюзивных изделий из де-
рева, фанеры и пластика разного уровня сложности. В изготовлении изделий особое вни-
мание уделяется разработке мельчайших деталей. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Бизнес-Советник», 
проект «Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-
2020».

The Antares Company specializes in production of exclusive wood, plywood and plastic articles 
with various complexity degree. Special attention is paid to designing the finest details. 

The Company has received the following state support: «Business Advisor» project, «SME 
Top-Management Training» project within the «Business Roadmap 2020» program.

+77011731229

eklink@mail.ru

ЖИҺАЗ ЖәНЕ АғАШ БҰЙЫМДАРЫН өНДіРу
пРОИЗвОДСтвО МЕБЕлИ И ДЕРЕвяННЫХ ИЗДЕлИЙ
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GrAnd mIKS, ЖК GrAnd mIKS, ИП GrAnd mIKS Ie

корпусты жиһаз өндіру. 
Оңтүстік қазақстан обл., түркістан қ., Мұса Жәлел көш., 83

производство корпусной мебели.
Южно-казахстанская обл., г. туркестан, ул. Муса Жалила, 83

manufacture of cabinet furniture.
83 musa Zhalila str., turkestan city, south kazakhstan region 

«Grand Miks» жиһаз фабрикасы корпусты және ас үй жиһазын, кіреберіс жиһазын, ши-
фоньерлер, шкаф-купе, сондай-ақ балаларға арналған жиһаз өндіреді. Материалдар-
ды кесуден бастап дайын өнім жиналып оралғанша, жұмыстардың барлығы фабрикада 
жүргізіледі. Кәсіпорында тек жоғары сапалы материалдар ғана қолданылады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру. 

Фабрика мебели «Grand Miks» производит корпусную и кухонную мебель, шифоньеры, 
прихожие, шкаф-купе, а также детскую мебель. На фабрике осуществляется весь цикл ра-
бот от распиловки материалов до комплектации и упаковки готовой продукции. На пред-
приятии используются исключительно высококачественные материалы. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование и гаран-
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The Grand Miks furniture factory produces cabinet furniture and kitchen furniture, wardrobes, 
sliding door wardrobes, and children’s furniture. The whole work cycle – from material sawing 
to completing and packing of finished products – is conducted at the factory. The Company 
uses only high-quality materials. 

The Company has received the following state support: subsidizing and guaranteeing within 
the «Business Roadmap 2020» program.

+77022589706  

grand_miks@mail.ru

www.grandmiks.com 

ЖИҺАЗ ЖәНЕ АғАШ БҰЙЫМДАРЫН өНДіРу
пРОИЗвОДСтвО МЕБЕлИ И ДЕРЕвяННЫХ ИЗДЕлИЙ
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meGA SmArt, ЖШС meGA SmArt, тОО meGA SmArt LLP

МДФ жылтыр тақтайшаларын және жиһаздың барлық түрлерін өндіру. 
Оңтүстік қазақстан обл., Шымкент қ., әлімқұлов көш., 19/4 

производство глянцевых плит МДФ и всех видов мебели.
Южно-казахстанская обл., г. Шымкент, ул. Алимкулова, 19/4 

manufacture of glazed mdf boards and all types of furniture.
19/4 alimkulov str., shymkent city, south kazakhstan region 

«Mega SMART» компаниясының негізгі қызмет бағыты ТМД бойынша басқа еш жерде 
қолданылмайтын әрі патенттелген бірегей технология бойынша МДФ бедерлі әрі беті жыл-
тыр тақтайшаларын өндіру. Фабрика оңтүстік кореялық  әріптестермен бірлесіп ашылды. 
Жылына 125 мың тақтайша шығаратын қуаты бар. Мұнда тақтайшалардың төрт түрі бар: 
толқын, глосс, зығыр, төртбұрыш. Сондай-ақ компания жиһаз жасайды. Жылына 850 (ас 
үйге арналған жиһаз, тұрғын бөлме, жатын бөлме, кіреберіс жиһазы) топтама құрайды. 
Компания корпусты жиһаз өндіруге жарияланған тендерлерге қатысады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында кепілдік беру. 

Основное направление работы компании «Mega SMART» производство рельефной глян-
цевой плиты МДФ по уникальной запатентованной технологии, не имеющей аналогов в 
СНГ. Фабрика плитки была запущена совместно с южнокорейскими партнерами, и её про-
изводственная мощность составляет – 125 тысяч плит в год в 4 видах покрытий (волна, 
глосс, лен, кубик). Компания также производит и реализует мебель, годовая мощность 
производства составляет 850 единиц (кухонные гарнитуры, жилые комнаты, спальни, при-
хожие). Компания активно участвует в тендерах на изготовление корпусной мебели.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: гарантирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The core activity of the Mega SMART Company is manufacture of glazed MDF boards based 
on a unique patented technology, which has no analogues in the CIS. The board factory was 
launched together with South Korean partners, and it’s production capacity is 125 thousand 
boards per year, with 4 finishing types (wave, gloss, linen, dice). The Company also produces 
and sales furniture, the annual capacity is 850 items (complete kitchens, furniture for living 
rooms, bedrooms, entrance halls). Mega SMART is an active bidder in tenders for cabinet 
furniture manufacture.  

The Company has received the following state support: guaranteeing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8 (7252) 271-853, 
+77017882134

info@megasmart.kz

www.ideasmart.ru

ЖИҺАЗ ЖәНЕ АғАШ БҰЙЫМДАРЫН өНДіРу
пРОИЗвОДСтвО МЕБЕлИ И ДЕРЕвяННЫХ ИЗДЕлИЙ
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S&W, ЖШС S&W, тОО S&W LLP

Шпон, шере, тақталар және панельдер өндірісі.
қостанай обл., қостанай қ., Чехов к., 23

производство шпона, фанеры, плит и панелей.
костанайская обл., г. костанай, ул.Чехова, 23

manufacture of veneer, plywood, boards and panels.
23chekhova str., kostanay city, kostanay region

2008 жылы құрылған «S&W» компаниясы – Қазақстанның солтүстік аймағындағы 
ламинатталған тақтайшалардың алғашқы өндірушісі. Кәсіпорын дайын өнімдерді Қостанай 
және Солтүстік Қазақстан облыстарына шығарады және сатады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау мен кепілдік беру.   

Основанная в 2008 году компания «S&W» - первый производитель ламинированных 
плит в северном регионе Казахстана. Предприятие производит и реализует готовую про-
дукцию на территории Костанайской и Северо-Казахстанской области. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование и гаран-
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

S&W Company, established in 2008, is the first manufacturer of laminated boards in the 
northern region of Kazakhstan. The enterprise produces and sells finished products in the 
territory of Kostanay and North Kazakhstan region.

The company has received the following state support: subsidizing and guaranteeing within 
the «Business Roadmap 2020» program.

8 (7142) 280-918

toosw@mail.ru

www.plit10.kz

ЖИҺАЗ ЖәНЕ АғАШ БҰЙЫМДАРЫН өНДіРу
пРОИЗвОДСтвО МЕБЕлИ И ДЕРЕвяННЫХ ИЗДЕлИЙ
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бИтнер альберт 
вОльдемарОвИч, ЖК

бИтнер альберт 
вОльдемарОвИч, ИП

bItner ALbert 
vOLdemArOvICh Ie

өзге жиһазды өндіру.
павлодар обл., павлодар қ., Генерал Дүйсенов көш., 119

производство прочей мебели.  
павлодарская обл., г. павлодар, ул. Генерала Дюсенова, 119

manufacture of other furniture. 
119 general dyussenov str., pavlodar city, pavlodar region 

«Город Мастеров» деп аталатын жұмсақ жиһазды өндіру және сату фирмасы 2000 жылы 
құрылды және Павлодар облысының ең ірі жиһаз кәсіпорындарының ондығына кіреді. 
Кәсіпорын заманауи неміс жабдығымен жабдықталған және балалар бөлмелері, жатын және 
қонақ бөлмелері, алғы бөлмелер үшін жұмсақ жиһаздың отыздан астам түрін шығарады. 
Фирманың өнімі Қазақстан бойынша, сондай-ақ Ресей дүкендерінде сатылады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Даму-Өндіріс» өңдеу өнеркәсібіндегі 
ШОБ қолдау бағдарламасы, «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы аясында «Іскерлік 
байланыстар» жобасы. 

Фирма по производству и реализации мягкой мебели «Город Мастеров» основана в 
2000 году и является одной из десяти крупнейших мебельных предприятий Павлодар-
ской области. Предприятие оснащено современным немецким оборудованием и вы-
пускает свыше 30 видов изделий мягкой мебели для детских, спальных комнат, гости-
ных и прихожих. Продукция фирмы поставляется в магазины по всему Казахстану, а так-
же в Россию. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа поддержки МСБ 
в обрабатывающей промышленности «Даму-Өндіріс», проект «Деловые связи» в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The GorodMasterov Company, engaged in manufacture and sale of cushioned furniture, 
was established in 2000 and is one of the largest furniture companies in the Pavlodar Region. 
The enterprise is fitted out with modern German equipment and produces over 30 types of 
cushioned furniture for children’s rooms, bedrooms, living rooms and entrance halls. The 
Company’s products are supplied to shops all over Kazakhstan and to Russia. 

The Company has received the following state support: «Damu-Ondiris» program for supporting 
SME in the manufacturing sector, «Business Links» project within the «Business Roadmap 
2020» program.

8 (7182) 325-258,  
8 (7182) 325-158
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Ағаш өңдеу.
Ақмола обл., көкшетау қ., Сабатаев көш., 125 А

Деревообработка.
Акмолинская обл., г. кокшетау, ул. Сабатаева, 125 А

Woodworking.
125 А sabatayev str., kokshetau city, akmola region 

1989 жылдан бастап «Блэк» ЖШС бағалы ағаш сұрпынан (қайың, қарағай, тал, шам-
шат) ұлттық нақыштағы дәстүрлі қазақ бұйымдарын жасайды. Компания ұлттық ыдыс, 
интерьер заттарын, жиһаз, бесік, сандық, қазақ жырларының тақырыптарына арналған 
кәдесый және тартулық бұйымдарды, домбыраға арналған футлярлар мен музыкалық 
аспаптарды шығарады. Өнімнің барлығы бүкіл технологиялық нормаларды сақтай оты-
рып орындалған бірегей және авторлық бұйымдар. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: ЕДБ-ға қаражатты шартты түрде 
орналастыру. 

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

Виды государственной поддержки, полученные компанией: Обусловленное размеще-
ние средств в БВУ. 

Since 1989, Black LLP has been specializing in manufacturing traditional Kazakh goods in 
the national style, made of natural timber species (birch, pine, willow, beech).  The Company 
produces national Kazakh dishware, interior items, furniture, cradles, trunks, souvenirs and gift 
articles relating to the Kazakh epos, presentation cases for dombra and music instruments. All 
items are originally developed by the enterprise. They are exclusive and made in compliance 
with all technological standards. 

The Company has received the following state support: Conditional placement of funds in 
second-tier banks. 

8 (7162) 252-585, 
+77022252585

www.mirdereva.kz

2525-85@mail.ru   
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ЖанбеКОва, ЖК ЖанбеКОва, ИП zhAnbeKOvA Ie

Жұмсақ жиһаз өндіру және сату.
павлодар обл., павлодар қ., қамзин к., 158/1

производство и реализация мягкой мебели.
павлодарская обл., г. павлодар, ул. камзина, 158/1

cushioned furniture manufacturing and sales.
158/1 kamzin str., pavlodar city, pavlodar region 

Нарықта «CREATIVO» жиһаз студиясы ретінде танымал «Жанбекова» ЖК тек сапалы ма-
териалдар қолданатын отандық жұмсақ жиһаз өндірушісі ретінде 2015 жылдың мамыр 
айында құрылды. Компания диван, кереует, кресло, орындықша, пуф және т.б. секілді 
көптеген түрлерін жасайды. Сонымен қатар, компания жұмсақ жиһазды қалпына келтіру 
жұмыстарымен де айналысады.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Кәсіпкерлерге қызмет көрсету 
орталығының кеңесі, «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы, «Бизнес Кеңесші» 
жобасы.

ИП «Жанбекова» представлен на рынке как студия мебели «CREATIVO» и начал свою 
деятельность в мае 2015 года, как отечественный производитель мягкой мебели, рабо-
тающий только с качественными комплектующими материалами. Компания изготавли-
вает мягкую мебель любой сложности: диваны, кровати, кресла, банкетки, пуфы и мно-
гое другое. Кроме этого, предприятие занимается реставрацией мягкой мебели.

Виды государственной поддержки, полученные компанией:  консультация в центре 
обслуживания предпринимателей, программа «Дорожная карта бизнеса- 2020» , про-
ект «Бизнес-Советник». 

Zhanbekova IE is represented on the market as the CREATIVO Furniture Studio, and it began 
commercial operations in May 2015 as a domestic cushioned furniture manufacturer that 
works with high-quality component materials only.   The Company produces furniture of any 
complexity: sofas, beds, armchairs, banquettes, poufs, and others, as well as refinishes cushioned 
furniture.

The Company has received the following state support:  Entrepreneur Service Center, «Business 
Roadmap 2020» program, «Business Advisor» project. 

+77476583242

mebel_creativo@mail.ru

ЖИҺАЗ ЖәНЕ АғАШ БҰЙЫМДАРЫН өНДіРу
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+77476583242

«КазлеС»  
КОмПанИяСы, ЖШС

КОмПанИя «КазлеС», 
тОО

KAzLeS  
LLP

Бөренеден, желімделген бөренеден дайын үй, дайын үйлердің құрамдас 
бөліктерін шығару. 
Астана қ., Еділ көш., 26, 2-қабат, 5-кеңсе

выпуск комплектов готовых домов из бруса, клееного бруса,  
комплектующих к готовым домам.
г.Астана, ул. Едил, 26, 2 этаж, оф. 5

production of ready-made houses of beams, laminated beams, and components for 
ready-made houses.
Office 5, 2nd floor, 26 edil str., astana city 

Қазақстандағы ең ірі ағаш өңдеу зауыты «КазЛес» ЖШС 2010 жылдан бастап желімделген 
және кескінделген орман материалдарын, еуро терезе және бойлық бұйымдардың түр-
түрін шығарады. Зауытта өнім шығару бойынша технологиялық процесс ретке келтірілген, 
сондай-ақ кәсіпорынның ең ірі шикізат жеткізушілерімен ұзақ мерзімді келісім шарттары 
бар. Бұл – зауыттың үздіксіз қызметін қамтамасыз етеді. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

Крупнейший в Казахстане деревообратывающий завод ТОО «КазЛес» выпускает клее-
ный профилированный брус, евро окно и весь спектр погонажных изделий с 2010 года. 
На заводе налажен технологический процесс по изготовлению продукции, также у пред-
приятия есть контракты с крупными поставщиками сырья, что дает бесперебойную ра-
боту завода. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The woodwork plant of KazLes LLP, being the largest one in Kazakhstan, has been producing 
laminated profile beams, multiple glass windows and the whole range of moldings since 2010. 
The plant has an established technological process for products manufacturing, and it also has 
contracts with large raw material suppliers, which allows the plant to work continuously. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8 (7172) 913-913, 
+77019931934

sales@kazles.kz

www.kazles.kz
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левИн, ЖК левИн, ИП LevIn Ie

Жиһаз өндіру.
Солтүстік қазақстан обл., қызылжар ауданы., Бескөл ауылы., киров к., 40

производство мебели.
Северо-казахстанская обл., кызылжарский р-н., с.Бесколь, ул.кирова, 40 

furniture manufacturing.
40 kirov str., Beskol village, kyzylzhardistrict, north-kazakhstan region

«Левин» ЖК отбасылық кәсіпорны 1987 құрылған және дұрыс боялған жағдайда құнды 
ағашқа ұқсас қайың  секілді жергілікті шикізаттан жиһаз шығарады. Кәсіпорында кресло-
лар, түрлі модификациядағыүстелдер, асхана, орындықтың 12 түрі, отырғыштар, жұмсақ 
үстел және т.б. өндіріледі. Компанияда өндірістің толық циклына арналған шеберхана-
лар бар және компанияның жалпы штаты – жүзден астам білікті ағаш ұсталары, балта-
шылар, жинаушылар, тігіншілер мен сырлаушылар, білдекшілер. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау мен кепілдік беру.  

Семейное предприятие ИП «Левин» создано в 1987 году и производит мебель из мест-
ного сырья  – березы, которая при правильном окрашивании имитирует ценные поро-
ды древесины. На предприятии производят – кресло-качалки, столы различных моди-
фикаций, обеденные зоны, 12 видов стульев, табуреты, пуфики и т.д. Компания распо-
лагает цехами для полного цикла производства, а общий штат предприятия насчитыва-
ет более ста человек – это квалифицированные плотники, столяры, сборщики, швеи и 
маляры, станочники. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование и гаран-
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

A family-run enterprise, «Levin» IE, was established in 1987 and produces furniture made of 
local raw materials - birch, which imitates valuable wood species, when is properly dyed. The 
company produces rocking chairs, tables of various modifications, dining areas, 12 types of 
chairs, stools, ottomans and etc. The company has shops for a full production cycle and more 
than one hundred people totally work at the company; these are qualified carpenters, joiners, 
assemblers, tailoresses and painters, machine operators.

The company has received the following state support: subsidizing and guaranteeing within 
the «Business Roadmap-2020» program.

8 (7695) 019-19, 
+77769501919

elena200873@mail.ru 
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СаКтаганОв а.Ж., 
ЖК

СаКтаганОв а.Ж, 
ИП 

SAKtAGAnOv A.zh. 
Ie

Жиһаз өндіру және сату.
Ақмола обл., көкшетау қ., Горветка көш., 24

производство и продажа мебели.
Акмолинская обл., г.кокшетау, ул.Горветка, 24

manufacture and sale of furniture.
24gorvetka str., kokshetau city, akmola region 

2009 жылы негізі қаланған «Көкше-Мебель» компаниясы Ақмола облысында жұмсақ 
және корпусты жиһаз өндіруші жетекші фирмалардың бірі. Өнімнің барлық түрлерін жа-
сау үшін сапалы және экологиялық жағынан таза материалдар қолданылады. Өнім түрі 
жүзден асады. Компанияның ресей, италия және неміс  құралдарымен жабдықталған за-
манауи цехы және Көкшетау, Щучинск, Ақкөл, Атбасар және Степногорск секілді қалаларда 
өзінің жиһаз салондары бар. «Көкше-Мебель» компаниясының өнімі ҚР СТ ИСО 9001-
2009 сәйкестік мәніне сертификаттаудан және CT-KZ нысаны бойынша тауардың шығу тегі 
туралы сертификаттаудан өткен. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

Основанная в 2009 году компания «Кокше-Мебель» – одна из ведущих фирм-производителей 
корпусной и мягкой мебели в Акмолинской области. На производстве используются ка-
чественные и экологичные материалы для изготовления всех линеек продукции, количе-
ство моделей, которой превышает 100 наименований.  У компании есть цех, оснащенный 
современным российским, итальянским и немецким оборудованием, а также сеть соб-
ственных салонов мебели в городах: Кокшетау, Щучинск, Акколь, Атбасар и Степногорск. 
Продукция компании «Кокше-Мебель» прошла сертификацию на предмет соответствия 
СТ РК ИСО 9001-2009 и сертификацию о происхождении товара по форме CT-KZ. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020». 

Established in 2009 the Kokshe-Mebel Company, is one of the leading manufacturers of 
cabinet furniture and cushioned furniture in the Akmola Region. The plant uses high-quality 
and ecological materials to manufacture all product lines, which include over 100 items. The 
company has a shop fitted with cutting-edge Russian, Italian and German equipment, as well as 
the chain of its own furniture shops in Kokshetau, Shchuchinsk, Akkol, Atbasar, and Stepnogorsk. 
The Kokshe-Mebel Company’s products have obtained the certification on compliance with ST 
RK ISO 9001-2009 and the goods origin certification according to CT-KZ. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8 (7162) 292-130,  
8 (7162) 335-852

kokshe_mebel@mail.ru

www.kokshe-mebel.kz

ЖИҺАЗ ЖәНЕ АғАШ БҰЙЫМДАРЫН өНДіРу
пРОИЗвОДСтвО МЕБЕлИ И ДЕРЕвяННЫХ ИЗДЕлИЙ

manufacture Of furniture and prOducts made Of WOOd





өСіМДік ЖәНЕ МАл ШАРуАШЫлЫғЫ
РАСтЕНИЕвОДСтвО И ЖИвОтНОвОДСтвО

plant grOWing and cattle Breeding

189



190

eCOCuLture, ЖШС eCOCuLture, тОО eCOCuLture LLP

өСіМДік ЖәНЕ МАл ШАРуАШЫлЫғЫ
РАСтЕНИЕвОДСтвО И ЖИвОтНОвОДСтвО

plant grOWing and cattle Breeding

Ауыл шаруашылығы өндірісі.
Алматы обл., қарасай ауданы, қаратөбе ауылы, ш.қ. АкХ Жетісу, 492-учаске

Сельскохозяйственное производство
Алматинская обл., карасайский район, с. каратобе, к.х. АкХ Жетысу, уч.492

agricultural production
plot 492, Zhetysu association of farm households, karatobe village, karasay district, 
almaty region 

«Ecoculture» ЖШС гүл өсіріп, Қазақстан бойынша сатады. Компанияның негізгі клиенттері 
гүл салондары. Кәсіпорын заманауи жылыжай салып, салондар желісін құрды (ҚР бойын-
ша жүзден астам салон бар). Компанияның салондары Алматы, Астана, Қарағанды, Пав-
лодар, Шымкент, Семей және Өскемен қалаларында қызмет етеді. Қазіргі таңда басқа 
да қалаларда салон ашу бойынша жоспарлар іске асырылуда.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау, «Асылдар» жобасына қатысу.

ТОО «Ecoculture» занимается выращиванием цветов и их реализацией по Казахстану. 
Основными клиентами компании являются цветочные салоны. Предприятием построе-
на современная теплица и создана сеть салонов (свыше 100 салонов по РК). Компания 
присутствует в семи городах страны: Алматы, Астана, Караганда, Павлодар, Шымкент, 
Семей и Усть-Каменогорск. На данный момент реализуются планы по расширению сети 
салонов в других городах.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020», участие в проекте «Асылдар».

Ecoculture LLP is engaged in flower growing and selling all over Kazakhstan. The Company's 
core customers are florist shops. The enterprise has a modern greenhouse and a chain of florist 
shops (over 100 shops in Kazakhstan). The Company is represented in seven cities of the country: 
Almaty, Astana, Karaganda, Pavlodar, Shymkent, Semey and Ust-Kamenogorsk. Currently, the 
Company is implementing the plan to extend the florist shop chain in other cities. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program, Participating in the «Assyldar» project.

8(7272)223-101

www.cvetochnik.kz

office@cvetochnik.kz
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KAzeCOFOOd, ЖШС KAzeCOFOOd, тОО KAzeCOFOOd LLP

kazecofood@mail.ru 

Жануар және өсімдік тектес тыңайтқыштарды өндіру. 
Алматы обл., қарасай ауданы, көк өзек ауылы, Шқ АкХ «Жетісу», 715-құрылыс

производство удобрений животного и растительного происхождения.
Алматинская обл., карасайский район, с. кок узек, кХ АкХ «Жетысу», строение 715

manufacturing of animal and vegetable fertilizers.
Building 715, Zhetysu association of farm households, kok uzek village, karasay district, 
almaty region

«KazEcoFood» ЖШС-і – 2009 жылы ауыл шаруашылығы саласында құрылған кәсіпорын. 
Компания отандық нарықта химиялық өңделген импорттық өнімді ауыстыратын 
қозықұйрықтарды өсіріп, топырақ үшін биоқорда секілді экологиялық таза органикалық 
тыңайтқыш өндіреді. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «ШОБ топ-менеджментін оқыту» 
жобасы, «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік 
беру. 

ТОО «KazEcoFood» – предприятие сельскохозяйственной отрасли, созданное в 2009 
году. Компания специализируется на выращивании шампиньонов, которые замещают 
химически обработанную импортную продукцию на отечественном рынке, а также про-
изводит биокомпост - экологически чистое органическое удобрение для почвы.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ», субсидирование и гарантирование в рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».  

KazEcoFood LLP is an agricultural enterprise established in 2009.  The Company specializes 
in growing champignons that substitute chemically-treated import products on the domestic  
market and manufactures biological complete manure which is an environmentally-friendly 
organic fertilizer. 

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project, subsidizing and guaranteeing within the «Business Roadmap 2020» program.  

8(7273)087-762

өСіМДік ЖәНЕ МАл ШАРуАШЫлЫғЫ
РАСтЕНИЕвОДСтвО И ЖИвОтНОвОДСтвО
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PAttAYA SPA, ЖШС PAttAYA SPA, тОО PAttAYA SPA LLP

info@pattayaspa.kz

Жемістер мен көкөністер өсіру.
Алматы обл., Ұйғыр ауданы, Шонжы-қалжат тас жолының елуінші шақырымы

культивирование овощей и фруктов.
Алматинская обл., уйгурский район, на 50 км трассы Чунджа-кольжат

fruit and vegetable cultivation.
50th km of chundzha-kolzhat highway, uigur district, almaty region 

«Pattaya SPA» ЖШС көкөністер өсіретін жылыжайлар құрылысымен айналысады. Топырақ 
пен ауаны ыстық су секілді табиғи жылу көзі есебінен жылытып, сондай-ақ жылыжайлар-
ды бақылаудың жеке өздері әзірлеген жүйесі компанияның негізгі артықшылығы.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау мен кепілдік беру.

ТОО «Pattaya SPA» специализируется на создании теплиц по выращиванию овощей. 
Особым преимуществом компании является обогрев почвы и воздуха за счет природно-
го источника тепла – горячей воды, а также система климат контроля теплиц собствен-
ной разработки.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование и гаран-
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». 

Pattaya SPA LLP specializes in constructing greenhouses for vegetable growing.  The particular 
advantage of the Company is soil and air warming by means of a natural heat source – hot 
water, and an in-house climate control system for greenhouses. 

The company has received the following state support: subsidizing and guaranteeing within 
the «Business Roadmap 2020» program.

+77074330195

өСіМДік ЖәНЕ МАл ШАРуАШЫлЫғЫ
РАСтЕНИЕвОДСтвО И ЖИвОтНОвОДСтвО
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www.pattayaspa.kz
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байтереКагрОтрейд,
ЖШС

байтереКагрОтрейд,
тОО

bAItereKAGrOtrAde 
LLP

bat.com.kz@gmail.com 

Бордақыланатын жануарлар мен құстар үшін жемшөп өндіру. 
Алматы обл., өтеген батыр ауылы, калинин көш., 2

производство кормов для животных и птиц стойлового содержания.
Алматинская обл., п. Отеген батыра, ул. калинина, 2

production of fodder for stabled animals and poultry.
2 kalinin str., Otegen batyr village, almaty region 

«БайтерекАгроТрейд» ЖШС соя бұршақтарын қайта өңдейді және толық майлы 
экструдицияланған сояны, соя жомын және соя майын өндіреді. Өнімге кәсіпорынның 
«Ұлттық сараптама және сертификаттау орталығы» АҚ сәйкестік сертификаттары және Іле ау-
даны аумақтық инспекциясының карантиндік фитосанитариялық сертификаттары бар. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

ТОО «БайтерекАгроТрейд» перерабатывает соевые бобы и производит полножирную 
экструдированную сою, соевый жмых и соевое масло. На производимую продукцию пред-
приятие имеет сертификаты соответствия от АО «Национальный центр экспертизы и сер-
тификации» и карантинные фитосанитарные сертификаты Илийской районной террито-
риальной инспекции. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидидирование в рам-
ках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

BaiterekAgroTrade LLP processes soybeans and produces full-fat extruded soy, soybean cake 
and soybean oil. The plant has the certificates of conformance issued by the National Center for 
Expetise and Certification JSC and quarantine phytosanitary certificates issued by the Territorial 
Inspection of Ili Region for all the products manufactured. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program. 

+77051110232, 
+77017236500

өСіМДік ЖәНЕ МАл ШАРуАШЫлЫғЫ
РАСтЕНИЕвОДСтвО И ЖИвОтНОвОДСтвО
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бОлат лтд, ЖШС бОлат лтд, тОО bOLAt Ltd 

 danat-kgtes@mail.ru

таңкурай өсіру, тосап өндіру және өткізу. 
Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., Благодарный селолық округі, Садовое ауылы

выращивание малины, производство и реализация варенья.
Актюбинская обл.,  г. Актобе, Благодарный сельский округ, с. Садовое

raspberry growing, confiture production and sale. 
sadovoye village, Blagodarny rural district, aktobe city, aktobe region 

«Болат ЛТД» ЖШС Ақтөбе облысында «Полька», «Поляна» сұрыптарындағы таңқурай 
өсіріп, Ақтөбе облысында жидек шаруашылығын дамытады. Қазіргі кезде компанияның 
таңқурай алқабы Қазақстандағы ең ірі таңқурай бақшасы, кәсіпорын таңқурай тосабын 
өндіреді. 2018 жылы компания алпыс тонна өнім жинап, жүз тонна таңқурай тосабын 
өндіруді жоспарлайды. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау мен кепілдік беру.

ТОО «Болат ЛТД» занимается развитием ягодничества в Актюбинской области, выра-
щивая малину польских сортов «Полька», «Поляна». Сегодня малиновое поле компании 
является самым крупным малиновым садом в Казахстане, предприятие изготавливает 
малиновое варенье.  В 2018 году в планах компании собрать порядка 60 тонн малины и 
произвести 100 тонн малинового варенья.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование и гаран-
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».  

Bolat LTD is involved in berry growing development in the Aktobe Region and grows raspberry 
of Polish cultivars «Polka», «Polyana». Nowadays, the Company’s raspberry field is the largest one 
in Kazakhstan. Bolat LTD also produces raspberry confiture. The Company is planning to harvest 
more than 60 tons of raspberry and produce 100 tons of raspberry confiture in 2018. 

The company has received the following state support: subsidizing and guaranteeing within 
the «Business Roadmap 2020» program.

8(7132)557-648

өСіМДік ЖәНЕ МАл ШАРуАШЫлЫғЫ
РАСтЕНИЕвОДСтвО И ЖИвОтНОвОДСтвО
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ЖақыП Жұмабай 
ЖарылғаСынұлы, ЖК

ЖақыП Жұмабай 
ЖарылғаСынұлы, ИП

zhAKYP zhumAbAY 
zhArYLGASSYnuLY Ie

ulugbek_the-best@mail.ru

Мал шаруашылығы. 
Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, Сарыбий ауылы

Животноводство. 
Актюбинская обл., уилский район, с.о. Сарыбие 

cattle breeding.
sarybiy village, Wilsky district, aktobe region

«Жақып Жұмабай Жарылғасынұлы» ЖК негізгі қызмет түрі мал шаруашылығы. Қазіргі таңда 
шаруашылықтың 250 бас ірі қара малы мен 1700 ешкісі бар. 2007 жылы «Жақып» шаруа 
қожалығы аудан бойынша қайырымдылық іс-шараларына үлес қосатын  ең үздік кәсіпорын 
ретінде танылған. Оған қоса, бұл кәсіпорынға «Алтын жүрек» сыйлығы табысталған.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы – 2020»  
бағдарламасы аясында грант

Основной род деятельности предприятия «Жақып Жұмабай Жарылғасынұлы» – живот-
новодство. В настоящее время хозяйство насчитывает 250 голов рогатого скота и более 
1 700 коз. В 2007 году крестьянское хозяйство «Жакып» было признано лучшим в райо-
не сельхозформированием, которое оказывает благотворительность, кроме того, пред-
приятие удостоилось премии «Алтын жүрек».

Виды государственной поддержки, полученные компанией: грант в рамках програм-
мы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The core activity of Zhakyp Zhumabay Zharylgassynuly enterprise is the livestock husbandry. 
Nowadays, the household includes 250 cows and 1700 goats.  In 2007, Zhakyp Farming Household 
was acknowledged as the best agricultural enterprise in the region that contributes to charity, 
and it also received the «Altyn Zhurek» award.

The company has received the following state support: grant within the «Business Roadmap 
2020» program.

+77771350107

өСіМДік ЖәНЕ МАл ШАРуАШЫлЫғЫ
РАСтЕНИЕвОДСтвО И ЖИвОтНОвОДСтвО
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ЖаСыл ел-GrOuP, 
ЖШС

ЖаСыл ел-GrOuP, 
тОО

zhASYL eL GrOuP 
LLP

тәлімбақ көшеттерін өндіру. 
Ақмола обл., Щучинск қ., Заводская көш., 71

производство продукции питомника.
Акмолинская обл., г. Щучинск, ул. Заводская, 71

nursery products manufacturing.
71 Zavodskaya str., shchuchinsk city, akmola region 

«Жасыл Ел-Group» ЖШС ландшафт дизайны, аумақты толық абаттандыру және көгалдандыру 
жұмыстарын жүргізеді. Кәсіпорын ағаштар мен көшеттерді отырғызу, көгалдар мен 
гүлзарларларды орнату, сондай-ақ жасыл желектерді күту бойынша қызмет көрсетеді.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау мен кепілдік беру.

Компания «Жасыл Ел-Group» предоставляет весь спектр услуг по ландшафтному ди-
зайну, благоустройству и озеленения территории под ключ. Предприятие специализи-
руется на посадке деревьев и кустарников, устройстве газонов, цветников, а также ухо-
де за земельными участками.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование и гаран-
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The Zhasyl El Group Company provides the whole range of turnkey landscaping and greenery 
planting services. It specializes in tree and bush planting, lawn and flowerbed arrangement, 
and land plot handling. 

The company has received the following state support: subsidizing and guaranteeing within 
the «Business Roadmap 2020» program.

+77785322525

өСіМДік ЖәНЕ МАл ШАРуАШЫлЫғЫ
РАСтЕНИЕвОДСтвО И ЖИвОтНОвОДСтвО
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құнарлы, ЖШС Кунарлы, тОО KunArLY LLP

info@kunarly.kz 

Жылыжайларда раушан гүлдер өсіру.
Ақмола обл., Степногорск қ., өнеркәсіптік аймақ, 7, 113-комп. 

выращивание живых цветов роз на срез в тепличных условиях.
Акмолинская обл., г. Степногорск,  промзона, 7, комп. 113

growing cut-flowers (roses) in greenhouses. 
comp. 113, 7 industrial Zone, stepnogorsk city, akmola region 

«Құнарлы» ЖШС 2007 жылдан бастап қызмет етеді және қазіргі таңда жылына шама-
мен 6 млн гүл өсіреді. Кәсіпорын раушан гүлдерінің 5 түрін, қызғалдақтар мен лалагүлдер 
өсіреді.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

Производственная деятельность ТОО «Кунарлы» осуществляется с 2007 года и сегод-
ня компания выращивает около 6 млн. цветов в год. Ассортимент продукции насчитыва-
ет 5 видов роз, тюльпаны и лилии. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожной карты бизнеса-2020».

Kunarly LLP has been operating since 2007, and nowadays it grows about 6 mln. flowers per 
year. The products range includes 5 type of roses, tulips and lilies. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program. 

8(7164)549-481, 
+77017200808

өСіМДік ЖәНЕ МАл ШАРуАШЫлЫғЫ
РАСтЕНИЕвОДСтвО И ЖИвОтНОвОДСтвО
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нПП Казах ОСетр, 
ЖШС

нПП Казах ОСетр, 
тОО

KAzAKh OSSeter reSeArCh And 
PrOduCtIOn enterPrISe LLP

kazakh_osseter@mail.ru 

Су шаруашылығы.
Маңғыстау обл., Ақшұқыр ауылы, Бегей к,  250

Аквакультура.
Мангистауская обл., п.Акшкур, Бегей,  250

aquaculture.
250 Begei, akshkur village, mangystau region

«Казах осетр» ЖШС  Маңғыстау облысындағы балық және бекіре тұқымының сүйрік, 
ақсерке, сібір бекіресі, орыс бекіресі, лена бекіресі және гибрид сынды 5 түрін өсіретін 
жалғыз ферма. Бүгінде компания уылдырық және биологиялық активтерді аналық үлгілерден 
алу бойынша  жаңа жобаларды қарастыруда.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

ТОО НПП «Казах осетр» – является единственной фермой в Мангистауской области 
по разведению рыб  и выращиванию осетровых пород 5 видов: стерляд, белуга, сибир-
ский осетр, русский осетр, ленский осетр и гибрид. На сегодняшний день компания рас-
сматривает новые проекты по получению икры и биологических активов из выращен-
ных маточных особей.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020». 

Kazakh Osseter Research and Production Enterprise LLP is the only farm in the Mangystau 
Region that breeds fish and rears the following sturgeon species: sterlet, beluga, Siberian 
sturgeon, Russian sturgeon, Lena sturgeon, and hybrid. Nowadays the Company is considering 
new projects to produce caviar and biological assets from mature broodfish. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

+77784888788

өСіМДік ЖәНЕ МАл ШАРуАШЫлЫғЫ
РАСтЕНИЕвОДСтвО И ЖИвОтНОвОДСтвО

plant grOWing and cattle Breeding
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ОвчИннИКОва н.в.,  
ЖК

ОвчИннИКОва н.в.,  
ИП

OvChInnIKOvа n.v. 
Ie

Саңырауқұлақ пресервілерін өндіру.  
Ақмола обл., Степногорск қ., коммуналдық және қойма алаңы, 127/21 ғимарат 

производство грибных пресерв.  
Акмолинская обл., г. Степногорск, коммунально-складская зона, зд.127/21 

mushroom preserves production. 
127/21 bldg., communal-storey Zone, stepnogorsk city, akmola region

«Н.В. Овчинникова» ЖК 2013 жылы моноқалаларды қолдау бағдарламасы бойынша 
«Саңырауқұлақ пресервілерін өндіру» атты бизнес-жобаны  жүзеге асыру үшін 3 млн 
теңге көлемінде грант алып құрылды. 2014 жылы компания «Өндіріс саласындағы ең үздік 
кәсіпорын» номинациясында «Шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудағы жетістіктер 
үшін» облыстық байқауында бірінші орын алды.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау мен кепілдік беру.

ИП «Овчинникова Н.В» основано в 2013 году после получения гранта в размере 3 млн 
тенге для реализации бизнес-проекта «Производство грибных пресерв» по программе 
поддержки моногородов. В 2014 году компания заняла первое место в областном кон-
курсе «За достижение в развитии малого и среднего предпринимательства» в номина-
ции «Лучшее предприятие в сфере производства».

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование и гаран-
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». 

Ovchinnikovа N.V. IE was established in 2013 after obtaining the grant amounting to 3 mln. tenge 
to implement the «Mushroom preserves production» business project  under the monotown 
support program. In 2014, the Company came in top place in the regional contest «For Good 
Achievement in Small and Medium-sized Entrepreneurship Development» in the nomination 
«The Best Production Enterprise».  

The company has received the following state support: subsidizing and guaranteeing within 
the «Business Roadmap 2020» program.

+77012445306

өСіМДік ЖәНЕ МАл ШАРуАШЫлЫғЫ
РАСтЕНИЕвОДСтвО И ЖИвОтНОвОДСтвО

plant grOWing and cattle Breeding





қЫЗМЕт көРСЕту
уСлуГИ

services
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GOLden brIdGe 
COmPAnY, ЖШС

GOLden brIdGe 
COmPAnY, тОО

GOLden brIdGe 
COmPAnY LLP

қЫЗМЕт көРСЕту
уСлуГИ

services

Саудаға жылжымайтын мүлікті жалға беру арқылы табысы жоғары кәсіп 
ұйымдастыру. 
Атырау обл., Атырау қ., құлманов к., 111А

Организация высокодоходного бизнеса по предоставлению в аренду торговой не-
движимости.
Атырауская обл., г. Атырау, ул. кулманова, 111А

Organization of a high-margin business related to retail property leasing. 
111А kulmanov str., atyrau city, atyrau region

 «Golden Bridge Company» ЖШС жылжымайтын мүлікті жалға берумен және көп функ-
циялы сауда кешенін салумен айналысады.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

Компания ТОО «Golden Bridge Company» занимается предоставлением в аренду торговой 
недвижимости, а также строительством многофункционального торгового комплекса.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Golden Bridge Company LLP is engaged in retail property leasing and a multipurpose shopping 
center construction. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8 (7122) 766-305, 
+77028559825

mng_kz@mail.ru 
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mKS LOGIStICS (ЭмКейЭС 
лОдЖИСтИКС), ЖШС

mKS LOGIStICS (ЭмКейЭС 
лОдЖИСтИКС), тОО

mKS LOGIStICS  
LLP

қЫЗМЕт көРСЕту
уСлуГИ

services

көлікпен жүк тасымалдау.
Маңғыстау обл., Ақтау қ., 17 шағын ауданы, 17 ү. 

Грузовые перевозки автомобильным транспортом. 
Мангистауская обл., г. Актау, 17 мкр., д 17

Грузовые перевозки автомобильным транспортом. 
17 bldg, 17 microdistrict, aktau city, mangistau region

Халықаралық көлік және логистикалық қызметтер нарығындағы ең ірі компаниялардың 
бірі – «MKS Logistics». Қазақстан бойынша, ЕО және ТМД елдеріне, Қытайға жүк тасымалдай-
ды. Барлық көліктерде транспортты қадағалау және басқару жүйесі орнатылған (GPS). 

Компания қауіпті жүктерді тасымалдауға  құқық беретін мемлекеттік лицензияға ие 
және мұнай өңдеу және мұнай-химия жабдықтарын тасымалдау бойынша күрделі жоба-
ларды жүзеге асырады. «MKS Logistics» ЖШС «Алтын Сапа» сыйлығының лауреаты және 
«Ұлы дала елi» президент сыйлығының жеңімпазы. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау.  

Одна из крупнейших компаний на рынке международных транспортных и логистиче-
ских услуг «MKS Logistics» занимается транспортировкой грузов по Казахстану, в страны 
ЕС, СНГ и Китай. На всех транспортных единицах установлена система отслеживания и 
управления транспортом (GPS). Компания имеет государственную лицензию на право 
перевозки опасных грузов и выполняет сложные проекты по транспортировке нефтепе-
рерабатывающего и нефтехимического оборудования. ТОО «MKS Logistics» лауреат пре-
мии «Алтын Сапа» и победитель премии президента «Ұлы дала елi».

 Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рам-
ках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Being one of the largest companies in the international transport and logistics service market, 
«MKS Logistics» is engaged in freight transportation across Kazakhstan, to EU, CIS countries and 
China. All transport vehicles are equipped with the transport tracking and control system (GPS). 
The company has the license for the right to transport dangerous goods and carries out complex 
projects on transportation of the oil processing and petrochemical equipment. MKS Logistics 
LLP is the winner of «Altyn Sapa» award and of the «Uly Dala Eli» Presidential award.

 The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8 (7292) 423-352

mks@mkslogistics.kz

www.logistics.kz
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POLYArt 
COmPAnY, ЖШС

POLYArt 
COmPAnY, тОО

POLYArt 
COmPAnY LLP

қЫЗМЕт көРСЕту
уСлуГИ

services

пластик, дисконт карталарды, визиткаларды жасау және байланыссыз (түйіспейтін) 
технологияларды әзірлеу. 
Астана қ., Алтынемел көш., 9

Изготовление пластиковых, дисконтных карт, визиток и разработка бесконтактных 
технологий. 
г. Астана, ул. Алтынемел, 9

manufacturing of plastic, discount cards and business cards and developing contactless 
technologies.
9 altynemel str., astana city

«PolyArt» компаниясы «PolyCard» сауда белгісімен Қазақстан бойынша пластик карталардың 
жетекші өндірушісі. Көп жылдық тәжірибесі бар компания жоғары білікті мамандары мен 
технологиялық мүмкіндіктерінің арқасында  әр түрлі деңгейі және мақсаттағы пластик 
карталар шығарады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «Іскерлік байланыстар» жобасы. 

Компания «PolyArt» под торговым брендом «PolyCard» является  ведущим произво-
дителем пластиковых карт в Казахстане. Обладая многолетним опытом, командой ква-
лифицированных специалистов и технологическими возможностями, компания пред-
лагает весь спектр услуг по производству пластиковых карт любой сложности и различ-
ного назначения.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Деловые связи» 
в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The PolyArt Company under the PolyCard name brand is the leading manufacturer of plastic 
cards in Kazakhstan. With many years of experience, availability of qualified experts’ team 
and technological capabilities, the Company offers a full range of services on plastic card 
manufacturing of any complexity and different purpose.

The Company has received the following state support: the «Business Relations» project 
within the «Business Roadmap 2020» program. 

8(7172) 910-910

www.polycard.kz 

info@polycard.kz



205

rOden, ЖК rOden, ИП rOden Ie

қЫЗМЕт көРСЕту
уСлуГИ

services

Жедел полиграфия, кәдесый өнімдері, сыртқы жарнама, пенопласттан жасалған 
декор.
Жамбыл обл., тараз қ., Абай көш., 121

Оперативная полиграфия, сувенирная продукция, наружная реклама, декор  
из пенопласта.
Жамбылская обл., г.тараз, ул.Абая, 121

instant printing, promotional items, out-of-home advertising,  
decorative design made of foam plastic.
121 abay str., taraz city, Zhambyl region

«RODEN» ЖК» компаниясын 2010 жылы жарнама бизнесінде мол тәжірибесі бар маман-
дар құрды. Кәсіпорын қызметі үш үлкен бағыт бойынша жүргізілуде: «Сыртқы жарнама», 
«Жедел полиграфия» және «Кәдесый өнімдері». Қазіргі таңда «RODEN» компаниясының 
Қытай, Ресей, Франция, Италия, Корея, Өзбекстан және Қырғызстан секілді елдерде өзінің 
жеке жеткізушілері бар. Бірнеше жылдан бері қызмет көрсету нарығында жұмыс істеген, 
«RODEN» компаниясы Жамбыл облысы бойынша өз саласындағы ең ірі кәсіпорындардың 
бірі. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

ИП «RODEN» было основано в 2010 году группой специалистов с большим опытом и ста-
жем работы в рекламном бизнесе.  Деятельность предприятия  ведется по трём крупным 
направлениям: «Наружная реклама», «Оперативная полиграфия» и «Сувенирная продук-
ция». Сегодня «RODEN» имеет собственных поставщиков в Китае, России, Франции, Ита-
лии, Кореи, Узбекистане и Киргизии. Работая на рынке оказываемых услуг, ИП«RODEN»  
является одним из крупнейших предприятий по Жамбылской области в своей отрасли.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

RODEN IE was founded in 2010 by a group of highly experienced experts and long record 
of service in the advertising business. Activities of the business are conducted in three major 
areas: Out-of-home advertising, Instant printing and Promotional items. Currently, the RODEN 
has its own vendors in China, Russia, France, Italy, Korea, Uzbekistan and Kyrgyzstan. Working 
in the market of rendered services RODEN IE is one of the largest entities in its industry in the 
Zhambyl region.

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program. 

8(7262)436-465, 
+77775477756

roden-ph@mail.ru
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urCAPItAL, ЖШС urCAPItAL, тОО urCAPItAL LLP

қЫЗМЕт көРСЕту
уСлуГИ

services

құқық саласындағы қызмет.
Астана қ., Абай даңғ., 24/1

Деятельность в области права.
г.Астана,  пр.Абая, 24/1

activities in the field of law.
24/1 abay ave., astana city 

«UrCapital» ЖШС құқық саласында көптеген қызметтерді көрсетеді, оның ішінде 
берешекті өндіріп алу, сондай-ақ заң және консалтингтік қызметтер. 2017 жылы компа-
ния 658 млн. теңге өндіріп алған: сотқа дейінгі реттеу тәртібімен – 112 млн. теңге, сот 
арқылы – 546 млн. теңге. Сот актілерінің орындалуын тәжірибелі жеке сот орындаушы-
лары қамтамасыз етеді.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы. 

ТОО «UrCapital» предоставляет широкий спектр услуг в области права: взыскание за-
долженности, а также юридические и консалтинговые услуги. За 2017 год компанией 
взыскано 658 млн.тг: в порядке досудебного урегулирования-112 млн.тг, по 500 судеб-
ным актам – 546 млн.тг, исполнение которых обеспечивается опытными частными су-
дебными исполнителями. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

UrCapital LLP provides a wide range of services in the field of law: debt collection and legal 
and consulting services. In 2017 the Company collected 658 million tenge: according to pre-
trial settlements - 112 million tenge, 500 judicial acts-546 million tenge, all these executed by 
experienced private enforcement agents. 

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project within the «Business Roadmap 2020» program. 

+7 (771) 085 48 11,  
+7 (771) 085 48 31

info@urcapital.kz
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анКауОв баглан 
КызылбаевИч, ЖК

анКауОв баглан 
КызылбаевИч, ИП

AnKAuOv bAGLAn 
KYzYLbAYevICh Ie

қЫЗМЕт көРСЕту
уСлуГИ

services

Интерьер дизайны жобаларын және сәндік-қолданбалы өнер картиналарын жасау. 
қостанай обл.,  қостанай қ., әл-Фараби даңғылы., 48

Разработка проектов дизайна интерьера, создание картин декоративно-
прикладного искусства.
костанайская обл., г. костанай, пр. Аль-Фараби, 48

development of interior design projects, creation of decorative and applied art works.
 48 al-farabi ave., kostanai city, kostanai region

«Arlan Design» авторлық интерьер дизайн студиясы  интерьер дизайны жобаларын 
және картина жасаумен айналысады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнес-Кеңесші» жобасы, «Биз-
нес өсімі» жобасы, «Даму-Көмек» жобасы.

Студия авторского дизайна интерьера «Arlan Design» занимается разработкой проек-
тов дизайна интерьера и созданием картин.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Бизнес-Советник», 
проект «Бизнес-рост», проект «Даму-Көмек».

The studio of the author's interior design «Arlan Design» is engaged in the development of 
interior design projects and the creation of paintings.

The Company has received the following state support: «Business Advisor» project, «Business 
Growth» project, «Damu-Komek» project.

+77772431642, 
+77751016471

baglan_ankauov@mail.ru
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евразИя халықаралық 
Орталығы, ЖШС

меЖдунарОдный  
центр евразИя, тОО

eurASIA InternAtIOnAL 
Center LLP 

қЫЗМЕт көРСЕту
уСлуГИ

services

Алматы және Астана қалаларында емтихандарға даярлау және a-levels сертифика-
тын алу үшін емтихан қабылдау. 
Алматы қ., Егізбаев к., 7/8, 116 оф.

подготовка к экзаменам и прием экзаменов на получение сертификата a-levels 
в Алматы и Астане.
г. Алматы, ул. Егизбаева, 7/8, оф. 116

preparing for and administering examinations for a-levels certification in almaty and 
astana.
Office 116, 7/8 Yegizbayev str., almaty city

«Евразия» халықаралық орталығы» – 10-18 жас аралығындағы мектеп оқушыларын 
британдық мектеп бағдарламасымен даярлайтын қосымша білім беру орталығы.  Орталық 
аккредитациядан өткен және Ұлыбританияның мемлекеттік үлгісіндегі (GCSE) және A-Levels 
сертификатын алу үшін емтихан қабылдай алады.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» 
нәтижелі жұмыспен қамту және бұқаралық кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы».

«Международный учебный центр «Евразия»  –  это центр дополнительного образова-
ния, подготавливающий школьников 10-18 лет по британским школьным программам.  
Центр аккредитован и может принимать экзамены для получения сертификата государ-
ственного образца Великобритании (GCSE) и A-Levels. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: «Программа развития про-
дуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 гг. «Еңбек».

«International Training Center «Eurasia» is a center for additional education, which prepares 
schoolchildren 10-18 years of age on British school programs. The center is accredited and 
is able to administer exams for obtaining a state-recognized certificate of the Great Britain 
(GCSE) and A-Levels. 

The Company has received the following state support: financing under the Program for 
the Development of Productive Employment and Mass Entrepreneurship «Enbek» for 2017-
2021.

+77007664020

www.edaccess.kz
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ЖуСуПОв, ЖК ЖуСуПОв, ИП zhuSSuPOv Ie

қЫЗМЕт көРСЕту
уСлуГИ

services

Демалыс уақытында баспанамен қамтамасыз ету. 
павлодар обл., павлодар қ., кутузов көш., 63

предоставление жилья на выходные. 
павлодарская обл., г. павлодар, ул. кутузова, 63

Weekend accommodation services. 
63 kutuzov str., pavlodar city, pavlodar region

«Light house hostel Pavlodar» хостелі инфрақұрылымы жақсы дамыған ыңғайлы жерде 
орналасқан. Клиенттерге жайлы болу үшін автотұрақ, жеке заттарға арналған құлыптанатын 
шкаф, Wi-Fi, таза төсек орын, шаруашылық құралдары, тұрмыстық техникамен қамтамасыз 
етілген және барлық құжаттар рәсімделеді.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында қаржыландыру.   

Хостел «Light house hostel Pavlodar» расположен в удобном месте с развитой инфра-
структурой. Клиентам предоставляются удобства: парковка, шкаф для личных вещей с 
ключем, Wi-Fi, чистое белье, хозяйственные принадлежности, бытовая техника, а также 
оформление всех документов. 

Вид государственной поддержки, полученные компанией: в рамках программы «До-
рожная карта бизнеса-2020». 

«Light house hostel Pavlodar» Hostel is located in a convenient location with well-developed 
infrastructure. The amenities for clients include: parking, a lockable wardrobe for personal things, 
Wi-Fi, laundered linen, housewares, household appliances, as well as issuing all documents. 

The Company has received the following state support: financing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8 (7182) 200-160, 
+77772851713, 
+77059161701
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КОзбеКОва ПерИзат 
араППаевна, ЖК

КОзбеКОва ПерИзат 
араППаевна, ИП

KOzbeKOvA PerIzAt 
ArAPPAYevnA Ie 

қЫЗМЕт көРСЕту
уСлуГИ

services

полиграфия, сыртқы жарнама. 
Жамбыл обл., тараз қ., қаратау (2) шағынауданы, 37а

полиграфия, наружная реклама.
Жамбылская обл., г. тараз, мкр. каратау (2-й), 37а

instant printing, out-of-home advertising 
37а karatau microdistrict (the 2nd), taraz city, Zhambyl region

«Козбекова Перизат Араппаевна» ЖК нарыққа «Universal Print» сауда белгісімен шығып, 
жарнамалық қызмет нарығында он жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр. Негізгі қызмет 
түрі – жарнамалық және полиграфиялық қызметтер. Оған қоса, фирмалық стиль мен 
логотипті әзірлеу кәсіпорынның басты бағыттарының бірі. Қазіргі таңда бұл компанияға 
мемлекеттік және коммерциялық ұйымдар сенім білдіреді. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау, «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы.   

ИП «Козбекова Перизат Араппаевна» представлено на рынке под торговой маркой 
«Universal Print» и  существует на рынке рекламных услуг более 10 лет. Основной вид де-
ятельности компании -  рекламные и полиграфические услуги. Кроме того, приоритетным 
направлением предприятия является разработка фирменного стиля и логотипа. Сегодня 
предприятию доверяют государственные и коммерческие организации. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса -2020», «Обучение топ-менеджмента МСБ». 

Kozbekova Perizat Arappayevna IE introduces itself on the market under the Universal Print 
brand name and exists on the advertising services market more than 10 years. The main 
activities of the Company are advertising and printing services. In addition, the Company’s 
priority service is design of a corporate style and logo. Today, state and commercial entities 
trust the Company.

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program, «SME Top-Management Training» project. 

+77057893839

info@universal-print.kz
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муКанОв е.е., ЖК муКанОв е.е., ИП muKAnOv e.e. Ie

қЫЗМЕт көРСЕту
уСлуГИ

services

Баспа, полиграфиялық, жарнамалық қызметтер ұсыну. 
Ақмола обл., көкшетау қ., Б.Момышұлы көш., 41

предоставление издательских, полиграфических, рекламных услуг.
Акмолинская обл., г. кокшетау, ул. Б.Момышулы, 41

publishing, printing and advertising services.
41 B.momyshuly str., kokshetau city, akmola region 

«Муканов Е.Е.» ЖК 15 жылдан бері «Әрекет» жарнама-баспагерлік компаниясы 
ретінде қызмет атқарып, баспа өнімдерін шығарады. Соңғы жылдары компания тарихи, 
өлкетанушылық, туристік, публицистикалық кітаптар мен журналдарды, қала мен облыс 
карталарын шығарды. Олардың арасында: «Абылай хан» (қазақ және орыс тілдерінде), 
«Көкше аңыздары» кәдесый кітабы, ҚР Бас Прокуратурасының тапсырысы бойынша 
кітаптар және т.б.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы.

ИП «Муканов Е.Е.» ведет деятельность в качестве рекламно-издательской компании 
«Әрекет» более 15 лет и занимается выпуском печатных изданий. В течение последних 
лет компанией были выпущены исторические, краеведческие, туристические, публици-
стические книги, журналы, карты города и области.  Среди них:  «Абылай хан» (на казах-
ском и русском языках), сувенирная книга «Көкше аңыздары», книги по заказу Генераль-
ной прокуратуры РК и др.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Mukanov EE IE operates as the Areket advertising and publishing company for more than 15 
years and prints publications. Over the last few years the Company printed historical, regional, 
tourism, journalistic books, magazines, maps of the city and the region. Among them: «Abylai 
Khan» (in Kazakh and Russian languages), a promotional book «Kokshe Anyzdary», books ordered 
by the General Prosecutor’s Office of the Republic of Kazakhstan, etc. 

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
within the «Business Roadmap 2020» program.

8(7162)333-999

areket_kz@mail.ru
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СмартбИзнеС, ЖШС СмартбИзнеС, тОО SmArtbuSIneSS LLP

қЫЗМЕт көРСЕту
уСлуГИ

services

өзге жиһаз өндіру. 
павлодар обл., павлодар қ.,  Ак. Сәтпаев көш., 11

производство прочей мебели. 
павлодарская обл., г. павлодар, ул. Ак.Сатпева, 11

furniture manufacturing. 
11 satpayeva str., pavlodar city, pavlodar region

«СмартБизнес» ЖШС өз қызметін 2016 жылы бастап, 2017 жылы «Павлодар Юрта» ЖК» 
компаниясымен бірікті. Осы одақ арқасында «QazaqYurt» деп аталатын жаңа брэнд пайда 
болып, киіз үйлер жасау, қолдан жасалған ұлттық бұйымдар, кәдесый өнімдерін, музыкалық 
аспаптарды, ұлттық костюмдер сату секілді қызметпен айналыса бастады. Компанияның 
бірлескен қызметі Павлодар қаласында қолмен жасалған ұлттық бұйымдардың көрмесін 
ұйымдастыруға және сату орталығының ашылуына септігін тигізіп, бұл орталықта қазір об-
лыс қолөнершілерінің туындылары көрсетіледі.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы. 

ТОО «СмартБизнес» начало свою деятельность в 2016 году, а с 2017 года компания   объ-
единилась  с компанией ИП «Павлодар Юрта». Благодаря этому союзу был создан новый 
брэнд «QazaqYurt», который занимается производством юрт и продажей национальных из-
делий ручной работы, сувенирной продукции, музыкальных инструментов, национальных 
костюмов, а также предоставляет услуги по организации праздников. Совместная деятель-
ность компаний способствовала открытию центра в г. Павлодар для выставки и продажи 
национальных изделий ручной работы, где выставлены работы ремесленников области.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». 

SmartBusiness LLP started activities in 2016, and since 2017 the Company has joined with the 
Pavlodar Yurt IE. As a result a new QazaqYurt brand was created, which manufactures yurts (nomads 
tent) and sells national handicrafts, promotional items, musical instruments, national costumes, 
and also organizes fests. An exhibition and sale center of national handicrafts opened in Pavlodar 
as a result of joint activities of two Companies where works of local artisans are presented. 

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project within the «Business Roadmap 2020» program. 

8(7182) 781-412, 
+77782885288
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СОдЭль бухгалтерліК 
фИрмаСы, ЖШС

бухгалтерСКая  
фИрма СОдЭль, тОО

SOdeL ACCOuntInG 
FIrm LLP

қЫЗМЕт көРСЕту
уСлуГИ

services

қосымша білім беру қызметтері.
Солтүстік қазақстан обл., петропавл қ., Бейбітшілік к., 87-63

вспомогательные образовательные услуги.
Северо-казахстанская обл., г. петропавловск, ул. Мира, 87-63

ancillary educational services.
87-63 mira str., petropavlovsk city, north kazakhstan region

«СОДЭЛЬ»  бухгалтерлік фирмасы» компаниясы кең ауқымда қызмет көрсетеді. Бухгалтерлерді 
қазақстандық және халықаралық сертификациядан өту үшін оқытады, кез-келген аймаққа 
арналған ұлттық және халықаралық стандарттарға сәйкес кез-келген қиындық дәрежесінде 
есептік және салықтық саясат жасайды, сондай ақ, заңды тұлғаларға қызмет көрсетеді, 
онлайн есеп берудің электронды формасын жасайды, кеңес береді. Компания жанында 
бухгалтерлік есеп, ішкі аудит, салық салу курстары бар. Наталья Алексееваның «BEST» бух-
галтерлер мен аудиторларға арналған халықаралық онлайн-мектебі жұмыс істейді. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы – 2020»  
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы. 

Компания «Бухгалтерская фирма «СОДЭЛЬ» занимается широким спектром услуг - об-
учает бухгалтеров для казахстанской и международной сертификаций профессиональ-
ных бухгалтеров, составляет учётные и налоговые политики любой степени сложности 
по национальным и международным стандартам для любого региона, также компания 
занимается обслуживанием юридических лиц, составлением электронных форм отчёт-
ности онлайн, консультаций. У компании есть международная онлайн-школа бухгалте-
ров и аудиторов Натальи Алексеевой «BEST», в которой представлены курсы по бухгал-
терскому учёту, налогообложению, внутреннему аудиту.

 Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

«SODEL» Accounting firm provides a full range of services: training of accountants for Kazakhstani 
and international certifications of professional accountants, drawing up of accounting and tax 
policies of any level of complexity according to the national and international standards for 
any region. Also the company is engaged in servicing of legal entities, completion of electronic 
forms of the online reporting, consultations. The company has the «BEST» international online 
school of accountants and auditors of Natalya Alekseyeva, which provides courses on accounting, 
taxation and internal audit.

 The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
within the «Business Roadmap 2020» program.

+77772948176, 
+78000807789  
(бесплатно по казахстану),  
8 (7152) 502-043
sodel.62@mail.ru,
bfsodel@mail.ru

www.bestbuhgalter.com, www.sodel.kz
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умай, ЖК умай, ИП umAI Ie

қЫЗМЕт көРСЕту
уСлуГИ

services

қонақ үй қызметтерін ұсыну, мамандандырылмаған  
дүкендерде бөлшек сауда жасау. 
Алматы қ., қабдолова көш., 1/3

предоставление услуг гостиницами,  
розничная торговля в неспециализированных магазинах.
г. Алматы, ул.кабдолова 1/3

providing services to hotels, retail in non-specialized stores.
1/3 kabdolov str., almaty city

«Умай» ЖК өз қызметін 2015 жылы бастап, Қазақстан нарығына қымбат материалдардан 
жасалған зергерлік бұйымдарды әкелді. Кәсіпорын өнімі Ұлттық сараптама орталығында 
сараптамадан өтіп, зергерлік бұйымдар нарығындағы жаңа трендтерге сай келеді. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Жібек Жолы» бағдарламасы ая-
сында қаржыландыру, «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы төңірегінде «ШОБ 
топ-менеджментін оқыту» жобасы. 

ИП «Умай» осуществляет свою деятельность с 2015 года  и занимается поставкой юве-
лирных изделий из драгоценных материалов на рынок Казахстана. Продукция предприя-
тия прошла экспертизу в Национальном центре экспертизы и соответствует новым трен-
дам на рынке ювелирных изделий. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: финансирование в рам-
ках программы «Жибек Жолы», проект «Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках про-
граммы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Umai IE operates since 2015 and supplies fine jewellery to the Kazakhstan market. The 
Company products passed the expertise in the National Center for Expertise and Certification 
and correspond to new jewelry market trends. 

The Company has received the following state support: financing  under «Zhibek Zholy» 
program, «SME Top-Management Training» project within the «Business Roadmap 2020» 
program. 

+77019997791
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Шнайдер галИна 
бОрИСОвна, ЖК

Шнайдер галИна 
бОрИСОвна, ИП 

SChneIder GALInA 
bOrISSOvnA Ie 

қЫЗМЕт көРСЕту
уСлуГИ

services

Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі, туризм.
қостанай обл., қостанай ауданы, Мичуринский даңғылы, Мичуринский к.

Ресторанное дело и гостиничный бизнес, туризм
костанайская обл., костанайский р-н, п. Мичуринский, ул. Мичуринская

catering trade and hotel business, tourism.  
michurinskaya str., michurinskiy vil., kostanai district, kostanai region

 «Золотой фазан» қонақ үй кешені халықаралық маңызы бар трассада орналасқан және 
демалысқа арналған кең көлемді қызмет түрлерін ұсынады: үш қабатты мейрамхана, 200 
орындық жазғы резиденция, биомейрамхана, қонақ үй және монша кешені, демалысқа 
арналған кемпинг, қысқы және жазғы демалысқа арналған ойын сауық паркі, су үстіндегі 
кафе, киіз үй қалашығы, ұзындығы 3,5 км шаңғы тебу трассасы,  емдік қасиетке ие көк саз-
ды тоған. Сонымен қатар, қонақ үй кешені «Қостанай облысының эко және этно паркі» 
жобасы іске асырылып, балама энергия көздерін пайдалануға арналған демо алаң. Ке-
шен нысандарының 40%-ы балама энергия көздерін пайдаланады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.  

Гостиный двор «Золотой фазан» находится на трассе международного значения и рас-
полагает широкой линейкой предложений отдыха: ресторан в три этажа, летняя рези-
денция на 200 мест, биоресторан, гостинично-банный комплекс, кемпинги для отдыха, 
парк развлечений летнего и зимнего отдыха, кафе на воде, юрточный городок, лыжная 
трасса протяженностью 3,5 км, водоем с лечебной голубой глиной. Кроме того, гости-
ный двор является демоплощадкой по применению альтернативных источников энер-
гии, на которой реализуется проект «Эко и этно парк Костанайской области»  – 40% объ-
ектов гостиного двора потребляют альтернативную энергию. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: финансирование, субсиди-
рование и гарантирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The «Gold pheasant» Guest House is located on the highway of international importance 
and offers a wide range of services: three-storied restaurant, summer residence for 200 seats, 
biorestaurant, hotel and bathing complex, camping for leisure, summer and winter amusement 
park, cafe on the waterway, yurt town, skiing run 3.5 km long, a pond with medicinal blue clay. 
Moreover, the Guest House is a demo platform on applying alternative energy sources where 
the «Eco and Ethno Park of the Kostanai Region» project is implemented  – 40% of The Guest 
House facilities are powered by alternative energy.

The Company has received the following state support: financing, subsidizing and guaranteeing 
within the «Business Roadmap 2020» program.

8 (7142) 210-081

galina.schneider@mail.ru

www.zolotoy-fazan.kz
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ырыС, ЖК ырыС, ИП YrYS Ie

қЫЗМЕт көРСЕту
уСлуГИ

services

Білім беру.
Астана қ., Мүсірепов көш., 7/2

Образование.
г. Астана, ул. Мусрепова, 7/2

training. 
7/2 musrepova str., astana city

«Ырыс» компаниясы ата-аналарға кәмелетке толмаған балаларды күндіз қарау және 
олардың бос уақытын ұйымдастыру қызметтерін көрсетеді. Оқу бағдарламалау мектебінде 
өтеді, бұл жерде шағын топтарда алты жастан бастап он төртке дейінгі балалардың 
бағдарламалауға деген қызығушылығын дамытатын және бағдарламашы жұмысының 
дағдыларын меңгеруге көмектесетін тұрақты сабақтар өткізіледі.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында қаржыландыру, «Бизнес-Кеңесші» жобасы.  

Компания «Ырыс» оказывает услуги дневного ухода и организации развивающего до-
суга родителям в отношении их несовершеннолетних детей. Обучение проходит в шко-
ле программирования, где ведутся регулярные очные комбинированные занятия в ма-
лых группах, развивающие у детей от 6 до 14 лет интерес к программированию и помо-
гающие освоить навыки работы программистом. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: грантовое финансирование 
в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020», проект «Бизнес-Советник».

The Yrys Company renders services for parents on day care and organization of leisure activities 
for their underage children. The training is conducted at the programming school, where regular 
full-time combined lessons are held in small groups developing interests in programming among 
children from 6 to 14 years and helping them to master the programmer’s skills.

The Company has received the following state support: grant financing within the «Business 
Roadmap 2020» program, «Business Advisor» project. 

+77477773457

Softium.kz@bk.ru

www.softium-deti.ru
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dOLCe-PhArm, ЖШС dOLCe-PhArm, тОО dOLCe-PhArm LLP

office@dolcepharm.kz

Бір реттік медициналық бұйымдар (ММБ) өндіру. 
Алматы қ.,Навои көш., 74 

производство одноразовых медицинских изделий (ИМН).
г.Алматы, ул. Навои, 74 

manufacture of disposable medical products.
74  navoi str., almaty city 

1998 жылы құрылған «Dolce» фармацевтикалық зауыты кәсіптік хирургиялық және опаланған 
қолғаптарды, күрделі хирургиялық, акушерлік және гинекологиялық жиынтықтарды, бір 
рет қолданылатын киім мен төсек-орынды, пластик медициналық құралдарды, сондай-
ақ дәрі-дәрмек құралдарын («Ультра Адсорб») ең ірі отандық өндірушілердің бірі. Зауыт 
«Dolce-Pharm» дистрибуциялық компаниясымен бірге Қазақстанның емдеу мекемелерін 
қамтамасыз етеді және «СК-Фармациямен» ұзақ мерзімді шарт негізінде ММБ және ДДҚ 
жеткізуге мемлекеттік тапсырысты орындайды. Компания өз өнімін Орталық Азия мен 
ТМД елдеріне экспортқа шығарады.   

Фармацевтический завод «Dolce», образованный в 1998 году, это один из крупнейших 
казахстанских производителей всех видов профессиональных хирургических и смотровых 
перчаток, сложных хирургических, акушерских и гинекологических комплектов, однора-
зовой одежды и белья, медицинских инструментов из пластика, а также лекарственных 
средств («Ультра Адсорб»). Совместно с дистрибьюционной компанией «Dolce-Pharm» 
завод покрывает потребности лечебных учреждений Казахстана и выполняет государ-
ственный заказ на поставку ИМН и ЛС по долгосрочному договору с «СК-Фармация». 
Компания ориентирована на экспорт в страны Центральной Азии и СНГ. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа по индустриально-
инновационному развитию РК, государственная поддержка экспорта в Казахстане, суб-
сидирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The Dolce Pharmaceutical Plant, established in 1998, is one of the largest Kazakhstan`s 
manufacturers of all professional surgical and examination gloves, surgical, obstetrical and 
gynecological sets, disposable clothes and linen, plastic medical instruments, and pharmaceuticals 
(«Ultra Adsorb»). In cooperation with the Dolce-Pharm distribution company, the plant covers 
the needs of Kazakhstan`s medical institutions and executes the Governmental order for medical 
product and pharmaceuticals supply under a long-term contract with «SK-Pharmacy». The 
Company focuses on the export to Central Asia and the CIS countries. 

The Company has received the following state support: the Program of Industrial and Innovative 
Development of the Republic of Kazakhstan, state support of export in Kazakhstan, subsidizing 
within the «Business Roadmap 2020» program.

8 (727) 271-98-09,  
8 (727) 271-98-10,  
8 (727) 271-98-08

www.dolcepharm.kz
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dOSFArm, ЖШС dOSFArm, тОО dOSFArm LLP 

dosfarm@dosfarm.kz

Фармацевтикалық препараттар өндіру.
Алматы қ., Чаплыгин көш., 3

производство фармацевтических препаратов.
г. Алматы, ул. Чаплыгина, 3

pharmaceuticals production.
3 chaplygin str., almaty city

Дәрі-дәрмек препараттарының жетекші отандық өндірушілерінің бірі «DOSFARM» 
компаниясы Қазақстан нарығында 17 жылдан астам уақыт бойы қызмет етеді. Мұрын 
және көзге арналған препараттар, антисептикалық ерітінділер, жақпа майлар мен спрей 
секілді жетпіске жуық өнім түрін шығару үшін заманауи технологиялар, сапалы шикізат 
пен қауіпсіз материалдар пайдаланады. Компанияның өнімі Армения мен Әзірбайжанда, 
Қырғызстан мен Моңғолияда, Түрікменстан мен Өзбекстанда, Тәжікстанда, Грузия мен 
Ресейде сатылады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ менеджментін оқыту» жобасы, «Даму-Өндіріс» өңдеу 
өнеркәсібі саласындағы ШОБ қолдау бағдарламасы. 

Один из ведущих отечественных производителей лекарственных препаратов компа-
ния «DOSFARM» работает более 17 лет на рынке Казахстана. Для производства более 67 
позиций продукции: назальных и глазных препаратов, антисептических растворов, ма-
зей и спреев, используются современные технологии, лучшее сырье и безопасные мате-
риалы. Продукция компании представлена в Армении, Азербайджане, Киргизии, Монго-
лии, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане, Грузии и России. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020», программа 
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму-Өндіріс».

One of the leading domestic pharmaceuticals manufacturers, the DOSFARM Company has 
been on the Kazakhstan`s market for more than 17 years.  Cutting-edge technologies, the best 
raw stock and safe materials are used to manufacture more than 67 product items: nasal and 
ophthalmic medicinal products, antiseptic solutions, ointments, and sprays. The Company’s 
products are represented in Armenia, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Mongolia, Turkmenistan, Uzbekistan, 
Tajikistan, Georgia, and Russia. 

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project within the «Business Roadmap 2020» program, «Damu – Ondiris» program for supporting 
SME in the manufacturing sector.

8 (727) 253-03-88 
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nIm, ЖК nIm, ИП nIm Ie

krolik-zet@yandex.ru

парфюмерлі-косметикалық өндіріс. 
қарағанды обл., теміртау қ., Бейбітшілік д., 104

парфюмерно-косметическое производство.
карагандинская обл., г. темиртау, пр. Мира, 104

perfumery  and cosmetic production. 
104 mira ave., temirtau city, karagandy region

«NiM» ЖК табиғи сабын, ваннаға арналған тұздар, балауыздан жасалған массаж плит-
каларын өндіреді. Табиғи сабынның 25 түрін жасайды. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы – 2020»  
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы. 

ИП «Nім» занимается производством натурального мыла, солей для ванн и массажных 
плиток из воска. Ассортимент продукции насчитывает 25 видов натурального мыла. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ ме-
неджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Nім IE is engaged in production of natural soap, bath salts and massage wax bars. Product 
assortment includes 25 types of the natural soap. 

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
within the «Business Roadmap 2020» program.

+77014831055

ФАРМАЦЕвтИкА өНЕРкƏСіБі, МЕДИЦИНАлЫқ 
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PhYtO-APIPhArm, 
ЖШС

PhYtO-APIPhArm, 
тОО

PhYtO-APIPhArm  
LLP

azhar_shaimova@mail.ru

Фармацевтикалық өнеркәсіп, медициналық жабдық,  
косметикалық құралдарды өндіру. 
Оңтүстік қазақстан обл., Шымкент қ., әл-Фараби,100

Фармацевтическая промышленность, производство медицинского оборудования, 
производство косметических средств.
Южно-казахстанская обл., г. Шымкент, ул.Аль-Фараби,100

pharmaceutical industry, medical equipment production, cosmetics manufacturing.
100 al farabi str., shymkent city, south kazakhstan region

«PHYTO-APIPHARM» компаниясының бүкіл өнімі өсімдік және жануар тектес таза шикізат 
пен табиғи минералдар негізінде А.В. Коротковтың басшылығымен мамандардың әзірлеген 
рецепті бойынша жасалады. Өндірісте Германия, Ұлыбритания, Ресей секілді елдерден 
әкелінген және отандық жабдықтар пайдаланады. Барлық аппараттар GMP халықаралық 
стандарттарына сәйкес тот баспайтын болаттан жасалған. Кәсіпорында өнімнің жоғарғы 
сапасына қол жеткізуге мүмкіндік беретін швед өндірістік желісі жұмыс істейді. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Оңтүстік Өнім» өңірлік бағдарламасы 
аясында несиелендіру. 

Вся продукция компании «PHYTO-APIPHARM» изготавливается на основе натурального 
сырья растительного и животного происхождения, а также природных минералов, по ре-
цептурам, разработанным специалистами во главе с А.В. Коротковым. На производстве 
задействовано оборудование из Германии, Великобритании, России и Казахстана, все ап-
параты выполнены из нержавеющей стали в соответствии с международными стандар-
тами GMP. На предприятии работает производственная линия из Швеции, позволяющая 
достигать высокого качества продукции. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: кредитование в рамках 
региональной программы «Оңтүстік Өнімі».

The PHYTO-APIPHARM Company manufactures all the products of natural raw materials of 
vegetable and animal origin, as well as of natural minerals according to the formulations developed 
by specialists led by A.V. Korotkov. German, British, Russian and Kazakhstan`s equipment is used 
for production, all machines are made of stainless steel pursuant to international standards 
of GMP. A production line from Sweden is operated at the plant, which allows achieving high 
quality of products. 

The Company has received the following state support: crediting within the «Ontustik Onim» 
regional program. 

+77057859203

www.phyto-apipharm.com
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WAnd der WeLt  
(ванд дер велт), ЖШС

WAnd der WeLt 
(ванд дер велт), тОО

WAnd der WeLt  
LLP

wdw_n@mail.ru

Фармацевтикалық препараттар, мақта, дәке өндіру. 
Оңтүстік қазақстан обл., Шымкент қ., қапал батыр көш.,  
«өндірістік» аумағы, 116/2

производство фармацевтических препаратов, ваты, марли. 
Южно-казахстанская обл., г. Шымкент, ул. капал батыра, территория «өндірістік», 
116/2

production of pharmaceuticals, cotton wool, gauze. 
116/2 Ondiristik territory, kapal Batyr str., shymkent city, south kazakhstan region 

«Wand der Welt (Ванд дер Велт)» ЖШС көптеген фармацевтикалық препараттарды, мақта 
мен дәкені шығарады. Компанияның өнімі жұмыстың барлық кезеңдерінде тексеріліп, 
озық технологиялар бойынша өндіріледі. Өнім түрлері: буып-түйілген медициналық, 
хирургиялық, гигроскопиялық және зарарсыздандырылмаған мақта, медициналық дәке, 
сондай-ақ медициналық, мақта-мата, дәке және зарарсыздандырылмаған бинт. Өнімді 
тасымалдау үшін өте берік орауыш материалдар қолданылады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамтуды 
және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017–2021 жылдарға арналған бағдарламасы бой-
ынша несиелендіру.

ТОО «Wand der Welt (Ванд дер Велт)» производит широкий спектр фармацевтических 
препаратов, а также вату и марлю. Продукция компании производится по передовым 
технологиям с тестированием продукта на всех этапах работ. Виды производимой про-
дукции: медицинская, хирургическая, гигроскопическая и нестерильная вата в фасовках, 
марля медицинская, а также марлевые, медицинские, хлопчатобумажные и нестериль-
ные бинты. Для транспортировки продукции используется упаковочные материалы с вы-
соким уровнем прочности. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: финансирование по Про-
грамме развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-
2021 годы «Еңбек».

Wand der Welt LLP produces a wide range of pharmaceuticals, as well as cotton wool and 
gauze. The Company’s products are manufactured according to the cutting-edge technologies 
and tested at all work stages. The manufactured products include: pre-packed medical, surgical, 
absorbent and non-sterile cotton wool, medical gauze, as well as gauze, medical, cotton and non-
sterile bandages. High-strength packing materials are used for the products transportation. 

The Company has received the following state support: financing under the «Enbek» Program 
for the Development of Productive Employment and Mass Entrepreneurship for 2017-2021.

+77713870773
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аКСель Және а, ЖШС аКСель И а, тОО AKSeL & A LLP

info@aksel.kz

капиллярлық қандағы холестерин мен триглицеридтің концентрациясын, глю-
козаны анықтауға арналған тест-жолақтар және оларға экспресс-талдағыштарды 
өндіруші. 
Алматы обл., ілі ауданы, казцик ауылы, өнеркәсіптік аймақ, 21-учаске. 

производитель тест-полосок для определения концентрации глюкозы, холестерина 
и триглицеридов в капиллярной крови и экспресс-анализаторов к ним. 
Алматинская обл., Илийский район, с.казцик, промзона, уч. 21

a manufacturer of test strips for determining the concentration of glucose, cholesterol 
and triglycerides in capillary blood, and express-analyzers for them. 
site 21, industrial Zone, kaztsik village, ili district, almaty region

«Аксель және А» компаниясы Қазақстанда қандағы холестерин мен триглицеридтің 
концентрациясын, глюкозаны анықтауға арналған тест-жолақтар және оларға экспресс-
талдағыштарды алғашқы болып шығара бастады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: ЕДБ-да қаражатты шартты түрде 
орналастыру. 

Компания «Аксель и А» первой в Казахстане начала производить тест-полоски для опре-
деления концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови и 
экспресс-анализаторов к ним. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: обусловленное размеще-
ние средств в БВУ.

The Aksel & A Company is the first company in Kazakhstan that stated producing test strips 
for determining the concentration of glucose, cholesterol and triglycerides in capillary blood, 
and express-analyzers for them. 

The сompany has received the following state support: сonditional placement of funds in 
second-tier banks.

8 (727) 385-05-26

www.aksel.kz
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зерде-фИтО, ЖШС зерде-фИтО, тОО zerde-FItO LLP

marketing@zerdefito.kz

Фармацевтикалық өндіріс.
Оңтүстік қазақстан обл.,  Шымкент қ., Химфармзауыт шағын ауданы, 2/1

Фармацевтическое производство.
Южно-казахстанская обл., г. Шымкент, мкр. Химфармзавода, 2/1

pharmaceutical production.
2/1 khimfarmzavod microdistrict, shymkent city, south kazakhstan region 

«Зерде-Фито» компаниясы Қазақстан нарығында дәрілік шөптер, терімдер мен фитошай 
өндірушілерінің арасында көшбасшы кәсіпорын. Үш жүзге жуық  өнім түрін шығару процесі 
толық автоматтандырылған. Бұл - дәрілік заттардың мөлшері қатаң сақталатындығына 
кепілдік береді. Жылына мың тоннадан астам дәрі шығады. Компанияға «Қазақстанның 
ең үздік тауары» көрме-байқауының І дәрежедегі дипломы табысталды. Оған қоса, ком-
панияда ISO 9001:2009 халықаралық сапа менеджментінің стандарты, ISO 22000-2006 
HACCP тамақ өнімдерінің қауіпсіздік менеджментінің жүйесі енгізілген.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: қаржылай емес қолдау, оқыту. 

Компания «Зерде-Фито» лидер на рынке Казахстана среди производителей лекарствен-
ных трав, сборов и фиточаев. Производство 260 наименований продукции автоматизи-
ровано, что гарантирует строгое соблюдение дозировки лекарственных веществ. Мощ-
ность производства – более 1000 тонн в год. Компания награждена Дипломом I-степени 
конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана». Кроме того, в компании внедрены: меж-
дународный стандарт менеджмента качества ISO 9001:2009, система менеджмента без-
опасности пищевых продуктов ISO 22000-2006 HACCP. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: нефинансовая поддерж-
ка, обучение.

The Zerde-Fito Company is the leader among medicinal herb, herb mixture and phytotea 
manufacturers on the Kazakhstan`s market. 260 products are manufactured in the computer-
aided mode, thus ensuring strict compliance with the medicinal substance dosage. The 
production capacity exceeds 1000 tons per year. The company was awarded the First-degree 
Diploma of «The Best Product of Kazakhstan» exhibition and contest. Moreover, the Company 
has implemented the international quality management standard ISO 9001:2009, food safety 
management system ISO 22000-2006 HACCP. 

The Company has received the following state support: non-financial support, training.

8(7252) 503-629,  
8 (7252) 503-560

www.zerdefito.kz
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медремзавОд  
хОлдИнгі, ЖШС

хОлдИнг  
«медремзавОд», тОО

hOLdInG medremzAvOd 
LLP

kurbangalieva.a 
@medprom.kz 

Негізгі фармацевтикалық өнімдер
Алматы қ., Грибоедов көш., 103

производство основных фармацевтических продуктов.
г. Алматы, ул. Грибоедова, 103

production of basic pharmaceuticals.
103 griboedov str., almaty city 

«Медремзавод» компаниясы – Қазақстан мен Орталық Азияда медициналық оптиканың 
жалғыз өндірушісі. Оның мамандары прогрессивті көзілдірік линзаларының өндірісін 
бірінші болып меңгерген. Зауытта «SULUTOR» сауда белгісімен полимерлік стигматикалық 
және астигматикалық оптикалық линзалар шығарылады. SatisLOH компаниясының (Гер-
мания) оптикалық линзаларының өндірістік желісі іске қосылды. 2006 жылы компания 
медициналық техниканы сататын «МедОптика» дүкенін ашты.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Субсидиялау және «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы. 

Компания «Медремзавод»-это единственный производитель медицинской оптики в 
Казахстане и Центральной Азии, специалисты которой первыми освоили производство 
прогрессивных очковых линз. На заводе налажено производство полимерных стигмати-
ческих и астигматических оптических линз под торговой маркой «SULUTOR», запущена 
производственная линия оптических линз компании SatisLOH (Германия).В 2006 году ком-
пания открыла магазин по продаже медицинской техники «МедОптика».

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование и про-
ект «Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-
2020».

The Medremzavod Company is the only optical eyecare manufacturer in Kazakhstan and 
Central Asia, which specialists were the first to master the production of progressive eyeglass 
lenses. The plant has established the production of polymeric stigmatic and astigmatic optical 
lenses under the «SULUTOR» trademark, and launched the production line of the SatisLOH 
Company’s optical lenses (Germany). In 2006, the Company opened the «MedOptika» shop 
where medical equipment is sold. 

The Company has received the following state support: subsidizing and «SME Top-Management 
Training» project within the «Business Roadmap 2020» program.

+77772602525,  
8 (727) 277-31-90
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ОрландОКз, ЖШС ОрландОКз, тОО OrLAndOKz LLP

bayan2030@rambler.ru

Химия өнеркәсібі өнімдері. 
Алматы қ., қалдаяқов көш.,17

производство продуктов химической промышленности.
г. Алматы, ул. калдаякова,17

manufacturing of chemical products.
17 kaldayakov str., almaty city 

Компания «Bayan» брэндімен табиғи сабын, косметика шығарады. Компанияның өнімі – 
бет және дене терісіне, шаш күтіміне арналған косметикалық құралдар. Бүкіл өнім табиғи 
өнімдерден қолдан жасалады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «ШОБ топ-менеджментін оқыту» 
жобасы және «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы аясында «Іскерлік байланы-
стар» жобасы. 

Компания под брендом «Bayan» производит натуральные мыло и косметику. Продук-
ция компании – косметические средства по уходу за кожей лица, тела и волосами. Вся 
продукция изготавливается ручным способом из натуральных продуктов.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» и проект «Деловые связи» в рамках программы «Дорожная карта 
бизнеса-2020».

The Bayan Company is engaged in manufacturing of natural soap and cosmetics. The 
Company’s range includes skin-care and hair-care products. All these products are hand-made 
and manufactured of natural materials. 

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project and «Business Links» project within the «Business Roadmap 2020» program.

+77786050730 
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тК фарм аКтОбе, 
ЖШС 

тК фарм аКтОбе, 
тОО 

tK PhArm AKtObe 
LLP 

s.kuanyshev@mail.ru

Дәрі-дәрмектер өндіру.
Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., Герцен көш., 19А

производство лекарств.
Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Герцена, 19А

pharmaceuticals production.
19А herzen str., aktobe city, aktobe region

«ТК Фарм Ақтөбе» компаниясы тиісті фармацевтикалық тәжірибе (GMP) жағдайында 
отандық фармацевтикалық препараттарды өндіреді. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

Компания «ТК Фарм Актобе» производит отечественные фармацевтические препара-
ты в условиях надлежащей фармацевтической практики (GMP). 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The TK Pharm Aktobe Company produces domestic pharmaceuticals in accordance with the 
Good Pharmacy Practice (GMP). 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

+77772283162
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РЕЗЕңкЕ ЖәНЕ плАСтМАССА БҰЙЫМДАРЫН өНДіРу
пРОИЗвОДСтвО РЕЗИНОвЫХ  

И плАСтМАССОвЫХ ИЗДЕлИЙ
manufacture Of ruBBer and plastic materials
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drIve InduStrY, 
ЖШС

drIve InduStrY, 
тОО

drIve InduStrY 
LLP

Р17Б ГОСт 2593-2014 байланыстырушы жеңдерін өндіру және өткізу.
қарағанды обл., қарағанды қ., пригородная к., 3/2

производство и реализации рукава соединительного Р17Б ГОСт 2593-2014.
карагандинская обл., г. караганда, ул. пригородная, 3/2

manufacture and sales of the coupling hose r17B gOst 2593-2014.
3/2 prigorodnaya str., karaganda city, karaganda region 

«Drive Industry» компаниясы теміржолдағы жылжымалы құрамға арналған қосалқы 
бөлшектер, орталықтандырылған қауіпсіздік жүйелеріне арналған жабдық (SP-6K электр 
жетегі, SP-6M электр жетегі, 2DT1-300 дроссель трансформаторы), сондай-ақ үстіңгі жол  
материалдарын  (рельстердің қоспаларды дәнекерлеу жиынтығын) өндіреді.  Компания 
«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қорының адал өнім шығарушылар тізімінде. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау.  

Компания «Drive Industry» осуществляет производство запасных частей для железнодо-
рожного подвижного состава, оборудования для систем централизованной безопасности 
(электропривод СП-6К, электропривод СП-6М, дроссель трансформатор 2ДТ1-300), а так-
же материалов верхнего строения пути (комплект пайки рельсовых соединителей). Компа-
ния состоит в реестре добросовестных поставщиков фонда АО «ФНБ «Самрук-Қазына». 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса -2020».

The «Drive Industry Company» produces  spare parts for railway rolling stocks, equipment for 
the centralized safety system (SP-6К electric drive, SP-6М electric drive, 2DТ1-300 impedance 
bond), and track materials (rail bond brazing set). The Company is included into the Register 
of Bona Fide Suppliers of the Sovereign Wealth Fund Samruk-Kazyna JSC. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8 (7212) 517-353,  
8 (7212) 516-001

drive@drive.kz

www.drive.kz

РЕЗЕңкЕ ЖәНЕ плАСтМАССА БҰЙЫМДАРЫН өНДіРу
пРОИЗвОДСтвО РЕЗИНОвЫХ И плАСтМАССОвЫХ ИЗДЕлИЙ

manufacture Of ruBBer and plastic materials



231

KAzPOLYmer 
SOLutIOnS, ЖШС

KAzPOLYmer 
SOLutIOnS, тОО
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SOLutIOnS LLP 
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өнеркәсіптік техника мен жабдықты монтаждау.
Алматы қ., Сейфулин көш., 410

Монтаж промышленной техники и оборудования.
г. Алматы, ул. Сейфулина, 410

industrial engineering and equipment installation.
410 seifullin str., almaty city 

2008 жылы құрылған «KAZPolymer Solutions» ЖШС пластиктен жасалатын ыдыс пен 
үй тұрмысында қолданылатын заттар шығарумен айналысады. Кәсіпорын клиенттері – 
Алматы қаласының көтерме сауда компаниялары. 2018 жылы кәсіпорын өз өнімін бүкіл 
Қазақстан, Қырғызстан және Қазақстанмен шекаралас Ресей облыстарының аумағында 
сатуды жоспарлайды.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында қаржыландыру, «Асылдар» жобасы. 

ТОО «KAZPolymer Solutions»  основано в 2008 году, занимается производством посуды 
и предметов домашнего обихода из пластика. Клиентская база предприятия – оптовые 
компании г. Алматы. В 2018 году в планах предприятия расширить географию реализа-
ции на весь Казахстан, Киргизию и граничащие с Казахстаном области России. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией:  финансирование в рам-
ках программы «Дорожная карта бизнеса-2020», проект «Асылдар». 

KAZPolymer Solutions LLP was established in 2008 and is involved in manufacture of plastic 
dishware and household appliances. The enterprise’s clients are wholesale companies of Almaty 
city. The company is planning to extend the sales geography so as to include the whole Kazakhstan, 
Kyrgyzstan and neighboring regions of Russia in 2018. 

The Company has received the following state support: financing within the «Business Roadmap 
2020» program, the «Assyldar» project.  

+77018000890

a.galaktionov 
@tms-posm.com
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пластик құрылыс материалдарын өндіру. 
Алматы обл., талғар қ., промышленная көш., 5

производство пластиковых стройматериалов.
Алматинская обл., г. талгар, ул. промышленная, 5

production of plastic construction materials.
5 promyshlennaya str., tagar city, almaty region 

«Keruen plus» ЖШС Қазақстан нарығында 2015 жылдан бастап ПВХ профильдері мен 
құбырларын өндіруші ретінде танылған. Кәсіпорын неміс технологияларын пайдаланып, 
қорғасын қоспай ПВХ профильдерін Орталық Азияда ең алғаш шығара бастады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы. 

TOO «Keruen plus» работает на рынке Казахстана с 2015 года в качестве производителя 
ПВХ профилей и труб. Предприятие стало первым заводом в Центральной Азии, которое 
наладило производство ПВХ профилей без свинца, используя немецкие технологии. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Keruen plus LLP has been on the Kazakhstani market as a PVC profile and pipe manufacturer 
since 2015. It became the first plant in the Central Asia that started producing lead-free PVC 
profiles, using German technologies.  

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project within the «Business Roadmap 2020» program.

8(7273) 882-080

info@keruenplus.kz, 
katashev@keruenplus.kz

www.keruenplus.kz
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SILK GenerAL 
GrOuP, ЖШС

SILK GenerAL 
GrOuP, тОО

SILK GenerAL 
GrOuP LLP

композиттік материалдан бақылау люктерін өндіру.
қарағанды обл., Балқаш қ., «Шашубай қошқарбаев» шағын ауданы, 6

производство люков смотровых колодцев из композитного материала.
карагандинская обл., г. Балхаш, мкр. «Шашубая кошкарбаева», 6 

production of inspection shaft trapdoors of composite materials.
6 shahubay koshkarbayev microdistrict, Balkhash city, karaganda region

«SILK GENERAL GROUP» компаниясының жұмысының негізгі бағыты   –  көктайғақта 
сырғанатпайтын «Taimas»  техникасын шығару және құрастыру. Сондай-ақ, 2012 жылы 
композициялық материалдардан бақылау люктерін  жасай бастады. Өнімдердің ерекшелігі 
– өндірістің полиэстерлік материалы премикс екендігінде. Ол полиэстерлі шайырдан 
және құрамына колцит және  бірқатар қоспалар кіретін турбулентті шыны және ұнтақ 
толтырғыштан тұрады.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау.  

Основное направление работы компании «SILK GENERAL GROUP» – реализация и сбор-
ка средств против скольжения при гололеде «Taimas». Также, с 2012 года начато произ-
водство люков смотровых колодцев из композиционного материала. Отличительная осо-
бенность изделий полиэфирный материал изготовления – премикс, включающий поли-
эфирную смолу, рубленое стекловолокно и порошкообразный наполнитель, состоящий 
в основном из кольцита, а также ряд добавок. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The core activity of the «SILK GENERAL GROUP» Company is sales and assembly of «Taimas» 
antislipping devices to be used in case of glazed ice.  Since 2012, the Company has been 
producing inspection shaft trapdoors of composite materials. The distinctive feature of the 
products is a polyester material. It is a premix that includes polyester resin, chopped glass fiber 
and powder filler, which is mainly composed of calcspar and several additives. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8 (71036) 431-22, 
+77772233047, 
+77022160584

info@silkgg.kz

www.silkgg.kz

РЕЗЕңкЕ ЖәНЕ плАСтМАССА БҰЙЫМДАРЫН өНДіРу
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SOLtuStIK rubber 
reCYCLInG, ЖШС

SOLtuStIK rubber 
reCYCLInG, тОО

SOLtuStIK rubber 
reCYCLInG LLP

Шиналарды жою, жарақаттанудан қорғайтын резеңке төсемелерді дайындау.
Солтүстік қазақстан обл., Ж.Жабаев к., 174, 17 оф.

утилизация автошин, производство травмобезопасной резиновой плитки.
Северо-казахстанская обл., г. петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 174, оф. 17

recycling of automobile tires, production of safety pavement tiles. 
Office 17, 174 Zh. Zhabayev str., petropavlovsk city, north kazakhstan region 

 «Soltustik Rubber Recycling» ЖШС тозығы жеткен көлік шиналарын жоюмен және қайта 
өңдеумен, авторезина өндірумен, сондай ақ, жарақаттанудан қорғайтын резеңке төсемелер  
дайындаумен айналысады. Резеңкелерге негізделген  жарақатсыз қорғаныш жабында-
ры (1-2 және 2-4 мм) балалар алаңдары мен спорттық алаңдарға, тротуарларға, трена-
жерлерге, спорт залдарына арнап әзірленеді.  Жабын түрлері: «Катушка», «Волна», «Кир-
пич» брусчаткалары, сондай-ақ тігіссіз резеңке жабындар.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі саласындағы 
«Даму-Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы. 

ТОО «Soltustik Rubber Recycling» занимается утилизацией и переработкой изношен-
ных автомобильных шин, авторезины, а также производством травмобезопасной рези-
новой плитки и брусчатки. Травмобезопасные покрытия на основе резиновой крошки 
(1-2 и 2-4 мм) производятся для детских и спортивных площадок, тротуаров, тренажер-
ных залов и т.д. Виды покрытий: брусчатки – «Катушка», «Волна», «Кирпич», а также бес-
шовные резиновые покрытия. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа поддержки МСБ 
в сфере обрабатывающей промышленности «Даму - Өндіріс».

«Soltustik Rubber Recycling» LLP is engaged in recycling of worn-out automobile tires and 
tubes, and production of safety rubber tiles and pavement blocks. Safety flooring made of 
rubber granules (1-2 and 2-4 mm) is produced for children’s playgrounds and sports grounds, 
pavements, workout facilities, etc. Flooring types: «Bobbin», «Wave», «Brick» pavement blocks, 
as well as seamless rubber flooring. 

The Company has received the following state support: «Damu - Ondiris» program for supporting 
SME in the manufacturing sector.

8 (7152) 465-161,  
8 (7152) 490-180 
(факс)

too_srr@mail.ru

www.kazplitka.com

РЕЗЕңкЕ ЖәНЕ плАСтМАССА БҰЙЫМДАРЫН өНДіРу
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teChnOLOGY, ЖШС

tALAn 
teChnOLOGY, тОО

tALAn 
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Жарақат қаупі жоқ спорт төсеніштері өндірісі.  
қолданыстан шыққан автомобиль шиналарын кәдеге жарату. 
Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., өнеркәсіптік аймақ орамы, 679/9

производство травмобезопасных и спортивных покрытий.  
утилизация автошин, потерявших свои потребительские свойства.
Актюбинская обл., г. Актобе, квартал промзона, д. 679/9

manufacture of safety and sports flooring.  
recycling of automobile tires that have lost their consumer attributes.
679/9 promzona quarter, aktobe city, aktobe region

«TALAN Technology» компаниясы – Қазақстан бойынша автомобиль шиналарының 
қалдықтарын жартылай өнім ретінде емес, он жыл пайдалану мерзімі бар төсеніштер 
секілді дайын тауар шығаратын жалғыз кәдеге жарату өндірісі. Кәсіпорын балаларға, 
спортқа, жаяу жүрушілерге арналған жарақаттану қаупі жоқ, қалалық инфрақұрылым 
үшін термиялық әдіспен нығыздалған, резеңке-каучук тақтайшалардан жасалған жол 
төсеніштерін шығарады. Компанияның өндіріс технологиясы патенттелген. Қазір кәсіпорын 
жылына 4 704 тонна шина қалдықтарын кәдеге жаратады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Даму-Өндіріс» өңдеу өнеркәсібі 
саласында ШОБ қолдау бағдарламасы. 

Компания «TALAN Technology» - единственное в Казахстане утилизационное производ-
ство, преобразовывающее отходы автошин не в полуфабрикаты, а в готовый продукт 
с эксплуатационным сроком покрытий 10 лет. Предприятие специализируется на про-
изводстве напольных покрытий из термо-прессованной, резино-каучуковой плитки для 
детской, спортивной, травмобезопасной пешеходной инфраструктуры городов. Техноло-
гии производства плитки запатентованы компанией. В настоящее время утилизационная 
мощность предприятия 4 704 тонн в год.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа поддержки МСБ 
в сфере обрабатывающей промышленности «Даму -Өндіріс». 

The TALAN Technology Company is the only recycling plant in Kazakhstan that recasts automobile 
tire waste not into semi-finished products but into a finished product with 10 years lifecycle. 
The Company specializes in manufacturing of flooring made of heat-pressed rubber tiles for 
children's playgrounds, sports grounds and safety pedestrian infrastructure in cities.   The tile 
production technologies are patented by the company. Current recycling capacity of the plant 
is 4 704 tons per year

The Company has received the following state support: «Damu-Ondiris» program for supporting 
SME in the manufacturing sector.

8(7132) 741-123

lagizov.talan@gmail.com

www.talangroup.kz
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«алтын арна» 
хОлдИнгі, ЖШС

хОлдИнг  
«алтын арна», тОО

ALtYn ArnA 
hOLdInG LLP 

полиэтилен өнімдерін, геомембрана және геосинтетикалық материалдар өндіру.
қарағанды обл., Саран қ., карағанды к., 14

производство полиэтиленовой продукции, геомембраны и геосинтетического  
материала.
карагандинская обл., г.Сарань, ул. карагандинская, 14

production of polyethylene goods, geomembranes and geosynthetic material. 
14 karagandinskaya str., saran city, karaganda region 

«Алтын-Арна» холдингі» компаниясы LDPE, HDPE шикізаттарынан полиэтилен мен по-
лиэтилен өнімдерін, банкноттарға арналған пакеттер, азық-түлік және азық-түлік емес 
тауарларға арналған пленка, жеке өлшемдермен логотипті және логотипсіз пакеттер, жа-
рылыс жұмыстарына арналған қорғаныш жеңдер жасайды және сатады. Және де ком-
пания геомембрана өндіреді. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында кепілдік беру.

Компания «Холдинг «Алтын-арна» производит и реализует полиэтиленовую продук-
цию и полиэтилен из сырья ПВД, ПНД, пакеты для денежных купюр, пленку для пище-
вых и не пищевых товаров, пакеты маечки по индивидуальным размерам с логотипом и 
без, полиэтиленовые мешки, вкладыши рукава для взрывчатых работ и др. Также ком-
пания производит геомембрану. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: гарантирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса -2020».

The «Altyn Arna Holding» Company produces and sells polyethylene goods and polyethylene of 
LDPE, HDPE, bags for banknotes, film for food and non-food goods, t-shirt bags with customized 
sizes, with or without logos, polyethylene bags, sleeve inserts for blasting operations, etc. The 
Company also produces geomembranes. 

The Company has received the following state support: guaranteeing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

+77710448836

altynarna@mail.ru

altynarnagroup.com

РЕЗЕңкЕ ЖәНЕ плАСтМАССА БҰЙЫМДАРЫН өНДіРу
пРОИЗвОДСтвО РЕЗИНОвЫХ И плАСтМАССОвЫХ ИЗДЕлИЙ
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байтемИрОва р.С., 
ЖК 

байтемИрОва 
р.С., ИП

bAYtemIrOvA r.S. 
Ie

пластмасса ойыншықтар өндірісі.
Оңтүстік қазақстан обл., Шымкент қ., қабанбай батыр көш., 18/9

производство пластмассовых игрушек.
Южно-казахстанская обл., г. Шымкент, ул. кабанбай-Батыра, 18/9

plastic toys production.
18/9 kabanbay-Batyr str., shymkent city, south kazakhstan region 

«Байтемирова Р.С.» ЖК балалардың пластмасса ойыншықтарын 2014 жылы «Navruz 
Plastic – ShR» сауда маркасымен шығара бастады. Фабрика қоршаған ортаға уыт және 
өзге де зиянды қалдық шығармайтын әдіспен оннан астам түрі бар сапалы пластмасса 
ойыншықтар шығарады. Кәсіпорын өндіріс барысында қауіпсіз жұмысқа қолайлы жағдай 
жасап, фабрика жұмысшыларының еңбегін қорғауды қамтамасыз ету бойынша тұрақты 
жұмыс жүргізеді.   

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

ИП «Байтемирова Р.С.» начало производство детских пластмассовых игрушек в 2014 
году под торговой маркой «Navruz Plastic – ShR». Ассортимент фабрики – это более деся-
ти видов качественных детских пластмассовых игрушек, которые производятся безотход-
ным путем, не выделяя токсичные или иные выбросы в окружающую среду. Кроме того, 
ведется постоянная работа по обеспечению охраны труда сотрудников фабрики, созда-
вая им благоприятные условия для безопасной работы на производстве.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Baytemirova R.S. IE started producing children's plastic toys in 2014 under Navruz Plastic – 
ShR trademark. The factory’s range of products includes more than ten types of high-quality 
plastic toys for children, which are manufactured by a wasteless method and do not produce 
toxic or other environmental emissions. Moreover, the factory always works on ensuring the 
work safety for its employees, creating favorable conditions for safe working. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

+77013485804

shuhrat_63@mail.ru
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бОЖаКанОв мурат 
бОлатОвИч, ЖК

бОЖаКанОв мурат 
бОлатОвИч, ИП

bOzhAKAnOv murAt 
bOLAtOvICh Ie

Резеңкелік және пластмасса бұйымдарды өндіру. 
павлодар обл., павлодар қ., Днепропетровская көш., 33

производство резиновых и пластмассовых изделий.
павлодарская обл., г. павлодар, ул. Днепропетровская, 33

manufacture of rubber and plastic materials.
33 dnepropetrovskaya str., pavlodar city, pavlodar region

«Божаканов Мурат Болатович» ЖК қайта өңделген пластик, қоқыс қапшықтары, поли-
этилен пакеттері және жаяу жолдарды тазартуға арналған шөткелер тәрізді іске аспай 
қалған заттардан ПЭНД, ПЭТ үгінділері мен түйіршіктерін өндіріп, 2003 жылы нарыққа 
шықты.  Жыл сайын компания өз өнімін жеткізу аумағын кеңейтіп, Ресей мен ТМД-ның 
басқа да елдерінің кәсіпорындарымен әріптестік орнатып келеді. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Бизнес-Кеңесші» жобасы, «Бизнестің 
жол картасы-2020» бағдарламасы аясында қаржыландыру. 

Предприятие «Божаканов Мурат Болатович» работает на рынке с 2003 года и занима-
ется производством крошки и гранул ПЭНД, ПЭТ из переработанного пластика, мешков 
для мусора, пакетов  из полиэтиленовой пленки и щеток для очистки тротуаров. С каж-
дым годом компания расширяет географию поставок и сотрудничает с предприятиями 
из России и других стран СНГ.  

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Бизнес-Советник» 
в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».                              

Bozhakanov Murat Bolatovich enterprise has been on the market since 2003 and is engaged 
in production of HDPE and PET granules of processed plastic, trash bags, bags of polyethylene 
film, and pavement cleaning brushes. The company is expanding its sales territory every year 
and cooperates with enterprises from Russia and other CIS countries. 

The Company has received the following state support: «Business Advisor» project, financing 
within the «Business Roadmap 2020» program.

8 (7182) 628-937, 
+77012442271

ipbozh@gmail.com
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ддЭК, ЖШС ддЭК, тОО ddeK LLP

Резеңке және пластмасса бұйымдар өндірісі. 
Шымкент қ., қапал батыр көш., «Оңтүстік» индустриялық аймағы

производство резиновых и пластмассовых изделий.
г. Шымкент, ул. капал батыра, индустриальная зона «Оңтүстік»

manufacture of rubber and plastic materials.
Ontustik industrial Zone, kapal batyr str., shymkent city 

2013 жылдан бері «ДДЭК» ЖШС шикі резеңке қоспаларын және жеке өзі өндіретін 
резеңке-техникалық бұйымдарды сатады. Кәсіпорынның ең басты бағыттарының бірі – 
фрикциялық полимер материалдарын – жүк автокөліктері мен автобустар үшін тежегіш 
құрсауының жапсырмасын өндіру. Компания Қазақстанда жүк автокөліктеріне тежегіш 
жапсырмаларын шығаратын жалғыз өндіруші. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

ТОО «ДДЭК» реализует сырые резиновые смеси и резинотехнические изделия соб-
ственного производства  с 2013 года. Одно из приоритетных направлений предприятия 
- производство фрикционных полимерных материалов – тормозных накладок (колодок) 
для грузовых автомобилей и автобусов. Компания является единственным производи-
телем тормозных накладок на грузовой автотранспорт в Казахстане. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

DDEK LLP has been selling its own-produced raw rubber compounds and industrial rubber 
goods since 2013. One of the plant’s priority areas is production of friction polymeric materials 
– brake linings (shoes) for trucks and buses. The Company is the only manufacturer of brake 
linings for trucks in Kazakhstan. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020»  program.

ddek62@mail.ru

www.ddek.pulsen.kz
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дИалОн, ЖШС дИалОн, тОО dIALOn LLP

тауарларға арналған пластик қаптамалар өндіру. 
павлодар обл., павлодар қ., ленин көш., 141

производство пластиковых упаковок для товаров.
павлодарская обл., г. павлодар, ул. ленина, 141

production of plastic packages for goods.
141 lenin str., pavlodar city, pavlodar region 

«Диалон» компаниясы халыққа полиграфиялық қызметтер көрсету және полиэтилен 
өндіру саласында жұмыс істейді. Полиэтилен пленкасы мен пакет өндіру бойынша алты 
түспен шығаратын жабдықтың бірінші тобы 2001 жылы әкелінген. Соңғы 15 жыл бойы 
кәсіпорын қосымша жабдық сатып алған, сол себепті енді компания әр түрлі мақсатта 
қолданылатын сапалы қаптама мен пакеттерді шығара алады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау.

Компания «Диалон» специализируется в сфере предоставления полиграфических услуг 
населению и изготовлению полиэтиленовой продукции. Первая партия оборудования по 
изготовлению полиэтиленовой пленки и пакетов с печатью в шесть красок была постав-
лена в 2001 году. За последние 15 лет значительно расширился парк оборудования, что 
позволяет компании  заниматься изготовлением качественной упаковки и пакетов раз-
личного спектра предназначения. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The Dialon Company specializes in provision of printing services to the population and 
polyethylene products manufacturing. The first batch of equipment for polyethylene film and 
bag production with six-color printing was delivered in 2001. The equipment fleet has increased 
significantly in the last 15 years, thus allowing the Company to produce high-quality package 
and bags for various purposes. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8(7182) 618-065, 
8(7182) 618-064

image_direktor@mail.ru
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зИянСыз қайта өңделетін 
технИКалық реСурС, ЖШС      

ЭКОлОгИчеСКИй втОрИчный 
технИчеСКИй реСурС, тОО      

SeCOndArY eCOLOGICAL 
teChnICAL reSOurCe LLP 

трактор шиналарын және басқа да резеңке-техникалық бұйымдарды кәдеге жарату, 
әр түрлі фракциядағы резеңке қоқымын өндіру, жаяу жүргінші жолдарына арналған 
жарақатқа қауіпсіз резеңке тақтайшалар өндіру.  
Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., өнеркәсіптік көш., 12

утилизация автотракторных шин и других резинотехнических изделий, производство 
резиновой крошки разной фракции, изготовление травмобезопасной тротуарной рези-
новой плитки. 
Актюбинская обл., г.Актобе, ул.промышленная, 12

recycling of automobile and tractor tires and other industrial rubber goods, production of 
rubber granules of various grades, manufacturing of safety rubber tiles for pavement. 
12 promyshlennaya str., aktobe city, aktobe region 

2014 жылы құрылған «Экологиялық қайталама техникалық ресурстар» ЖШС жалпы құны 
33 млн. теңге құрайтын тракторлар шиналарын, резеңке-техникалық бұйымдарды жинау 
және кәдеге жарату саласында жұмыс істейді. Шиналар мен РТБ қайта өңдеу процесінде 
0,1 – 5мм дейінгі фракциясымен резеңке қоқым түрінде жоғары сапалы полимер алын-
ды. Өнімнің бұл түрі еденге арналған резеңке төсеніштері мен жаяу жүргінші жолына 
төсейтін тақтайша өндіру үшін бастапқы материал. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

ТОО «Экологический вторичный технический ресурс» основано в 2014 году и зани-
мается сбором и утилизацией автотракторных шин, резинотехнических изделий общей 
стоимостью 33 млн. тенге. В процессе переработки шин и РТИ был получен высококаче-
ственный полимер в виде резиновой крошки различных фракций от 0,1мм до 5мм. Дан-
ный вид продукции является исходным материалом для производства напольных рези-
новых покрытий и тротуарной плитки.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование и гаран-
тирование  в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Secondary Ecological Technical Resources LLP was established in 2014 and is involved in 
collection and recycling of automobile and tractor tires and industrial rubber goods with the 
total cost 33 mln. tenge. The result of tire and industrial rubber goods processing is a high-
quality polymer in the form of rubber granules of various grades – from 0.1 mm to 5 mm. This 
is the stock material for rubber flooring and pavement tile production. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8(7132)962-521, 
+77055514466

evtr14@mail.ru 
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КаСхИм, ЖШС КаСхИм, тОО KASKhIm LLP

полипропилен қаптарын, жұмсақ контейнерлер, тігін жіптерін өндіру. 
Атырау обл., Атырау қ., «Солтүстік» өндіріс аймағы, 30

производство полипропиленовых мешков, мягких контейнеров, прошивочных нитей.
Атырауская обл, г. Атырау, промышленная зона «Северная», 30

production of polypropylene bags, flexible containers, stitching threads.
30 severnaya industrial Zone, atyrau city, atyrau region 

«КасХим» компаниясы «Пэра Пластик» сауда маркасымен полимерден жұмсақ қаптама 
шығаратын алдыңғы қатарлы өндіруші. 

Фабрика түпкілікті және өз өндірісі бар тұтынушыларға арналған өнім жасаумен айналысады. 
Өндіруші кәсіпорнынан басқа, компанияның Бакуда, Краснодарда, Рязанда, Мәскеуде, Атыра-
уда, Киевте және Алматыда сату офистері бар. Марка өнімі компанияның үш өндіріс орында-
рында шығарылады және өндірістің ТББ берілетін сапа паспортына, CT-KZ сәйкес сертификаты-
на, Labordata халықаралық сынақтық институтының сертификатына, қауіпті жүк тасымалдауға 
арналған БҰҰ халықаралық талаптарына сәйкестігі жөніндегі сертификатқа ие. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы. 

Компания «КасХим» – ведущий казахстанский производитель мягкой упаковки из по-
лимеров, выпускающий свою продукцию под торговой маркой «Пэра Пластик». Фабрика 
производит продукцию, рассчитанную на конечного потребителя и на потребителя, име-
ющего собственное производство. Помимо производственных предприятий у компании 
7 офисов-продаж в Баку, Краснодаре, Рязани, Москве, Атырау, Киеве и Алматы. Продук-
ция марки выпускается на трех собственных предприятиях и имеет паспорт качества, вы-
даваемый ОТК производства, сертификат соответствия CT-KZ, сертификат международ-
ного испытательного института Labordata, сертификат на соответствие международным 
требованиям ООН по перевозке опасных грузов.  

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The KasKhim Company is the leading Kazakhstani manufacturer of flexible polymer packages 
that releases its products under the «Pera Plastic» trademark. The factory manufactures products 
designed for end users and users having their own production. In addition to production 
plants, the Company has 7 sales offices in Baku, Krasnodar, Ryazan, Moscow, Atyrau, Kiev, and 
Almaty. The products are manufactured at three plants and have the quality certificate issued 
by the plant’s Quality Control Department, CT-KZ certificate of conformity, the certificate of 
the Labordata International Materials Testing Institute, the certificate of conformity to the UN 
International Requirements to the Transportation of Dangerous Goods. 

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project within the «Business Roadmap 2020» program. 

8 (7122) 763-103

office@peraplactic.com
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КОКШетехСтрОй, 
ЖШС

КОКШетехСтрОй, 
тОО

КОКШетехСтрОй 
LLP

Су құбырлары, жер асты газ құбырлары үшін полиэтилен құбырларын, жылу 
желілеріне арналған полиэтилен қапты полиуретанды көбікпен оқшауланған болат 
құбырлар өндіру.
Ақмола обл., көкшетау қ., уәлиханов к., 197А

производство полиэтиленовых труб для водопроводов; подземных газопроводов, 
предварительно изолированных пенополиуретаном стальных труб в полиэтиленовой 
оболочке предназначенных для тепловых сетей.
Акмолинская обл., г. кокшетау, ул. уалиханова, 197А

production of polyethylene pipes for water supply lines, underground gas pipelines, steel 
pipes in a polyethylene sheath pre-insulated with the polyurethane foam for heat supply 
networks.
197А ualikhanov str., kokshetau city, akmola region 

«КөкшеТехстрой» ЖШС ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында полиэтилен құбырларын, 
жылу желілеріне арналған полиэтилен қабығындағы полиуретанды көбікпен оқшауланған 
болат құбырларын өндіреді.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау мен кепілдік беру.  

ТОО «Кокше Техстрой» производит полиэтиленовые трубы для питьевого водоснабже-
ния, полиэтиленовые трубы для прокладки подземных газопроводов, а также предвари-
тельно изолированные пенополиуретаном стальные трубы в полиэтиленовой оболочке 
для прокладки тепловых сетей.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование и гаран-
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса -2020».

«KoksheTechstroi» LLP produces polyethylene pipes for drinking water supply, polyethylene 
pipes for underground gas pipelines, and steel pipes in a polyethylene sheath pre-insulated 
with the polyurethane foam for heat supply networks.

The Company has received the following state support: subsidizing and guaranteeing within 
the «Business Roadmap 2020» program.

8 (7162) 775-261,  
8 (7162) 775-266

87017357748@mail.ru

www.ktstroi.kz
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КөКШе әйнеК 
Орталығы, ЖШС

СтеКлОцентрКОКШе, 
тОО

SteKLOCenterKOKShe 
LLP

Шыны мен айна кесу және сату.
Ақмола обл., көкшетау қ., уәлиханов к., 234

Резка и продажа стекол и зеркал. 
Акмолинская область, г. кокшетау, ул. уалиханова,234

cutting and selling glass and mirrors. 
234 ualikhanov str., kokshetau city, akmola region 

 «Көкше әйнекорталығы» компаниясы шыны мен айна кесу және сатумен, әрі оларға 
УК-баспа әдісімен сурет салумен айналысады. 

Технология жарқын және қанық түсті басып шығаруды қамтамасыз етеді. УК-сия өңбайды 
және суда ерімейді, майлар мен еріткіштердің әсеріне төзімді. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

Компания «СтеклоцентрКокше» занимается резкой и продажей стекол и зеркал, так-
же нанесением на них изображений методом УФ-печати.  Технология обеспечивает яр-
кий и насыщенный цвет печати - УФ-чернила не выцветают и не растворяются в воде, не 
боятся воздействия жиров и растворителей.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса -2020».

The «SteklocenterKokshe» is involved in cutting and selling glass and mirrors, and image 
printing by UV method.  This technology ensures a bright and intense color of printing – UV 
inks do not fade or dissolve in water, they are oil- and solvent-proof. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program. 

8 (7162) 723-131, 
+77015355363

sunstudiokz@bk.ru

www.sunstudio.kz

РЕЗЕңкЕ ЖәНЕ плАСтМАССА БҰЙЫМДАРЫН өНДіРу
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нОвый заПад, 
ЖШС

нОвый заПад, 
тОО

nOvYI zAPAd  
LLP

Шаруашылық заттарын өндіру.
Батыс қазақстан обл., Орал қ., Достық даңғылы., 187-52

производство хозяйственных товаров.
Западно-казахстанская обл., г. уральск, пр. Достык 187-52

household products manufacturing.
187-52 dostyk str., uralsk city, West kazakhstan region 

«Новый Запад» компаниясы 2012 жылы құрылған. Негізгі бағыты - шаруашылық тауар-
ларын өндіру (ыдысқа арналған сорғыштар, тазалау жұмыстарына арналған майлықтар, 
қоқысқа арналған қапшықтар, бірреттік ыдыстар). Сорғыш өндіруде поролон жəне түрпілі 
материал қолданылады. Майлықтар вискозадан, целлюлозадан жасалады.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: жаңа кəсіп ашуды қолдау.

Компания «Новый Запад» основана в 2012 году. Основным направлением  является 
производство хозяйственных товаров: губки для посуды, салфетки для уборки, мешки для 
мусора, наборы одноразовой посуды. Для производства губок используется поролон и 
абразивный материал. Салфетки производятся из вискозы, целлюлозы. 

 Виды государственной поддержки, полученные компанией: поддержка открытия но-
вого бизнеса.

The Noviy Zapad Company was established in 2012. The main activities manufacture of 
household products: sponges, kitchen papers, garbage disposal bags, disposable tableware 
set.  Foam plastic and grinding medium are used in manufacturing the sponge. Kitchen papers 
are made of viscose and cellulose.

The Company has received the following state support: rendering support in opening a new 
business.

+77785511308

info@novyizapad.kz

www.novyizapad.kz

РЕЗЕңкЕ ЖәНЕ плАСтМАССА БҰЙЫМДАРЫН өНДіРу
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Орал Сауда-өнерКәСіПтіК 
КОмПанИяСы, ЖШС

urALSK trAdInG And 
InduStrIAL COmPAnY LLP

уральСКая тОргОвО-ПрОмыШ-
ленная КОмПанИя, тОО

Сумен жабдықтау, газбен жабдықтау және жылытуға арналған полиэтилен 
құбырларын, металл шатырын, қатпарбет, сондай-ақ пластмассадан тұтыну тауарла-
рын өндіру.
Батыс қазақстан обл., Орал қ., Штыбы к., 68

производство полиэтиленовых труб для водоснабжения, газоснабжения и отопления, 
металлочерепицы, профилированного листа, а также товаров народного потребления 
из пластмассы.
Западно-казахстанская обл., г. уральск, ул. Штыбы, 68

production of polyethylene pipes for water, gas and heat supply, metal shingles, profiled 
sheets, and plastic consumer goods. 
68 shtyby str., uralsk city, West kazakhstan region 

«Орал сауда-өнеркәсіптік компаниясы» ЖШС ыстық және суық су құбырларына, газбен 
жабдықтау және жылытуға полиэтиленді құбыр, металл шатырын, қатпарбет, қосымша 
элементтер, жол белгілерін және қауіпсіздік белгілерін, сондай-ақ пластиктен жасалған 
тұтыну тауарларын өндірумен айналысады. Өндірістік кешен 12 шеберхана мен толық 
инфрақұрылымнан тұрады, кәсіпорын жылына 30 мың тонна полиэтилен өңдейді. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» занимается производством полиэ-
тиленовых труб для холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения и отопления, а 
также металлочерепицу, профилированный лист, доборные элементы, дорожные знаки 
и знаки по техники безопасности, а также товары народного потребления из пластмас-
сы. Производственный комплекс состоит из 12 цехов и полной инфраструктуры, пред-
приятие перерабатывает 30 тыс. тонн полиэтилена в год. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса -2020».

«Uralsk Trading and Industrial Company» LLP is engaged in production of polyethylene pipes 
for cold and hot water, gas and heat supply, and metal shingles, profiled sheets, finishing 
accessories, road signs and safety signs, as well as plastic consumer goods. The production 
complex includes 12 shops and complete infrastructure, it processes 30 thousand tons of 
polyethylene per year. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8 (7112) 537-888,  
8 (7112) 531-111

utpk05@mail.ru

www.utpk.kz

РЕЗЕңкЕ ЖәНЕ плАСтМАССА БҰЙЫМДАРЫН өНДіРу
пРОИЗвОДСтвО РЕЗИНОвЫХ И плАСтМАССОвЫХ ИЗДЕлИЙ

manufacture Of ruBBer and plastic materials



247

радуга, ЖШС радуга, тОО rAduGA LLP

Азық-түлік және азық-түлікке жатпайтын тұтыну тауарларын өндіру және тарату.
Солтүстік қазақстан обл., явлен тас жолы, 2

производство и дистрибьюция продовольственных  
и непродовольственных товаров народного потребления.
Северо-казахстанская обл., г. петропавловск, явленское шоссе, 2

production and distribution of food and non-food consumer goods. 
2 Yavlenskoe highway, petropavlovsk city, north kazakhstan region 

«Радуга» ЖШС 1993 жылдан бері азық-түлік және азық-түлікке жатпайтын тұтыну тау-
арларын өндіру және таратумен, сондай-ақ серіктес кәсiпорындарда өз сауда маркасын 
орналастырумен айналысады.

Компания азық-түлік өнімдерін, тағам шығарады, ұнды қаптап, күнбағыс тұқымын және 
жержаңғақ қуырады. Азық-түлікке жатпайтын өнімдерді өндіруде компания полиэтиленді 
екінші қайтара өңдеп, түйіршіктерге айналдырып, термопластикалық автоматта (ТПА) форма-
лау әдісімен (ВФМ) пластмасса өндіруге, жең тәріздес пленка, қаптамалар, қоқыс қаптарын, 
металл пластик өнімдерін және тұрмыстық химия өнімдерін өндіруге маманданған.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау мен кепілдік беру.  

ТОО «Радуга» с 1993 году занимается производством и дистрибьюцией продоволь-
ственных и непродовольственных товаров народного потребления, а также размещени-
ем собственной торговой марки на предприятиях-партнерах. Компания производит про-
дукты питания - снековую продукцию, осуществляет расфасовку муки, обжарку семечек и 
арахиса. В производстве непродовольственных товаров компания специализируется на 
вторичной переработке полиэтилена в гранулу, производстве пластмассовых изделий на 
термопласт-автоматах (ТПА) и методом формовки (ВФМ), производстве рукавной пленки, 
пакетов-маек, мусорных мешков, металлопластиковых изделий и бытовой химии. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование и гаран-
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса -2020».

Since 1993, «Raduga» LLP has been engaged in production and distribution of food and non-
food consumer goods, and in placing its own trademark at the partner enterprises. The Company 
produces foodstuff (snacks) and performs flour packaging and seeds and peanut frying. As 
for non-food goods production, the Company specializes in the recycling of polyethylene into 
granules, manufacturing of plastic goods at injection molding machines and by the molding 
method, production of tubular film, t-shirt bags, trash bags, reinforced plastic goods, and 
household chemical goods. 

The Company has received the following state support: subsidizing and guaranteeing within 
the «Business Roadmap 2020» program.

8 (7152) 535-866,  
8 (7152) 535-867

raduga@kdr.kz

www.kdr.kz

РЕЗЕңкЕ ЖәНЕ плАСтМАССА БҰЙЫМДАРЫН өНДіРу
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ЮгрегИОнПлаСт, 
ЖШС

ЮгрегИОнПлаСт, 
тОО

YuGreGIOnPLASt 
LLP

полипропилен парақтарын өндіру және пластик бұйымдары. 
Оңтүстік қазақстан обл., Шымкент қ., Ерімбетов көш., 52, 303-каб

производство полипропиленовых листов и изделия из пластика.
Южно-казахстанская обл., г. Шымкент, ул. Еримбетова, 52, 303 каб

production of polypropylene sheets and plasticware.
Office 303, 52 Yerimbetov str., shymkent city, south kazakhstan region 

2013 жылы «ЮгРегионПласт» ЖШС полипропилен парақтарын және пластиктен жаса-
латын әр түрлі бұйымдарды өндіру бойынша қазіргі заманға сай жоғары технологиялық 
кәсіпорынның құрылысын бітірді. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында қаржыландыру. 

ТОО «ЮгРегионПласт» в 2013 году завершило строительство современного, высоко-
технологичного предприятия по производству полипропиленового листа и различных 
изделий из пластика. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: финансирование в рамках 
программы «Дорожная Карта бизнеса-2020».

In 2013, YugRegionPlast completed construction of a modern high-tech plant for polypropylene 
sheets and plasticware production. 

The Company has received the following state support: financing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8(7252)494-047,  
вн. 303

info@urp.kz 

www.urp.kz

РЕЗЕңкЕ ЖәНЕ плАСтМАССА БҰЙЫМДАРЫН өНДіРу
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ЦЕллЮлОЗА-қАғАЗ өНЕРкәСіБі
ЦЕллЮлОЗНО-БуМАЖНАя пРОМЫШлЕННОСть
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eCOGreenPACK, ЖШС eCOGreenPACK, тОО eCOGreenPACK LLP

қағаз бен картоннан басқа да бұйымдарды өндіру. 
Алматы қ., Мақатаев көш., 117, 427-кеңсе

производство прочих изделий из бумаги и картона.
г. Алматы, ул Макатаева, 117, 427 оф. 

manufacture of miscellaneous products of paper and paperboard.
Office 427, 117 makatayev str., almaty city 

«EcoGreenPack» компаниясы крафт-пакеттерді, қағаз бен картоннан қаптама мен ыды-
старды өндіріп, сатады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

Компания «EcoGreenPack» занимается производством и торговлей крафт-пакетов, упа-
ковки и посуды из бумаги и картона.  

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

«EcoGreenPack» is engaged in manufacture and trade of kraft paper bags, pack and houseware 
of paper and paperboard.  

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

+77715523000

ЦЕллЮлОЗА-қАғАЗ өНЕРкәСіБі
ЦЕллЮлОЗНО-БуМАЖНАя пРОМЫШлЕННОСть

pulp, paper and BOard industrY

k-n-t@yandex.ru,  
info@ecogreenpack.kz

www.ecogreenpack.kz
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гОфрОтара зауыты, ЖШС завОд гОфрОтара, тОО zAvOd GOFrOtArA LLP 

Үш қабатты гофрокартон өндірісі.
павлодар обл., павлодар қ., өнеркәсіптік аймақ, Орталық көшесі, 336

производство трёхслойного гофрокартона.
павлодарская обл., г. павлодар, ул. промышленная зона Центральная, 336

production of three-ply corrugated fiberboard.
336 tzentralnaya str., industrial Zone, pavlodar city, pavlodar region 

2006 жылдан бастап «Гофротара» зауыты» компаниясы екі түсті флексбаспасымен үш 
қабатты гофрокартон өндіреді. Кәсіпорын айына 3 млн ш.м дайын өнім шығара алады. 
Зауыт  шай, арақ-шарап өнімдері, ет, консерві, жартылай дайындалған өнім, көкөністер 
мен кондитерлік өнімдерге гофроыдыс шығарады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жо-
басы және «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы аясында субсидиялау, өнеркәсібі 
саласындағы «Даму-Өндіріс» өңдеу ШОБ қолдау бағдарламасы.  

Компания «Завод Гофротара» с 2006 года производит  трёхслойный гофрокартон с нане-
сением двухцветной флексопечати. Производственная мощность предприятия составляет 
3 млн. м2 готовой продукции в месяц. Завод выпускает гофротару  под чай, вино-водочную 
продукцию, мясо, консервы, полуфабрикаты, овощи и кондитерские изделия. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» и субсидирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-
2020», программа поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму – 
Өндіріс».

«Zavod Gofrotara» produces the three-ply corrugated fiberboard with two-colored flexographic 
printing since 2006. Production capacity of the enterprise makes 3 mln. m2 of finished products 
per month. The factory produces the corrugated fiberboard for tea, wine, spirits, meat, canned 
food, ready-to-cook products, vegetables and confectionery. 

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project and subsidizing within the «Business Roadmap 2020» program, «Damu - Ondiris» program 
for supporting SME in the manufacturing sector.

8 (7182) 686-755,  
8 (7182) 686-799

ЦЕллЮлОЗА-қАғАЗ өНЕРкәСіБі
ЦЕллЮлОЗНО-БуМАЖНАя пРОМЫШлЕННОСть

pulp, paper and BOard industrY

sales@zavodgofrotara.kz

www.zavodgofrotara.kz
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КазПОлИграф, 
ЖШС

КазПОлИграф,  
тОО

KAzPOLYGrAPh 
LLP

Азық-түлік қаптамалары.
Шығыс қазақстан облысы, Семей қ. краснознаменная, 9

производство пищевой упаковки.
восточно-казахстанская обл., г. Семей, ул. краснознаменная, 9

food packaging production.
9 krasnoznamennaya str., semey city, east kazakhstan region 

«Казполиграф» ЖШС орам материалдарының кең түрін өндіреді. Компания балмұздақ, 
ірімшік, кәмпит, макарон өнімдері, дәнді дақылдарға арналған полипропилен және ара-
лас орау материалдарын, сондай-ақ май өнімдеріне фольга қаптамаларын, сусымалы 
өнімдер үшін қағаз орауыштар шығарады.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау.

ТОО «Казполиграф» – производитель широкого спектра упаковочных материалов. Ком-
пания выпускает полипропиленовые и комбинированные упаковочные материалы под 
мороженое, сырки, конфеты, макаронные изделия, крупы, а также фольгированную упа-
ковку под масло и бумажные пакеты под сыпучие продукты.

Виды государственной поддержки, полученные компанией:субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Kazpolygraph LLP produces a wide range of packaging materials. The Company manufactures 
polypropylene and combined packaging materials for ice cream, curd snacks, candies, pasta, 
and grains, foil coated packaging for butter, and paper bags for drygoods. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program. 

8(7222)342-522, 
+77023505004

ЦЕллЮлОЗА-қАғАЗ өНЕРкәСіБі
ЦЕллЮлОЗНО-БуМАЖНАя пРОМЫШлЕННОСть

pulp, paper and BOard industrY
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ПОлИмер ПрОдуКт, 
ЖШС

ПОлИмер ПрОдуКт, 
тОО

POLYmer PrOduCt  
LLP

полипропилен қаптарын өндіру. 
қызылорда обл., қызылорда қ., Жаппасбай батыр көш., 137/2  

производство полипропиленовых мешков.
кызылординская обл., г. кызылорда, ул.Жаппасбай батыр, 137/2  

manufacture of polypropylene bags.
137/2 Zhappasbay batyr, kyzylorda city, kyzylorda region  

2015 жылдан бастап «Полимер Продукт» компаниясы логотип басу мүмкіндігімен по-
липропилен қаптарын өндіреді. Кәсіпорын өнімі – ауыл шаруашылығы мен құрылыс 
кәсіпорындарында, өнеркәсіп салалары пен үй шаруашылығында кең қолданылатын ар-
зан және қолайлы қаптама.  Цех жылына 7 млн қап шығарады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында кепілдік беру және субсидиялау. 

Компания «Полимер Продукт» с 2015 года производит полипропиленовые мешки с 
возможностью печати логотипов. Продукция предприятия – недорогая и практичная упа-
ковка, широко применяемая в сельском хозяйстве, на строительных предприятиях, раз-
личных видах промышленности, а также в домашнем хозяйстве. Ежегодная производи-
тельность цеха составляет 7 млн. ед. продукции. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: гарантирование и субси-
дирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

«Polymer Product» has been manufacturing polypropylene bags with possibility of logo 
printing since 2015. The enterprise’s products are inexpensive and serviceable packages, which 
are widely applied in the agriculture, construction companies, various types of industry, as well 
as in the household. The annual productive capacity makes 7 mln. units of products. 

The Company has received the following state support: guaranteeing and subsidizing within 
the «Business Roadmap 2020» program.

+77021111919

ЦЕллЮлОЗА-қАғАЗ өНЕРкәСіБі
ЦЕллЮлОЗНО-БуМАЖНАя пРОМЫШлЕННОСть

pulp, paper and BOard industrY

polymerproduct@bk.ru
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«фОлИант»  
баСПаСы, ЖШС

ИздательСтвО  
«фОлИант», тОО

«FOLIAnt» PubLIShInG 
hOuSe LLP

Балаларға арналған, шығармашалық, ғылыми-көпшілік, оқу және басқа да әдебиет 
шығару. 
Астана қ., Айманов көш., 13

выпуск детской, художественной, научно-популярной,  
учебной и др. видов литературы.
г. Астана, ул. Айманова, 13

publication of children’s, fiction, popular-science,  
educational and other types of literature.
13 aimanov str., astana city

«Фолиант» баспасы кітап өнімін шығару және жеткізу бойынша қызметтер саласын-
да 1996 жылдан бастап жұмыс істейді. Компания оқу, ғылыми, заң, шығармашылық, 
мамандандырылған әдебиетті, сондай-ақ иллюстрацияланған фотоальбомдарды, буклеттерді, 
плакаттарды және басқа да полиграфиялық өнімді шығарады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы – 2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау мен кепілдік беру.

Издательство «Фолиант» в сфере услуг по изданию и поставкам книжной продукции 
работает с 1996 года. Компания занимается выпуском учебной, научной, юридической, 
художественной, специализированной литературы, а также иллюстрированных фотоаль-
бомов, журналов, буклетов, плакатов и другой полиграфической продукции.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование и гаран-
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

«Foliant» Publishing House has been operating in the services on publication and supply 
of book products since 1996. The company publishes educational, scientific, legal, fiction, 
specialized literature, as well as illustrated photobooks, magazines, booklets, posters and other 
print media materials.

The Company has received the following state support: subsidizing and guaranteeing within 
the «Business Roadmap 2020» program.

8 (7172) 396-070

ЦЕллЮлОЗА-қАғАЗ өНЕРкәСіБі
ЦЕллЮлОЗНО-БуМАЖНАя пРОМЫШлЕННОСть

pulp, paper and BOard industrY

zakaz@foliant.kz

www.foliant.kz
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ЭКО ПрОдаКтС 
груПП, ЖШС

ЭКО ПрОдаКтС 
груПП, тОО

eCO PrOduCtS 
GrOuP LLP

Биоыдырайтын пакеттерді өндіру. 
Астана қ., Шағыл көш., 10/3

производство биоразлагаемых пакетов.
г. Астана, ул.Шагыл, 10/3

manufacture of biodegradable packs.
10/3 shagyl str., astana city

«Эко Продактс Групп» компаниясы Қазақстанда инновациялық экологиялық биоыды-
райтын пакеттер өндірісімен айналысады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнес-Кеңесші» жобасы, «Бизнестің 
жол картасы-2020» бағдарламасы аясында гранттық қаржыландыру.  

Компания «Эко Продактс Групп» занимается производством инновационных экологи-
ческих биоразлагаемых пакетов в Казахстане.

 Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Бизнес-Советник», 
грантовое финансирование в рамках программы «Дорожная карта бизеса-2020».

«Eco Products Group» is engaged in manufacture of innovative biodegradable packs in 
Kazakhstan.

The Company has received the following state support: «Business Advisor» project, grant 
financing within the «Business Roadmap 2020» program.

+77074097333

ЦЕллЮлОЗА-қАғАЗ өНЕРкәСіБі
ЦЕллЮлОЗНО-БуМАЖНАя пРОМЫШлЕННОСть

pulp, paper and BOard industrY

Jumanov@biopack.kz

www.biopack.kz
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ЖЫлу, Су ЖƏНЕ ГАЗБЕН ЖАБДЫқтАу 
қҰРАлДАРЫН өНДіРу

пРОИЗвОДСтвО ОБОРуДОвАНИя  
Для ОтОплЕНИя, вОДО И ГАЗОСНАБЖЕНИя

prOductiOn Of heating, Water and gas 
supplY eQuipment 
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қазЖылуЭнергО-
мОнтаЖ, тС

КазтеПлОЭнергО-
мОнтаЖ, Пт

KAztePLOenerGOmOntAzh 
GenerAL PArtnerShIP

Жылуоқшаулағыш ппу құбырлары мен пішінді өнім шығару.
Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., Чернышевский к., 111

производство теплоизолированных ппу-труб и фасонных изделий.
Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Чернышевского, 111

production of pipes and fabricated shapes heat-insulated with the polyurethane foam.
111 chernyshevsky str., aktobe city, aktobe region 

«Қазжылуэнергомонтаж» ТС 1995 жылдан бастап Қазақстанның құрылыс саласында 
жұмыс істейді. Компания полиуретанды көбікпен қапталған құбырлар мен пішінделген 
өнімдер шығарады. Кәсіпорын 91% қазақстандық өнім шығарады.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау, «Іскерлік қатынастар» жобасы.

ПТ «Казтеплоэнергомонтаж» работает в строительной отрасли Казахстана с 1995 года. 
Компания производит трубы и фасонные изделия, теплоизолированные пенополиурета-
ном. Доля казахстанского содержания в продукции на предприятии – 91 %. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020», проект «Деловые связи». 

Kazteploenergomontazh GP has been operating in the Kazakhstani construction industry since 
1995. The Company produces pipes and fabricated shapes heat-insulated with the polyurethane 
foam. The Kazakhstani content in the plant’s products is 91 %. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program, «Business Links» project.  

8(7132)500-241

ktem@mail.ru

ЖЫлу, Су ЖƏНЕ ГАЗБЕН ЖАБДЫқтАу қҰРАлДАРЫН өНДіРу
пРОИЗвОДСтвО ОБОРуДОвАНИя Для ОтОплЕНИя,  

вОДО И ГАЗОСНАБЖЕНИя
prOductiOn Of heating, Water and gas supplY eQuipment 

www.ktem.kz
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ЖЫлу, Су ЖƏНЕ ГАЗБЕН ЖАБДЫқтАу қҰРАлДАРЫН өНДіРу
пРОИЗвОДСтвО ОБОРуДОвАНИя Для ОтОплЕНИя,  

вОДО И ГАЗОСНАБЖЕНИя
prOductiOn Of heating, Water and gas supplY eQuipment 

өртКе қарСы құралдар Шыға-
ратын ақтөбе  зауыты, ЖШС

аКтЮбИнСКИй завОд ПрОтИвО-
ПОЖарнОгО ОбОрудОванИя, тОО

AKtObe FIreFIGhtInG 
eQuIPment PLAnt LLP

өртке қарсы жабдық өндіру.
Ақтөбе обл., Актөбе қ., промзона кварталы, №261 участок

производство противопожарного оборудования.
Актюбинская обл., г. Актобе, квартал промзона, участок №261

firefighting equipment production.
site no. 261, promzona quarter, aktobe city, aktobe region

«Өртке қарсы құралдар шығаратын Ақтөбе  зауыты» ЖШС өндірісте А; В; С; Е санатына 
жататын өрт ошағын сөндіруге арналған жоғары дәрежедегі құралдарды пайдаланады. 
Компания шығаратын өрт сөндіргіштер ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің Ғылыми-
зерттеу институтының аккедитациясынан өткен. Зауыт ұнтақты және көміртегі диоксидті 
өрт сөндіргіштер үшін бір жылға кепілдік береді. Сондай-ақ қызмет көрсету барысында 
он жыл бойы қайта қуаттауды қамтамасыз етеді.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

ТОО «Актюбинский Завод Противопожарного Оборудования» использует в производстве 
огнетушащие вещества высокого ранга тушения, очагов возгорания класса А; В; С; Е. Огне-
тушители, произведенные компанией, проходят аккредитацию Научно-исследовательского 
Института МЧС в РК. Завод предоставляет один год гарантии на огнетушители порошко-
вого и углекислотного ряда, а также  обеспечивает в дальнейшем сервисное обслужива-
ние с последующей перезарядкой на весь срок эксплуатации в десять лет. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Aktobe Firefighting Equipment Plant LLP uses in production the firefighting agents with 
high grade of fire extinction, А; В; С; Е class.  Fire extinguishers produced by the Company are 
accredited  by the Research and Development Institute of the Ministry for Emergency Situations 
of the Republic of Kazakhstan. The plant provides one-year guarantee for dry powder and 
carbon dioxide fire extinguishers and further service maintenance with refilling for the whole 
service life (10 years).  

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8(7132)947-575

office@fire-101.kz 
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ЩучИнСК қазандық-меха-
нИКалық зауыты, ЖШС

ЩучИнСКИй КОтельнО-меха- 
нИчеСКИй завОд, тОО

ShChuChInSK bOILer And 
mAChIne PLAnt LLP

Жылыту, су және газбен қамтамасыз ету жабдықтарын өндіру.
Ақмола обл., Щучье қ., промзона ауданы

производство оборудования для отопления, водо и газоснабжения.
Акмолинская обл., г.Щучинск, р-н промзоны

production of heating, water and gas supply equipment.
promzona district, shchuchinsk city, akmola region 

«Щучинск қазандық-механикалық зауыты» ЖШС өнімділігі сағатына 1-ден 25 тбу шығаратын 
қазандықтар, 100 Гкал /сағ дейінгі ыстық су қазандар, блоктық-модульді қазандықтар, 
қазандық жабдықтарын, су айдауыш мұнара, магистральдарға арналған оқшауланған 
құбырларды, сэндвич-панельдер және металл құрылымдарын өндірумен айналысады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясындағы «Бизнес-Кеңесші» жобасы. 

ТОО «Щучинский котельно-механический завод» занимается производством паро-
вых котлов от 1 до 25 т.пара/час и водогрейных котлов от 0,01 до 100 Гкал/час, блочно-
модульных котельных, котельно-вспомогательного оборудования, водонапорных башень, 
предизолированных труб для тепломагистралей, сэндвич-панелей, а также металлокон-
струкций.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Бизнес-Советник» 
в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Shchuchinsk Boiler and Machine Plant LLP produces steam boilers (1 to 25 tons of steam/
hour) and hot water boilers (0.01 to 100 Gcal/hour), block and modular boiler rooms, boiler 
accessories, water towers, pre-insulated pipes for heating mains, sandwich panels, and metal 
structures. 

The Company has received the following state support: «Business Advisor» project within 
the «Business Roadmap 2020» program.

8 (71636) 477-04,  
344-34, 472-35

info.kmz@aepm.kz,
kmzazia@mail.ru

ЖЫлу, Су ЖƏНЕ ГАЗБЕН ЖАБДЫқтАу қҰРАлДАРЫН өНДіРу
пРОИЗвОДСтвО ОБОРуДОвАНИя Для ОтОплЕНИя,  

вОДО И ГАЗОСНАБЖЕНИя
prOductiOn Of heating, Water and gas supplY eQuipment 
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қҰРЫлЫС МАтЕРИАлДАРЫНЫң өНДіРіСі 
пРОИЗвОДСтвО СтРОИтЕльНЫХ МАтЕРИАлОв

manufacture Of cOnstructiOn materials
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bAI & r GrOuP, ЖШС bAI & r GrOuP, тОО bAI& r GrOuP LLP 

bairgroup@bk.ru

Ағаш-полимер композиттен террасалық тақталар, қасбет панельдерін және бақша-
саябақ жиһазын өндіру. 
Оңтүстік қазақстан обл., Шымкент қ.,тәшенов көш, 51, 6 -пәтер

производство террасных досок, фасадных панелей и садово-парковой мебели из 
древесно-полимерного композита (Дпк).
Южно-казахстанская обл., г. Шымкент, ул. ташенова, 51, кв.6 

manufacture of polywood decking, frontage panels and furniture for parks and gardens.
6 apt., 51 tashenov str., shymkent city, south kazakhstan region

«Bai & R Grouр» компаниясы жаңа буындағы құрылыс-әрлеу материалдарын өндіреді.  Атап 
айтқанда – террасалық төсемелер мен ағаш-полимерлік композиттен қасбет панельдерін 
шығарады. Компанияның өнімі экологиялық таза шикізаттан өндіріледі және барлық 
халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келеді, бұл тиісті сертификаттармен растала-
ды. Компанияда сервиске ерекше көңіл бөлінеді – клиенттерге материалдарды монтаж-
дау және әрі қарай қолдану бойынша консультациялар беріледі. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: ШОБ қолдау бағдарламасы бой-
ынша жеңілдікті несие.

Компания «Bai & R Grouр» производит строительно-отделочные материалы нового по-
коления – террасные покрытия и фасадные панели из древесно-полимерного композита 
(ДПК). Продукция компании производится из экологически чистого сырья и соответству-
ет всем международным стандартам качества, что подтверждается соответствующими 
сертификатами. В компании особое значение придается сервису - клиентам предостав-
ляются консультации по монтажу и дальнейшей эксплуатации материалов. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: льготный кредит по про-
грамме поддержки МСБ.

Bai&R Grouр produces new generation building finishes – polywood terrace coatings and 
frontside panels. The company products are manufactured of environmental responsible raw 
materials and comply with all international quality standards as confirmed by the relevant 
certificates. The company is centered on the service – the customers are consulted on assembly 
and further use of the materials. 

The Company has received the following state support: preferential loan under the SME 
support program.

8 (7252) 536-666, 
+77752536666

www.polydeck.kz
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InteGrAted SuPPLY 
ServICeS, ЖШС

InteGrAted SuPPLY 
ServICeS, тОО

InteGrAted SuPPLY 
ServICeS LLP 

iss.kz@mail.ru,  
iss.hr@mail.ru 

құрылыс материалдарын өндіру.
Маңғыстау обл., Ақтау қ., 14 ш.а., 70,  8-7-кеңсе

производство строительных материалов.
Мангистауская обл., г. Актау, 14 мкр., 70, оф. 8-7

manufacture of construction materials.
Office 8-7, 70 bldg, 14 microdistrict, aktau city, mangistau region 

 «Integrated Supply Serviсes» компаниясы мамандандырылған техника мен жабдықты пайда-
ланып тау-кен массасын қиыршық тасқа қайта өңдеумен айналысады. Қайта өңдеу жұмыстары 
Маңғыстау ауданындағы Шетпе ауылының жанындағы тас карьерінде автоматтандырылған 
ұсақтау-сұрыптау техникасымен жүргізіледі. Одан басқа, компания техникалық қызмет көрсетеді. 
Компания тасты ұсақтау, сұрыптау, жуу және майдалау техникасын өндіретін General Makina 
(Дженерал Макина) түрік компаниясының Қазақстандағы ресми дистрибьюторы. Компанияның 
қызметін тұтынушылар – «Кен-Курылыс-Сервис» ЖШС, «Cement-Beton-M» ЖШС, «Сине Ми-
дас Строй» БК, «Актау Темир Бетон» ЖШСсекілді өнеркәсіптік кәсіпорындар мен ұйымдар. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында кепілдік беру. 

Компания «Integrated Supply Serviсes» занимается переработкой горной массы в ще-
бень с использованием специализированной техники и оборудования. Переработка ве-
дется автоматизированной дробильно-сортировочной техникой на каменном карьере в 
Мангистауском районе п. Шетпе. Кроме того, компания предоставляет услуги техниче-
ского обслуживания. Компания является официальным дистрибьютером турецкой компа-
нии General Makina (Дженерал Макина) в Казахстане, специализирующейся на производ-
стве техники по дроблению, сортировке, мойке и измельчению камня. Потребители услуг 
компании – промышленные предприятия и организации – ТОО «Кен-Курылыс-Сервис», 
ТОО «Cement-Beton-M» СП «Сине Мидас Строй», ТОО «Актау Темир Бетон».

Виды государственной поддержки, полученные компанией: гарантирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Integrated Supply Serviсes is engaged in processing of mountain weight in crushed stone  of 
mined rock into ballast stone using special-purpose machines and equipment. Processing is 
carried out by automated crushing-and-sorting machinery on the stone quarry in Shetpe village 
of Mangistau district. Moreover, the company provides maintenance services. The company is the 
official distributor of Turkish company «General Makina» in Kazakhstan, which is specialized in 
manufacture of machines for crushing, sorting, wet cleaning and breakage of stone. Consumers 
of the company services are the industrial enterprises and organizations – Ken-Kurylys-Servis 
LLP, Cement-Beton-M LLP, Sine Midas Stroy JV, Aktau Temir Beton LLP.

The Company has received the following state support: guaranteeing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8 (7292) 304-105
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mArKet PvL, ЖШС mArKet PvL, тОО mArKetPvL LLP 

тақтай тілу, сату. 
павлодар обл.,  павлодар қ.,  толстой көш., 143/1

производство пиломатериалов.
павлодарская обл., г. павлодар, ул. толстого, 143/1

manufacture of sawn wood products.
143/1 tolstoy str., pavlodar city, pavlodar region

«Market pvl» компаниясы бөренеден тақтай тілумен айналысады. Кейіннен материал-
ды антисептикпен өңдеп, кесілген материалдарды сатады. Компанияның жоспарында 
ағаштан жиһаз жасау кіреді. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Кәсіпкерлерге қызмет көрсету 
орталығында консультациялар. 

Компания «Market pvl» занимается распиловкой круглого леса на брусья и доски, по-
следующей его обработкой антисептиками, а также реализацией пиломатериала. В пла-
нах компании изготовление конкурентоспособной мебели из древесины.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: консультация в центре об-
служивания предпринимателей.

Market pvl is engaged in sawing up round timber into beams and boards, further fungicidal 
treatment thereof, as well as sales of sawn wood products. The company plans to produce 
competitive wooden furniture.

The Company has received the following state support: consultancy of the Entrepreneur 
service center.

www.technolux.kz
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+77054065055

PLAStCOm GrOuP, 
ЖШС

PLAStCOm GrOuP, 
тОО

PLAStCOm GrOuP 
LLP 

plastcom@plastcom.kz,  
opt@plastcom.kz

құрылыс пластик бұйымдарын өндіру.
павлодар обл., павлодар қ., толстой көш., 145/2

производство строительных пластиковых изделий.
павлодарская обл., г. павлодар, ул. толстого, 145/2

manufacture of building plastic products.
145/2 tolstoy str., pavlodar city, pavlodar region

«PLASTCOM GROUP» ЖШС – құрылыс және жөндеу үшін пластик бұйымдар өндіретін зауыт. 
Өнім түрлері: терезе алды сэндвич-панельдер, ламинатталған ПВХ терезе алды тақтайлары, 
пластик қабырға панельдері, төбе ернеулері, ішкі әрлеу үшін ПВХ бұрыштары, кафель үшін 
бастапқы бөліктер, су ағызғыштар және ПВХ сыртқы қиябеттер, еден үсті жылыту үшін 
құбырлар, полиэтилен, полипропилен фитингтері, кәріз құбылары және ПВХ фитингтері, 
сондай-ақ терезе қиябеттері мен керіп кигізілетін төбелерді монтаждау үшін бөліктер. Одан 
басқа, кәсіпорында сусымалы тағамдық және тағамдық емес жүктерді өлшеу, сақтау және 
тасымалдау үшін қолданылатын жұмсақ полипропилен контейнерлер өндіріледі. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Даму-Өндіріс» өңдеу өнеркәсібі 
саласында ШОБ қолдау бағдарламасы. 

ТОО «PLASTCOM GROUP» – завод по производству пластиковых изделий для строитель-
ства и ремонта. Виды продукции: сэндвич-панели для откосов, ламинированные ПВХ подо-
конники, пластиковые стеновые панели, потолочные карнизы, ПВХ углы для внутренней от-
делки, стартовые угловые элементы для кафеля, отливы и наружные откосы ПВХ, трубы для 
напольного отопления, полиэтиленовые, полипропиленовые и фитинги, канализационные 
трубы и фитинги ПВХ, а также элементы для монтажа откосов и натяжных потолков. Кроме 
того, на предприятии производят мягкие полипропиленовые контейнеры, используемые 
для фасовки, хранения и транспортировки сыпучих пищевых и непищевых грузов.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа поддержки МСБ 
в сфере обрабатывающей промышленности «Даму - Өндіріс»

PLASTCOM GROUP LLP is the manufacturer of plastic products for construction and repair 
works. Types of products: sandwich panels for jambs, laminated PVC counter-frames, plastic 
wall panels, upper cornices, PVC angles for interior finishing, starter angle units for titles, drip 
strips and outer PVC reveals, floor heating pipes, polythene, polypropylene pipes and fittings, 
PVC sewage pipes and fittings, as well as elements for assembly of jambs and stretch ceilings. 
Moreover, the enterprise produces flexible polypropylene containers used for pre-packing, 
storage and transportation of bulk food and non-food cargo.

The Company has received the following state support: «Damu – Ondiris» program for 
supporting SME in the manufacturing sector.

8 (7182) 626-318,  
8 (7182) 626-348

www.plastcom.kz  
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ерназарОв И К, ЖШС ерназарОв И К, тОО YernAzArOv And K LLP

құрылыс материалдарының өндірісі. 
Ақмола обл., көкшетау қ., Солтүстік өнеркәсіптік аймағы, 7-өткел, 3

производство строительных материалов.
Акмолинская обл., г. кокшетау, Северная промзона, проезд 7, д. 3

manufacture of construction materials.
3 bldg., 7 drive, severnaya industrial Zone, kokshetau city, akmola region

«Ерназар и К» ЖШС 16 жылдан бері ағаш бұйымдарын өндіріп сатады. 2014 жылдан ба-
стап компания өз өндірісінің негізінде арболит блогы секілді жаңартылған жаңа құрылыс 
материалдарын өндіре бастады. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

ТОО «Ерназар и К» занимается производством и продажей столярных изделий соб-
ственного производства на протяжении 16 лет.  С 2014 года компания стала произво-
дить новый улучшенный строительный материал - арболитовый блок - на базе собствен-
ного предприятия. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Over the course of 16 years Yernazarov and K LLP is engaged in manufacture and sales of 
millwork of own design. Since 2014 the company has started manufacture of new improved 
construction material - arbolit block – hosted by its own enterprise.

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap-2020» program.

8 (7162) 411-0-83,  
+77778805650, 
+77015135289 
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8 (7162) 411-0-83,  
+77778805650, 
+77015135289 

ИілгіШ таС eKAm-
StOne, ЖШС

гИбКИй Камень 
eKAm-StOne, тОО

GIbKII KAmen 
eKAm-StOne LLP 

info@ekam-stone.kz 

құрылыс әрлеу материалдарын және бетон бұйымдарын өндіру. 
Оңтүстік қазақстан обл., Шымкент қ.,  М. Мәметова көш., 137

производство строительных отделочных материалов и бетонных изделий. 
Южно-казахстанская обл., г. Шымкент, ул. М. Маметовой, 137

manufacture of building finishes and concrete products. 
137 m.mametova str., shymkent city, south kazakhstan region

 «Иілгіш тас Ekam-stone» компаниясы «Ekam-Stone» сауда белгісімен иілгіш, иілгіш клин-
кер және Ekam-бетон аса берік бетон бұйымдары секілді қазіргі заманғы материалдарды 
өндіреді. Иілгіш тас – табиғи және экологиялық әрлеу материалы: температураға төзімді, 
иілімді, жеңіл және берік. Ekam-бетон – бұл аса берік және төзімді қырлы кеспе тастар, 
жаяу жүргіншілер жолы, қасбеттік және қаптауыш плиталар, сәулет бөліктері мен мүсіндер. 
Иілгіш клинкер – қасбет пен интерьер үшін жеңіл, отқа төзімді әрлеу материалы. Қазіргі 
уақытта иілгіш тас пен иілгіш клинкердің отыз түрі өндіріледі.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Даму-Өндіріс» өңдеу өнеркәсібі 
саласында ШОБ қолдау бағдарламасы. 

Компания «Гибкий камень Ekam-stone» производит материалы нового поколения: гиб-
кий камень (иілгіш тас) под собственной торговой маркой «Ekam-Stone», гибкий клинкер 
и сверхпрочные бетонные изделия Ekam-бетон. Гибкий камень - натуральный и экологич-
ный отделочный материал: устойчивый к температурам, пластичный, легкий и долговеч-
ный. Ekam-бетон - это сверхпрочные и долговечные: брусчатка, тротуарные, фасадные и 
облицовочные плиты, архитектурные элементы и скульптура. Гибкий клинкер – легкий, 
огнеупорный отделочный материал для фасада и интерьера. На данный момент нала-
жено производство 30 видов текстур гибкого камня и гибкого клинкера. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа поддержки МСБ 
в сфере обрабатывающей промышленности «Даму - Өндіріс».

Gibkii kamen Ekam-stone LLP produces new generation materials: flexible stone (iilgishtas) 
under own trade mark «Ekam-Stone», flexible clinker and double extra strong concrete products 
Ekam-concrete. Flexible stone is the natural and environmentally friendly finishing material: 
resistant to temperature changes, quaking, lightweight and durable. Ekam-concrete is double 
extra strong and durable paving blocks, flagstone, facade and facing slabs, architectural elements 
and sculpture. Flexible clinker is the lightweight, fireproof finishing material for façade and 
interior design. Currently 30 types of texture of flexible stone and flexible clinker are successfully 
produced. 

The Company has received the following state support: «Damu – Ondiris» program for 
supporting SME in the manufacturing sector.

+77017726316, 
+77473007733 
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КОйШИбаев «QAzdeCOr», 
ЖК

КОйШИбаев «QAzdeCOr», 
ИП

KOIShIbAYev «QAzdeCOr» 
Ie

qazdecor@gmail.com

құрылыс материалдарын өндіру.
Алматы қ., Аккент шағын ауданы, 28-үй, 3

производство строительных материалов.
г.Алматы, мкр. Аккент, д.28, 3.

manufacture of construction materials.
3, 28 akkent microdistrict, almaty city

«Койшибаев»  ЖК –  «QazDecor» декоративті жылу оқшаулағыш панельдерінің және 
қабырғаларды жылыту мен әрлеу элементтерінің өндірушісі. «QazDecor» панельдері – бұл 
табиғи материалдарды (мәрмәр, травертин, ағаш және т.б.) бейнелейтін декоративтік-
қорғау қабаты бар жылытқыш материал. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы. 

ИП «Койшибаев» является серийным производителем декоративных теплоизоляцион-
ных панелей «QazDecor» и элементов фасада для утепления и декорации стен. Панели 
«QazDecor» – это утеплитель с декоративно-защитным слоем, имитирующим натураль-
ные материалы (мрамор, травертин, дерево и т.п.). 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».  

Individual Entrepreneur Koishibayev is the serial manufacturer of decorative insulated panels 
«QazDecor» and foreside elements for insulation and decoration of walls. «QazDecor» panels 
are the heat insulation material with decorative and protective coating, which simulates natural 
materials (marble, travertin, wood etc.).

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
within the «Business Roadmap 2020» program.

+77005500866

www.qazdecor.com
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луКманОва г.а. , ЖК луКманОва г.а., ИП LuKmAnOvA G.A. Ie

look79@mail.ru

пЭт-лента өндіру зауыты.
Ақтөбе қ., Заводская көш., 40

Завод по изготовлению пЭт-ленты.
г. Актобе, ул.Заводская, 40

pet-tape production plant.
40 Zavodskaya str., aktobe city

«Лукманова Г.А.» ЖК қайта өңделген шикізаттан экологиялық таза технология бойын-
ша полимерлік таспа  шығарады. Зауыт өнімі жүк орау, тасымалдау кезінде қолданылады 
және болат таспаларға балама болып саналады.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

ИП «Лукманова Г.А.» производит полимерную ленту по экологичной технологии из вто-
ричного сырья. Продукция завода используется при упаковке, перевозке грузов и явля-
ется альтернативой стальным лентам.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса -2020».

Individual Entrepreneur Lukmanova G.A. produces the recycled polymeric tapes on clean 
technology. The plant products are used at packaging and carriage of cargo and provide an 
alternative to steel tapes.

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8 (7132) 440-420
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нОвОСтрОйПрОеКт, 
ЖШС

нОвОСтрОйПрОеКт, 
тОО

nOvOStrOYPrOeKt 
LLP
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manufacture Of cOnstructiOn materials

қасбет термопанелін өндіру. 
Атырау обл., Атырау қ., Исенов к., 50\2

производство фасадных термопанелей.
Атырауская обл., г. Атырау, ул. Исенова, 50\2

production of façade thermal panels.
50\2 issenov str., atyrau city, atyrau region

«НовоСтройПроект» ЖШС «Azstrom» термопанелімен ғимараттың қасбетін әрлеу мен 
оқшаулаудың инновациялық тәсілін өндіріске еңгізген Қазақстандағы алғашқы кәсіпорындардың 
бірі.  Бұл материал берік, дымқыл мен суыққа, ультракүлгінге және коррозиялық про-
цестерге төтеп береді. Компанияның ең басты артықшылықтарының бірі – «Azstrom» 
термопанельдерін өндіруде 100% қазақстандық шикізат қолданылатындығы. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында гранттық қаржыландыру.  

ТОО «НовоСтройПроект»  – одно из первых производственных предприятий в Казахста-
не, которое внедрило в промышленное производство инновационный способ отделки и 
термоизоляции фасадов здания термопанелями «Azstrom». Предлагаемый материал вы-
сокопрочный, морозостойкий, влагостойкий, устойчив к ультрафиолету и не подвержен 
коррозионным процессам. Одним из ключевых приоритетов компании при производстве 
термопанелей «Azstrom» является почти 100%-ное казахстанское содержание.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: грантовое финансирова-
ние в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

NovoStroyProekt LLP is one of the first Kazakhstani production plants that has introduced 
into industrial production an innovative method for façade finishing and thermal insulation 
with «Azstrom» thermal panels. This is a high-strength, freeze- and water-proof material which 
is resistant to ultraviolet and not prone to corrosion. One of the Company’s key priorities is 
almost 100% Kazakhstani content in the «Azstrom» thermal panel production.

The Company has received the following state support: grant financing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

+77475277777

info@azstrom.kz 
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нұр Кайнар ИннОвацИялық 
КлаСтері, ЖШС

ИннОвацИОнный  
КлаСтер нур Кайнар, тОО

InnOvAtIOn CLuSter 
nur KAInAr LLP

kvnt_nur@mail.ru  

өнертабыстар, инновациялық жобалар мен жаңа технологияларды енгізу, шағын 
және орта бизнес саласында инновациялық идеяларды инвестициялау. 
Ақмола обл., Астана қ.,  пушкин көш., 39/1

Изобретения, внедрение инновационных проектов, новых технологий, инвестиро-
вание инновационных идей в области среднего и малого бизнеса.
Акмолинская обл., г. Астана, ул. пушкина, 39/1

inventions, implementation of innovation projects, new technologies, investment in 
inventive ideas in the field of the small and medium business.
39/1 pushkin str., astana city, akmola region

«Нұр Кайнар» инновациялық кластері» ЖШС – бірлескен инновациялық жобалар-
ды әзірлеумен және енгізумен, сондай-ақ инновациялық өнім шығарумен айналыса-
тын аффилденген компаниялар тобы. Компания шағын бизнес кәсіпорындарына нақты 
бизнес-жобалар арқылы инновациялық идеяларды енгізеді. Оған қоса, инновациялық 
кластер авторлық қадағалауды, жобаның іске асырылуына техникалық және консалтингтік 
сүйемелдеуді іске асырады.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы, «Іскерлік байланыстар» 
жобасы. 

ТОО «Инновационный кластер «Нур Кайнар» - это группа аффилированных компаний, 
занимающихся разработкой и внедрением совместных инновационных проектов, а так-
же выпуском инновационной продукции. Компании инвестируют в предприятия малого 
бизнеса инновационные идеи, воплощенные в реальные бизнес-проекты. Кроме того, 
инновационный кластер осуществляет авторский надзор, техническое и консалтинговое 
сопровождение реализации проекта. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020», проект «Де-
ловые связи».

Innovation Cluster Nur Kainar LLP is the group of affiliated companies engaged in development 
and implementation of common innovation projects, as well as release of innovative products. 
The companies invest in the small business enterprises, innovative ideas, delivered on the 
actual business projects. Moreover, the innovation cluster carries out the designer supervision, 
technical and consulting support of the project implementation.

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
within the «Business Roadmap-2020» program, «Business links» project.

8 (7172) 273-513, 
+77015287661, 
+77475287661
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тал-гам, ЖК тал-гам, ИП tAL-GAm Ie

aitymbetov_t@mail.ru

құрғақ құрылыс қоспаларын өндіру және сату. 
Алматы қ., Дархан шағын ауданы, өмірзақов көш., 33

производство и реализация сухих строительных смесей.
г. Алматы, мкр. Дархан, ул. умирзакова, 33

manufacture and sales of dry building mixes.
33 umirzakov str., darkhan microdistrict, almaty city

«Тал-Гам» компаниясы сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған құрғақ құрылыс қоспаларын 
өндіреді және сатады. Компанияның өнімі сапа мен баға үйлесімді болғандықтан, нарықта 
жоғарғы сұранысқа ие. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамтуды 
және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы бой-
ынша қаржыландыру.

Компания «Тал-Гам» производит и реализует сухие строительные смеси для наружных 
и внутренних работ. Продукция компании пользуется высоким спросом на рынке из-за 
удачного соотношения цены и качества. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: Финансирование по про-
грамме развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-
2021 гг. «Еңбек».

Tal-Gam is engaged in manufacture and sales of dry building mixes for external and internal 
works. The company products are in high demand on the market due to good quality-to-price 
ratio. 

The Company has received the following state support: financing under the Program for 
the Development of Productive Employment and Mass Entrepreneurship «Enbek» for 2017-
2021.

+77058707070
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технОлЮКС KInLOnG,  
ЖШС

технОлЮКС KInLOnG,  
тОО

teChnOLuX KInLOnG 
LLP 

ktechnolux@mail.ru

әйнек бұйымдарын өндіру.
Алматы қ., құрманғазы көш., 113, 25-кеңсе

производство стеклянных изделий.
г. Алматы, ул. курмангазы, 113, оф. 25

manufacture of glasswork.
Office 25, 113 kurmangazy str., almaty city

«Технолюкс KINLONG» компаниясы бірнеше бағыт бойынша жұмыс істейді: қауіпсіз 
әйнектен, тот баспайтын болаттан және алюминийден еуропалық сападағы бұйымдарды 
өндіру, монтаждау жұмыстары. Кәсіпорында жаңа технологиялар бойынша жоғары сапалы 
таяныштар, тұтқалар және қоршаулар жасалады. Монтаждау жұмыстары әйнек аралықтары, 
таяныштар, тұтқалар, қоршаулар, есіктер, бастырмалар, каркассыз күнқағарлар, душ ка-
биналары мен айна бұйымдары бойынша жүргізіледі. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамтуды 
және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы бой-
ынша қаржыландыру. 

Компания «Технолюкс KINLONG» работает по нескольким направлениям: производству 
изделий из безопасного стекла, нержавеющей стали и алюминия европейского качества, 
а также монтажным работам. На предприятии по новейшим технологиям производятся 
высококачественные перила, поручни и ограждения. Монтажные работы проводятся по 
стеклянным перегородкам, перилам, поручням, ограждениям, дверям, навесам, бескар-
касным козырькам, душевым кабинам и зеркальным изделиям. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: финансирование по «про-
грамме развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-
2021 «Еңбек».

Technolux KINLONG is working on several fronts: manufacture of products made from safety 
glass, stainless steel and aluminum of European quality, as well as assembly works. The enterprise 
produces high quality hand railings, guard rails and balustrades on the advanced technologies. 
Assembly works are carried out on glass partitions, hand railings, guard rails and balustrades, 
doors, canopies, frameless canopy tops, shower cabins and mirror items. 

The Company has received the following state support: financing under the Program for 
the Development of Productive Employment and Mass Entrepreneurship «Enbek» for 2017-
2021.

8 (727) 292-96-59,  
8 (727) 292-01-45

www.technolux.kz
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центр ИннОвацИИ_Ст,  
ЖШС

центр ИннОвацИИ_Ст,  
тОО

InnOvAtIOn Center_
St LLP

құрылыс материалдарын өндіру
Астана қ., Иманов к., 19

производство строительных материалов.
г. Астана, ул. Иманова, 19

manufacture of construction materials.
19 imanov str., astana city

«Центр Инновации_Ст» ЖШС халық шаруашылығының əртүрлі салаларында, тұрмыстық 
қызметтер саласында, балалар, медициналық, ойын-сауық орталықтарында, тұрғын үйлерде 
жəне ғимараттардың сыртқы əрлеу жұмыстарында қолданылатын жарқын қанық түсті 
тақта өндіреді. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнес Кеңесші» жобасы», 
«Бизнестің жол картасы -2020» бағдарламасы аясында қаржыландыру.

ТОО «Центр Инновации_Ст» производит светящуюся полноцветную плитку для исполь-
зования ее в различных отраслях народного хозяйства, сферах бытового обслуживания, 
детских, медицинских, увеселительных заведениях, жилых помещениях, а также для на-
ружного оформления зданий и сооружений.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Бизнес-Советник» 
и финансирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Innovation Center_St LLP produces luminant full-color tiles for using thereof in various national 
economy sectors, household services, child care, health care, entertainment, residential facilities, 
as well as for external designing of buildings and facilities.

The Company has received the following state support: «Business Advisor» project and 
financing within the «Business Roadmap 2020» program.

+77079472968
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bItrIX, ЖШС bItrIX, тОО bItrIX LLP

производство, торговля.
костанайская обл., г.костанай, пр.Абая, 28/3

өндіріс, сауда.
қостанай обл., қостанай қ., Абай даңғ., 28/3

manufacturing, trading.
28/3 abai ave., kostanay city, kostanay region

«BITRIX» компаниясы оқу және технологиялық жабдықтың, оқу-әдістемелік құралдардың, 
пәндік кабинеттердің, мультимедиялық жабдықтың өндірушісі және жеткізушісі. Кәсіпорын 
3D-принтер, 3D-фрезер, 3D-сканер, сондай-ақ робототехника, электроника, математи-
ка, жаратылыс-ғылыми пәндер және STEAM бойынша оқу жабдығының жиынтықтарын 
шығара бастады.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Қашықтан оқыту. 

Компания «BITRIX» является производителем и поставщиком учебного и технологиче-
ского оборудования, учебно-методических пособий, предметных кабинетов, мультиме-
дийного оборудования. Предприятие запустило собственное производство 3D-принтеров, 
3D-фрезеров, 3D-сканеров, а также учебного оборудования наборов по робототехнике, 
электронике, по математике, естественно-научным дисциплинам и по STEAM.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистанционное обуче-
ние.

The «BITRIX» Company manufactures and supplies training and processing equipment, study 
guides, discipline-specific study rooms, and multimedia equipment. The plant launched its 
own production of 3D-printers, 3D-cutters, 3D-scanners, and training equipment – robotics, 
electronics, mathematics, natural science disciplines and STEAM sets. 

The Company has received the following state support: distance learning. 

8(7142)558-137

zhanat.zhusupovna@gmail.com 
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СOmPAnY, ЖШС СOmPAnY, тОО СOmPAnY LLP

өЗГЕ ДЕ ДАЙЫН қҰРАлДАРДЫ өНДіРу
пРОИЗвОДСтвО пРОЧИХ ГОтОвЫХ ИЗДЕлИЙ
manufacture Of anOther finished gOOds

«eco-list» сауда белгімен әйнек-магнезиттік парақтар, жиһаз қалқандар өндіру. 
Солтүстік қазақстан обл., петропавл қ., я.Гашек өтпелі, 1

производство мебельных щитов, стекломагнезитового листа торговой марки «eco-list».
Северо-казахстанская обл., г.петропавловск, проезд я.Гашека, 1

manufacture of furniture boards and eco-list magnesium oxide boards.
1 Ya. gashek driveway, petropavlovsk city, north kazakhstan region 

2011 жылы құрылған «Көп бейінді жабдық зауыты – Сompany» ЖШС – «Eco-list» сауда 
белгісімен әйнек-магнезиттік парақтар мен жиһаз қалқандарының отандық өндірушісі. 
Кәсіпорынның негізгі өнімі – «Eco-list» сауда белгісінің отқа төзімді, берік, иілгіш және 
ылғалға тұрақты әйнек-магнезиттік парағы. Қызметтің басты бағыттары ағаштан конструк-
циялар өндіру және ағаш көмірін өндіру. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «ЕДБ-да қаражатты шартты түрде 
орналастыру, «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы аясында кепілдік беру. 

Компания ТОО «Завод многопрофильного оборудования – Сompany» – отечественный 
производитель мебельных щитов и стекломагнезитового листа торговой марки «Eco-list», 
созданный в 2011 году. Основная продукция предприятия – стекломагнезитовый лист тор-
говой марки «Eco-list», обладающий огнеупорностью, устойчивостью, гибкостью и влаго-
стойкостью. Приоритетными направлениями деятельности являются изготовление кон-
струкций из дерева и  производство древесного угля. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: обусловленное размещение 
средств в БВУ, гарантирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». 

«Multipurpose Equipment Plant» – Сompany LLP is a domestic manufacturer of furniture 
boards and Eco-list magnesium oxide boards established in 2011. The plant’s core product is 
Eco-list magnesium oxide board, which is fire- and water-resistant, durable and flexible. The 
priority areas are wooden structure production and charcoal manufacturing. 

The Company has received the following state support: conditional placement of funds in
second-tier banks, guaranteeing within the «Business Roadmap 2020» program. 

8(7152)390-919, 
+77080370855, 
+77781688889

sml.kz@list.ru

www.zmo.kz 
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СИмОнОв алеКСандр 
алеКСандрОвИч, ЖК

СИмОнОв алеКСандр 
алеКСандрОвИч, ИП

SImOnOv ALeXAndr 
ALeXAndrOvICh Ie

әр түрлі күрделі аттракциондарды, дүңгіршек, тіркемелер, машина макеттері, 
рельссіз паровоздарды өндіру. 
қостанай обл., қостанай қ., 5 сәуір көшесі, 229

производство аттракционов, киосков, прицепов, макетов машин, безрельсовых  
паровозов любой сложности.
костанайская обл., г. костанай, ул. 5 апреля, 229

production of amusement rides, booths, trailers, car mockups, railless trains of any 
complexity.
229, the 5th of april str., kostanay city, kostanay region

«Симонов Александр Александрович» ЖК нарықта 2012 жылдан бері жұмыс істейді. 
Компанияның өнім түрі мол. Атап айтқанда: балаларға арналған рельссіз паровоздар, 
ойын-сауық тир форматында жұмыс істеу үшін БТР автокөлігінің муляждары, London bus 
аттакциондары және т.б.дүниелер бар.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Қашықтан оқыту. 

ИП «Симонов Александр Александрович» работает на рынке с 2012 года. Компания 
производит широкий ассортимент продукции: детские безрельсовые паровозики, му-
ляжи автомобиля БТР для работы в формате развлекательного тира, аттракцион London 
bus и др. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистанционное обуче-
ние. 

«Simonov Alexandr Alexandrovich» IE has been on the market since 2012. The Company 
manufactures a wide range of products: railless children’s trains, armored vehicle mockups for 
amusement shooting rooms, London bus amusement ride, and others. 

The Company has received the following state support: distance learning. 

+77773440457

simon2.00@mail.ru 

өЗГЕ ДЕ ДАЙЫН қҰРАлДАРДЫ өНДіРу
пРОИЗвОДСтвО пРОЧИХ ГОтОвЫХ ИЗДЕлИЙ
manufacture Of anOther finished gOOds
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хИтрИК д.н., ЖК хИтрИК д.н., ИП KhItrIK d.n. Ie

Интерьер дизайны студиясы, грифель бояуын, грифель тақтайларын өндіру. 
қостанай обл., қостанай қ., кубеев көш., 7, 57-пәтер

Студия дизайна интерьера, производство грифельной краски, грифельных досок.
костанайская обл., г.костанай, ул. кубеева, 7, кв. 57

interior design studio, blackboard paint and slateboard manufacturing. 
flat 57, 7 kubeyev str., kostanay city, kostanay region

«Д.Н. Хитрик» ЖК нарықта «Art-Lokki» дизайн студиясы ретінде Қостанай облысы аумағында 
2008 жылдан бастап қызмет етеді. Осы уақыт ішінде компания интерьер дизайны сала-
сында жетпістен астам жобаны және жеті жүзге жуық шағын жұмыстарды орындауға ат-
салысты.  2015 жылы кәсіпорында грифель тақтайы, штендер, бағалықтар өндірісі іске 
қосылып, интерьерде қолданыла бастады.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Қашықтан оқыту. 

ИП «Хитрик Д.Н.» представлен на рынке в качестве студии дизайна «Art-Lokki» и осу-
ществляет свою деятельность на территории Костанайской области с 2008 года. За это 
время компанией реализовано более 70 работ в области дизайна интерьера и около 700 
работ-миниатюр. В 2015 году на предприятии наладили производство грифельной кра-
ски, штендеров, грифельных досок, ценников и начали применять в интерьерах.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистанционное обуче-
ние.

«Khitrik D.N. » IE is represented on the market as the Art-Lokki Design Studio and has been 
operating in the Kostanay Region since 2008. During this period, the Company has implemented 
over 70 interior design projects and about 700 miniature projects. In 2015, the enterprise 
started to manufacture blackboard paints, standers, slateboards, price tags, and to use them 
in interiors. 

The Company has received the following state support: distance learning. 

+77071159511

artlokki@mail.ru

www.artlokki.com 

өЗГЕ ДЕ ДАЙЫН қҰРАлДАРДЫ өНДіРу
пРОИЗвОДСтвО пРОЧИХ ГОтОвЫХ ИЗДЕлИЙ
manufacture Of anOther finished gOOds
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ASCOr өндіріСтіК-
бірлеСтігі, ЖШС

ПрОИзвОдСтвеннОе  
ОбъедИненИе ASCOr, тОО

ASCOr PrOduCtIOn 
ASSOCIAtIOn LLP 

info@ascor.kz

Су түрлерін өңдеу және кейбір технологиялық процестер үшін арнайы химия 
реагенттерін өндіру.
павлодар обл., павлодар қ., Суворов көш., 13, 406-кеңсе

производство специальных химических реагентов для обработки всех типов воды  
и некоторых технологических процессов.
павлодарская обл., г. павлодар, ул. Суворова, 13, оф. 406

production of special chemical agents for treatment of all water types and some 
technological processes. 
Office 406, 13 suvorov str., pavlodar city, pavlodar region 

2012 жылы құрылған «ASCOR» компаниясы арнайы химиялық реагенттер негізінде 
ұтымды техникалық шешімдерді ұсынады. Компанияның ассортименті – алуан түрлі ре-
агенттер және оларды су дайындау, ағынды суларды тазарту процестерінде, салқындатқыш 
су айналымының циклдарында, сондай-ақ кен байыту және қайта өңдеу процестерінде 
қолдану технологиялары. 2016 жылы компания «Қазақстанда жасалған» көрмесіне, ал 
2017 жылы «Қазақстандық өнім жасаймыз» форумына қатысты.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасына қатысушы, ТДҰА-ның жоғары білікті шетелдік маманды тартуға арналған 
гранты.

Созданная в 2012 году компания «ASCOR» предлагает экономически окупаемые тех-
нические решения на основе специальных химических реагентов. Ассортимент  компа-
нии – это различные реагенты и технологии их применения в водоподготовке, очистке 
сточных вод, охлаждающих водооборотных циклов, а также в процессе обогащения и пе-
реработки руд. Компания в 2016 году принимала участие в выставке «Сделано в Казах-
стане» и в 2017 в форуме «Создаём казахстанское». 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: участник программы «До-
рожная карта бизнеса -2020», грант от НАТР на привлечение высококвалифицированно-
го иностранного специалиста. 

The ASCOR Company, established in 2012, offers cost-effective engineering solutions based on 
special chemical agents. The Company's range includes various chemical agents and technologies 
of their use in water conditioning, sewerage treatment, refrigerating water circulating cycles, 
as well as in the ore enrichment and processing. The Company participated in the «Made in 
Kazakhstan» Exhibition in 2016 and in «Creating Kazakhstani Products» forum in 2017. 

The Company has received the following state support: «Business Roadmap 2020» program, 
grant from the NATD for engaging a highly-qualified international expert. 

8 (7182) 616-006

ХИМИя өНЕРкәСіБі
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b4-GrOuP, ЖШС b4-GrOuP, тОО b4-GrOuP LLP

Химиялық өнімдер мен резеңке-техникалық бұйымдарды өндіру. 
павлодар обл., павлодар қ., «Шығыс» өнеркәсіптік аймағы, 474 

производство химических продуктов и резинотехнических изделий.
павлодарская обл., г. павлодар, промышленная зона «восточная», 474

chemical and industrial rubber goods production.
474, vostochnaya industrial Zone, pavlodar city, pavlodar region 

Он жылдан бері отандық «B4-GROUP» компаниясы италия технологиясы бойынша 
қысымы жоғары жең құбырлар мен қосылыстарды, еуропалық стандарттағы өнеркәсіптік 
мақсаттағы жең құбырларды, SKF технологиясы бойынша жоғары жылдамдық пен қайрау 
әдісімен гидравликалық нығыздауыштарды шығарады, сондай-ақгидрожабдықты жөндеу 
және жартылай өндіру жұмыстарын жүргізеді. 2011жылдан бастап зауытта салқындатқыш 
сұйықтықтар және өнеркәсіптік мақсаттағы арнайы сұйықтықтар шығарылады. Компания 
өнеркәсіптік, құрылыс, агроөнеркәсіптік мақсаты бар химиялық компоненттерді және ав-
тохимия өндірісі үшін инновациялық әзірлемелерді үнемі жүргізеді. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Даму-Өндіріс» өңдеу өнеркәсібі 
саласында ШОБ қолдау бағдарламасы.

Более 10 лет отечественная компания «B4-GROUP» производит рукава высокого дав-
ления и соединений по итальянской технологии, рукава промышленного назначения ев-
ропейских стандартов, гидравлические уплотнения методом высокоскоростного точения 
по технологии SKF, а также производит ремонт и частичное изготовление гидрооборудо-
вания. С 2011 года на заводе налажено производство охлаждающих жидкостей и спец-
жидкостей промышленного назначения. Компания постоянно проводит инновационные 
разработки для производства химических компонентов промышленного, строительного, 
агропромышленного назначения и автохимии.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа поддержки МСБ 
в сфере обрабатывающей промышленности «Даму -Өндіріс». 

For over a decade, the domestic company B4-GROUP has been producing high-pressure hoses 
and junction according to the Italian technology, industrial hoses made according to European 
Standards, hydraulic seals produced by high-speed turning method according to SKF technology, 
as well as has been repairing and partially producing hydraulic equipment.  The plant has been 
producing industrial cooling fluids and special fluids since 2011. The company continuously 
develops innovative solutions for manufacturing industrial, construction and agroindustrial 
chemical components and automobile chemical goods. 

The Company has received the following state support: «Damu -Ondiris» program for supporting 
SME in the manufacturing sector. 

8 (7182) 500-246, 
+77713706777
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GOLdmAn And 
YOunG, ЖШС

GOLdmAn And 
YOunG, тОО

GOLdmAn And 
YOunG LLP

saltanat.marinbayeva@g-y.kz

парфюмерлік және косметикалық құралдарды/жуғыш заттар мен зарарсызданды-
ру құралдарын өндіру. 
Алматы обл., қарасай ауданы, көксай селосы, 1345

производство парфюмерных и косметических средств/моющих  
и дезинфицирующих средств.
Алматинская обл., карасайский район, с. коксай, 1345
 

production of perfume and cosmetics/detergents and disinfectants.
1345 koksay village, karasay district, almaty region 

«Goldman&Young» компаниясы – косметикалық өнім, тұрмыстық химия тауарларын және 
көптеген зарарсыздандыру құралдарын шығару бойынша қазіргі заманға сай жабдықталған 
өндірістік кешен. Кәсіпорын жаппай нарық үшін елуге жуық өнім түрлерін, сондай-ақ HoReCa 
сегменті және азық-түлік өнімдері мен сусындар индустриясы үшін кәсіби тазартқыш, жуғыш 
және зарарсыздандыру құралдарының алпыстан астам түрін ұсынады. 2011 жылдан ба-
стап компания Қазақстан мен Қырғызстан аумағында Disney және Marvel компаниясының 
балаларға арналған косметикалық құралдарын өндіру бойынша ресми лицензиаты. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Даму-Өндіріс» өңдеу өнеркәсібі 
саласындағы ШОБ қолдау бағдарламасы. 

Компания «Goldman&Young» – современный производственный комплекс по выпуску 
косметической продукции, товаров бытовой химии и дезинфицирующих средств широ-
кого спектра. Предприятие производит более 50 наименований продукции для массово-
го рынка и более 60 наименований профессиональных чистящих, моющих и дезинфици-
рующих средств для сегмента HoReCa и индустрии продуктов питания и напитков. С 2011 
года компания является официальным лицензиатом компании Disney и Marvel по произ-
водству детских косметических средств на территории Казахстана и Кыргызстана. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа поддержки МСБ 
в сфере обрабатывающей промышленности «Даму -Өндіріс».

The «Goldman&Young» Company is a modern production complex engaged in manufacturing 
of cosmetics, household products and road spectrum disinfectants. The enterprise produces 
more than 50 product items for the mass market and more than 60 professional detergents 
and disinfectants for the HoReCa sector and the food and beverage industry. Since 2011, the 
company has been an official licensee of Disney and Marvel for production of cosmetics for 
children in Kazakhstan and Kyrgyzstan. 

The Company has received the following state support: «Damu-Ondiris» program for supporting 
SME in the manufacturing sector.

8 (727) 354-67-62
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арКО груПП 2011,  
ЖШС

арКО груПП 2011,  
тОО

ArKO GrOuP 2011 
LLP 

agrupp2011@mail.ru 

тұрмыстық химия өндірісі.
Астана қ., Досмұхамедұлы көш., 1 

производство бытовой химии.
г. Астана, ул. Досмухамедулы, 1 

household chemical goods production.
1 dosmukhameduly str., astana city 

«АркоГрупп 2011» ЖШС жиырмадан астам тұрмыстық химия өнімдерін шығарады.  Ком-
пания жуғыш және тазартқыш құралдарды, сұйық сабынды, сұйық кіржуғыш ұнтақтарды 
және хош иістендіргіштерді, сондай-ақ автохимия заттарын өндіреді. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Даму-Өңірлер» жобасы аясында 
кепілдік беру, «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

ТОО «Арко Групп 2011» занимается производством более 20-ти наименований бытовой 
химии. Компания производит: моющие и чистящие средства, жидкое крем-мыло, жид-
кие стиральные порошки и кондиционеры для белья, а также автохимию.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: гарантирование в рам-
ках проекта «Даму-Регионы», субсидирование в рамках программы «Дорожная карта 
бизнеса-2020». 

The nomenclature of Arko Group 2011 LLP includes more than 20 household chemical products. 
The Company produces washing and cleaning agents, liquid cream soap, liquid laundry detergents 
and softeners, and automobile chemical goods.

The Company has received the following state support: guaranteeing within the «Damu-
Regions» project, subsidizing within the «Business Roadmap 2020» program. 

+77012228402, 
+77472228402
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«демеу» фИрмаСы, 
ЖШС

фИрма «демеу», 
тОО

FIrmа demeu  
LLP

firma-demeu@mail.ru

көп бейінді өндірістік компания. 
Алматы қ., Брусиловский көш., 150

Широкопрофильная производственная компания.
г. Алматы, ул. Брусиловского, 150

Wide-range manufacturing company.
150 Brusilovsky str., almaty city

Жиырма жыл бұрын негізі қаланған «Демеу» фирмасы» ЖШС – жоғары технологиялық 
кәсіпорын. Оның өнім түрлері төрт негізгі бағытты қамтиды: металдан жасалған конструкци-
ялар жасау және монтаждау, сэндвич-панель шығару, сондай-ақ еріткіштер мен тұрмыстық 
химия тауарларын өндіру. 2013 жылы «Демеу» фирмасы «Қазақстан көшбасшысы 2013» 
бизнес-рейтингінің қорытындысы бойынша жылдың ең үздік кәсіпорындарының жетілігіне 
кірді және 2014 жылы ISO 9001-2008 ресми сертификатына ие болды. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

Основанное более 20 лет назад ТОО «Фирма «Демеу» – это высокотехнологичное пред-
приятие с широким ассортиментом выпускаемой продукции 4 основных направлений: 
изготовление и монтаж металлоконструкций, изготовление сэндвич-панелей, а также 
производство растворителей и товаров бытовой химии. «Фирма «Демеу» в 2013 году во-
шла в топ 7 лучших предприятий года по результатам бизнес рейтинга «Лидер Казахста-
на 2013» и в 2014 году получила официальную сертификацию ISO 9001-2008. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Firma «Demeu LLP» established over 20 years ago, is a high-tech enterprise with a wide range 
of products that includes 4 major lines: metalwork production and assembly, sandwich panel 
production, as well as production of solvents and household products. In 2013, Firma Demeu 
was included into the Top-7 of the Best Enterprises of the Year based on the results of the 
«Leader of Kazakhstan 2013» business rating, and in 2014 it obtained the official certification 
ISO 9001-2008. 

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8 (727) 242-98-18,  
8 (727) 242-98-28,  
8 (727) 242-98-38
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елена, ЖК елена, ИП eLenA Ie

ebondareva@valtec.kz, 
YKauts@valtec.k

Антифриз өндіру. 
қарағанды обл., қарағанды қ., Аэропорт городской ш.а., күлкібаев к, 82 жер телімі

производство антифриза.
карагандинская обл., г. караганда, мкр. Аэропорт городской, ул. кулкыбаева, уч.82

antifreeze production.
site 82, kulkybayev str., city’s airport microdistrict, karaganda city, karaganda region

«Елена» ЖК «ArctikLife EuroStandart G11», «ArctikLife EuroPremium G11», «ArctikLife Lux 
G12», «KOMBAT» антифриздерін өндірумен айналысады. Компанияның өнімі жол техни-
касын, арнайы техниканы және өндірістік жабдықтарды пайдаланудың барлық талап-
тарына сәйкес келеді. Компания «Қостанай минералдары» АҚ, Алматы қ. Автобус паркі 
және Қазақстанның тағы басқа ірі кәсіпорындарымен бірігіп қызмет  етеді. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында кепілдік беру. 

ИП «Елена» занимается производством антифриза: «ArctikLife EuroStandart G11», «ArctikLife 
EuroPremium G11», «ArctikLife Lux G12», «KOMBAT». Продукция компании отвечает всем 
требованиям по эксплуатации дорожной техники, спецтехники и промышленного обо-
рудования. Компания сотрудничает с крупными предприятиями Казахстана: Автобусный 
парк г. Алматы, АО «Костанайские минералы» и т.д.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: гарантирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Elena IE is engaged in production of antifreeze «ArctikLife EuroStandart G11», «ArctikLife 
EuroPremium G11», «ArctikLife Lux G12», «KOMBAT». The Company’s products meet the 
requirements set to the road machinery, special-purpose machinery and industrial equipment 
operation. The Company cooperates with large Kazakhstani enterprises: Bus Fleet of Almaty 
city, Kostanay Minerals JSC, and others.

The Company has received the following state support: guaranteeing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8 (7272) 719-530,  
8 (7212) 908-507, 
+77022212227, 
+77772277763
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рауанналКО, ЖШС рауанналКО, тОО rAuAnnALCO LLP 

info@rauannalco.kz

Мұнай-газ өнеркәсібі үшін химиялық реагенттерді өндіру және оларды қолдану 
бойынша қызметтер көрсету. 
Атырау обл., Атырау қ., «Солтүстік» өнеркәсіптік аймағы, 14

производство химических реагентов для нефтегазовой промышленности  
и оказание услуг по их применению.
Атырауская обл., г. Атырау, промышленная зона «Северная», 14

production of chemical agents for the oil and gas industry and rendering services for the 
use thereof.
14 sevarnaya industrial Zone, atyrau city, atyrau region 

«РауанНалко» компаниясы – Қазақстанның мұнай-газ өнеркәсібі үшін химиялық 
реагенттердің отандық өндірушісі. Компания өнімдерінің жүзден аса түрі бар. Компанияның 
тиісті қызмет түрлеріне мемлекеттік лицензиялары және ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001 
халықаралық стандарттарға сәйкестігін растау мақсатында берілген Интертек (Intertek) 
компаниясының сертификаттары бар.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы. 

Компания «РауанНалко» – отечественный производитель химических реагентов для не-
фтегазовой промышленности Казахстана. Продукты компании насчитывают свыше 100 наи-
менований. Компания имеет государственные лицензии на соответствующие виды дея-
тельности и сертифицировано компанией Интертек (Intertek) на соответствие междуна-
родным стандартам ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: «Обучение топ-менеджмента 
МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The «RauanNalco» Company is a domestic manufacturer of chemical agents for Kazakhstani oil 
and gas industry. The Company’s range of products includes more than 100 items. The Company 
has state licenses for the corresponding types of activity and is certified by the Intertek Company 
against compliance with international standards ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001.

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
within the «Business Roadmap 2020» program.

8 (7122) 307-008,  
8 (7122) 307-009
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ШаКИрОва г.г., ЖК ШаКИрОва г.г., ИП ShAKIrOvA G.G. Ie 

gulshatt2074@mail.ru 

өнеркәсіп, химия өнеркәсібі. 
Солтүстік-қазақстан обл., қызылжар ауд., прибрежное ауылы.,  
Интернациональная к., 49 А

промышленность, химическая промышленность.
Северо-казахстанская обл., кызылжарский р-он, с. прибрежное, 
ул. Интернациональная, 49 А

industry, chemical industry.
49 А internatsionalnaya str., pribrezhnoe village, kyzylzhar district, north kazakhstan 
region 

«Шакирова Г.Г.» ЖК «Анолит АНК нейтральный» дезинфекция жасауға арналған экологиялық 
таза құрал өндіреді. «Анолит АНК нейтральный» – залалды бактериялардың, вирустардың, 
саңырауқұлардың,  споровиктердің барлық түрін (оның ішінде кесірттерді, топалаңды, 
туберкулезді) залалсыздандыра алатын әлем бойынша жалғыз құрал. 2016 жылы құрал 
«Қазақстанның үздік тауары» аймақтық байқауын жеңіп алды, ал компанияның RU Д-DE.
АВ51.В.0036919.09.2016 стандарттарына сәйкестігі жөніндегі ерікті декларациясы бар. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020»  
бағдарламасы аясында гранттық қаржыландыру. 

ИП «Шакирова Г.Г.» производит экологически чистое дезинфицирующее средство «Ано-
лит АНК нейтральный», единственное в мире, уничтожающее все виды патогенных бак-
терий, вирусов, грибов, спор, включая ящур, сибирскую язву, туберкулез и др. Средство 
выиграло на региональном конкурсе «Лучший товар Казахстана» в 2016 году, у компа-
нии есть добровольная декларация на соответствие продукции стандартам RU Д-DE.
АВ51.В.0036919.09.2016.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: грантовое финансирова-
ние в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Shakirova G.G. IE produces the environmentally-friendly disinfectant «ANK Neutral Anolit», 
the only one in the world that kills all pathogenic bacteria, viruses, fungi, and spores, including 
aphtae, splenic fever, tuberculosis, etc. The disinfectant became the winner of «The Best Product 
of Kazakhstan» regional contest in 2016. The Company has a voluntary declaration for the 
products’ conformity to RU D-DE.АВ51.В.0036919.09.2016 standards.

The Company has received the following state support: grant financing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8 (7152) 500-298, 
+77772696373

ХИМИя өНЕРкәСіБі
ХИМИЧЕСкАя пРОМЫШлЕННОСть 

chemical industrY

www.sswm.kz





293

ЭлЕктР қҰРАлДАРЫН өНДіРу 
пРОИЗвОДСтвО ЭлЕктРООБОРуДОвАНИя 
electrical eQuipment manufacturing



294

AzAm-KC, ЖШС AzAm-KC, тОО AzAm-KC LLP

Астық кептіру, элеватор жабдықтары, тұқымдарды тазарту желілері. 
Ақмола обл., Астрахан ауданы, Жалтыр селосы, ленин көш., 21/3

производство зерносушильного, элеваторного оборудования, линий по очистке семян.
Акмолинская обл., Астраханский р-н, с.Жалтыр, ул.ленина, 21/3

manufacturing of grain-drying, elevator equipment, seed cleaning lines.
21/3 lenin str., Zhaltyr village, astrakhan district, akmola region 

«AZAM-KC» ЖШС – астық кептіру, элеватор жабдықтарын, сондай-ақ бидай, май және дәнді-
бұршақты дақылдар тұқымдарын тазарту желілерінің отандық өндірушісі. Компанияның 
өнімі заң талаптарына және СТ РК ИСО 9001-2009 стандартының нормаларына сәйкес 
келеді. Компанияның өнімін сатып алу кезінде агроөнеркәсіптік кешеннің өкілдерінде 
бес жылға 5,5% несие мөлшерлемесімен «Агротехника» мемлекеттік бағдарламасының 
жеңілдіктерін пайдалану мүмкіндігі бар. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы.

ТОО AZAM-KC отечественный производитель зерносушильного, элеваторного оборудо-
вания, а также линий по очистке семян для зерновых, масличных и зернобобовых куль-
тур. Продукция компании соответствует требованиям законодательства и нормам стан-
дартов СТ РК ИСО 9001-2009. При закупе у представителей агропромышленного комплек-
са есть возможность воспользоваться льготами государственной программы «Агротех-
ника» со ставкой кредитования 5,5% годовых на 5 лет.

Виды государственной поддержки, полученные компанией:проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

«AZAM-KC» LLP is a domestic manufacturer of grain-drying, elevator equipment, and 
seed cleaning lines for cereals, oilseeds and pulses. Production of the Company conforms to 
requirements of the legislation and ST RK ISO 9001-2009 standards. When procuring products, 
the agribusiness representatives have an opportunity to use the benefits of the «Agrotechnics» 
state program with the crediting rate 5.5% per annum for 5 years.  

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
within the «Business Roadmap 2020» program.

8 (716-41) 239-31

azam-kc@mail.ru

www.azam-kc.ru
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KunteCh, ЖШС KunteCh, тОО KunteCh LLP 

ЭлЕктР қҰРАлДАРЫН өНДіРу 
пРОИЗвОДСтвО ЭлЕктРООБОРуДОвАНИя 
electrical eQuipment manufacturing

Жылыту, су және газбен қамтамасыз ету жабдықтары. 
Астана қ., Алаш тас жолы, 7 

производство оборудования для отопления, водо и газоснабжения.
г. Астана, шоссе Алаш, 7 

production of heat, water and gas supply equipment. 
7 alash highway, astana city 

«KunTech» ЖШС – Қазақстанда гелиоколлектор деп аталатын күннен қуат алатын 
қыздырғыш панельдердің алғашқы өндірушісі. Күн ашық күні бұл құрылғылар ыстық су-
мен жабдықтауға және жылытуға жұмсалатын шығынның  60% үнемдеуге мүмкіндік береді. 
Компания «Online-EXPO», ҚР Энергетика министрлігі ұйымдастырған «Жасыл техноло-
гиялар», «CleanTech USA» байқауларының жеңімпазы, орнатылған гелиожүйелер бой-
ынша нөмірі бірінші (>600 m2, ~0,5МВт). «KunTech» – бұл 4 жыл бойғы ізденіс, 9 патент 
және 3 ғылыми грант. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Кәсіпкерлерге қызмет көрсету 
орталығының консультациясы. 

ТОО «KunTech» – первый в Казахстане производитель солнечных нагревательных пане-
лей – гелиоколлекторов. Данные устройства в ясный день позволяют экономить до 60% 
затрат на горячее водоснабжение и отопление в год. Компания победитель конкурсов: 
«Online-EXPO», победитель конкурса «Зеленые Технологии» Министерства Энергетики РК, 
«CleanTech USA», №1 по установленным гелиосистемам (>600 m2, ~0,5МВт). «KunTech» – 
это 4 года разработок, 9 патентов и 3 научных гранта.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: консультация Центра об-
служивания предпринимателей.

«KunTech» LLP is the Kazakhstan`s first producer of solar heating panels – heliocollectors. 
When the day is clear, these devices allow saving up to 60% of expenditures for hot water and 
gas supply per year. The Company won the following competitions: «Online-EXPO», «Green 
Technologies» held by the Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan, «CleanTech USA», 
No. 1 in regards to the  solar systems installed (>600 m2, ~0,5MW). KunTech is 4 years of 
developments, 9 patents and 3 scientific grants.

The Company has received the following state support: consultation provided by the 
Entrepreneur Service Center.

+77027919836

sales@kuntech.kz

www.kuntech.kz
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Led SOLutIOn, 
ЖШС

Led SOLutIOn, 
тОО

Led SOLutIOn, 
LLP

ЭлЕктР қҰРАлДАРЫН өНДіРу 
пРОИЗвОДСтвО ЭлЕктРООБОРуДОвАНИя 
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Жарық диод өнімін өндіру – тұрмыстық, кеңселік, көше, өнеркәсіптік, 
жарнамалық-декоративтік жарық. 
Астана қ., 101-көше, 12

производство светодиодной продукции – бытовое, офисное, уличное,  
промышленное, рекламно-декоративное освещение.
Акмолинская обл., г. Астана, ул. 101, д. 12

manufacture of led products – household, office, street, industrial, advertising and 
decorative lighting.
12, 101 str., astana city, akmola region 

2010 жылдан бастап «LED Solution» ЖШС энергия үнемдейтін технологияларды пайдала-
нып, қуатты жарық диодтар негізінде тұрмыстық, кеңсе, көше, өнеркәсіптік және жарнамалық 
жарық саласындағы су жаңа технологияларды енгізеді. Компания жүзден астам өнім түрлерін 
өндіреді және сатады. Компанияның қуаты – жылына алпыс мың шам. Компания жылы-
на алпыс мың шам шығарады. Компанияның тұрақты клиенттерінің арасында мемлекеттік 
және жекеше құрылымдар, сондай-ақ шетелдік фирмалардың өкілдері бар.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі саласындағы  
«Даму – Өндіріс»  ШОБ қолдау бағдарламасы, «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы 
аясында кепілдік беру және «ШОБ топ-менеджментін оқыту»  жобасы. 

ТОО «LED Solution» успешно внедряет новейшие технологии в области бытового, офис-
ного, уличного, промышленного и рекламного освещения на основе мощных светодио-
дов с использованием энергосберегающих технологий с 2010 года. Компания произво-
дит и реализует более 100 видов продукции, мощность производства – 60 тыс. светиль-
ников в год. В числе постоянных клиентов компании государственные и частные струк-
туры, а также представители зарубежных фирм.

Виды государственной поддержки, полученные компанией:  программа поддержки МСБ 
в сфере обрабатывающей промышленности «Даму - Өндіріс», гарантирование и проект «Об-
учение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Since 2010, «LED Solution» LLP  has been successfully implementing cutting-edge technologies 
in household, office, street, industrial, and advertising lighting based on power LEDs applying 
energy-saving solution. The Company produces and sells more than 100 types of products, 
its production capacity is 60 thousand lamps per year. Public and private agencies and foreign 
companies representatives are long-term customers of the Company. 

The Company has received the following state support: «Damu – Ondiris»  program for 
supporting SME in the manufacturing sector, «SME Top-Management Training» guarantees 
within the «Business Roadmap 2020» program.

8 (7172) 642-755

info@ledsolution.kz

www.ledsolution.kz



297

SemPre, тОО SemPre, тОО SemPre LLP

Жарық шамдар өндірісі.
Астана қ., қосшығұлұлы, 11, 252-пәтер

производство светильников.
г. Астана, ул. косшыгулулы, 11, кв. 252

lamp manufacturing.
flat 252, 11 kosshygululy str., astana city

«Sempre» компаниясы абажур, жарықшам, үстел үсті шамдар мен торшерлер өндірісімен 
айналысады. Кәсіпорында қоғамдық тамақтану орындары, қонақ үйлер үшін, сондай-ақ 
дизайнерлік жобаларға тапсырыспен жеке жарықшамдар жасалады.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «StartUp Академия» жоба-
сы, «Бизнес-Кеңесші» жобасы, «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы аясында 
қаржыландыру.  

Компания «Sempre» занимается производством абажуров, светильников, настольных 
ламп и торшеров. На предприятии изготавливают индивидуальные светильники на заказ 
для точек общественного питания, гостиниц, а также под дизайнерские проекты.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «StartUp Акаде-
мия», проект «Бизнес-Советник», финансирование в рамках программы «Дорожная кар-
та бизнеса-2020».

The «Sempre» Company is engaged in manufacturing of lampshades, lamps, desk lamps, 
and standard lamps. The plant produces customized lamps for catering organizations, hotels, 
and designer’s projects. 

The Company has received the following state support: «StartUp Academia» project, «Business 
Advisor» project, financing within the «Business Roadmap 2020» program.

+77015120717

sempreastana@gmail.com
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геОргИев СОрғы құрал-
дары зауыты, ЖШС

геОргИевСКИй завОд наСО-
СнОгО ОбОрудОванИя, тОО

GeOrGIevSKY PumPInG 
eQuIPment PLAnt LLP 

ЭлЕктР қҰРАлДАРЫН өНДіРу 
пРОИЗвОДСтвО ЭлЕктРООБОРуДОвАНИя 
electrical eQuipment manufacturing

Сорғылардың өнеркәсіптік өндірісі.
Шығыс қазақстан обл., қалбатау ауылы, қабанбай көш., 104

промышленное производство насосов.
восточно-казахстанская обл., с.калбатау, ул. кабанбая, 104

industrial production of pumps.
104 kabanbay str., kalbatau village, east kazakhstan region 

 «ГСҚЗ» ЖШС (К), ЦНС (Н, М, Г), Д, НДВ, НДС, СМ секілді бірқатар сорғы үлгілерін және 
басқа үлгідегі сорғылардың қосалқы бөлшектерін өндіреді. Көптеген жылдар бойы Шығыс 
Қазақстан облысының жетекші машина жасау кәсіпорны болып келді. Өнімнің негізгі 
тұтынушылары – мұнай, газ және химия өнеркәсібінің кәсіпорындары, сондай-ақ тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылықтар. Кәсіпорынның сапалы өндірістік базасы мен жоғары 
білікті өндірістік-техникалық персоналы бар. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: ЕДБ-да қаражатты шартты түрде 
орналастыру.  

ТОО «ГЗНО» производит модельный ряд насосов (К), ЦНС (Н, М, Г), Д, НДВ, НДС, СМ 
и запасных частей других типов насосов. На протяжении многих лет является ведущим 
машиностроительным предприятием Восточно-Казахстанской области. Основные потре-
бители продукции  – предприятия нефтяной, газовой и химической промышленности, а 
также жилищно-коммунальные хозяйства. Предприятие располагает качественной про-
изводственной базой и высококвалифицированным производственно-техническим пер-
соналом. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: обусловленное размеще-
ние средств в БВУ.

«GPEP» LLP produces (K), TsNS (N, M, G), D, NDV, NDS, SM pumps and spare parts for other 
pumps. It has been the leading machine-building enterprise of the East Kazakhstan Region 
for many years. The key consumers are oil, gas and chemical industry enterprises, housing 
and utility service organizations. The plant has high-quality production facilities and highly 
experienced production and engineering staff. 

The Company has received the following state support: conditional placement of funds in 
second-tier banks.

8 (72347) 654-67,  
8 (72347) 654-66

gremmehz@yandex.kz
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ена лЮбОвь  
СагИтОвна, ЖК

ена лЮбОвь  
СагИтОвна, ИП

YenA LYubOv 
SAGItOvnA Ie

Электр құралдарын өндіру.
Ақтөбе обл., Ақтөбе қ. өнеркәсіптік аймақ кварталы, 261 жер телімі

производство электрооборудования.
Актюбинская обл., г. Актобе, кв-л промзона, уч. 261

electric equipment production.
site 261, promzona quarter, aktobe city, aktobe region

Компания негізінен құжат, дәріханалар, медициналық мекемелер, кілттерді, ұялы те-
лефондарды немесе сөмкелерді сақтау үшін электрлі және металл шкафтар жасаумен 
және сатумен айналысады. Одан басқа, кәсіпорында пошта жәшіктері, қоқыс жәшіктері, 
металл қақпақтар және бейнебақылаудың сыртқы камералары үшін көше шкафтары жа-
салады. Өндірісте қалыңдығы 0,7 мм құрайтын металл парақ қолданылады, бұйымдар 
ұнтақ бояумен боялады. Өнім дәлдігі жоғары лазелік білдектерде пішіліп, кесіледі және 
автоматты пресс станогында иіледі. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында субсидиялау. 

Компания занимается производством и реализацией  – электрических и металлических 
шкафов для документов, аптек, медицинских учреждений, хранения ключей, сотовых те-
лефонов или сумок, кроме того на предприятии производят почтовые ящики, урны, ме-
таллические люки и уличные шкафы для наружных камер видеонаблюдения. В произ-
водстве используется лист толщиной от 0,7 мм, изделия красятся порошковой краской. 
Раскрой заготовок выполняется на высокоточных лазерных станках, а гибка производит-
ся с помощью автоматических пресс гибочных станков.   

Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The Company is involved in production and sales of electrical and metal cabinets for documents, 
pharmacies, medical institutions, storage of keys, cellphones or bags, as well as mail boxes, trash 
bins and outdoor cabinets for external surveillance cameras 0.7 mm thick sheets are used for 
manufacturing, the items are painted with a powder paint. The workpiece layout is conducted 
with high-precision laser metal cutters, and forming is conducted with automatic benders.   

The Company has received the following state support: subsidizing within the «Business 
Roadmap 2020» program.

8 (7132) 947-575,   
8 (7132) 947-575

office@fire-101.kz

www.taynik.kz
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КазтехнИКС, 
ЖШС

КазтехнИКС, 
тОО

KAzteChnIKS 
LLP

Жарық диодтық шамдарды өндіру. 
Астана қ., Жиенқұлов көш., 14

производство светодиодных светильников.
г.Астана, ул. Жиенкулова, 14

production of led lamps.
14 Zhienkulov str., astana city

«КазТехникс» жарық диодты жарықтандыру және металл конструкцияларының 
қазақстандық зауыты бес жыл ішінде қырық мыңнан астам өнім шығарды. Кәсіпорындағы 
өндіріс автоматтандырылған білдектерде экологиялық таза материалдардан жүзеге асы-
рылады және энергия үнемдеуге бағытталған. 

Кәсіпорын өнімдері 15 жылдан 20 жылға дейін қызмет етеді, 90% үнем береді. 
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 

бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы. 

Казахстанский завод светодиодного освещения и металлоконструкции «КазТехникс» 
за 5 лет работы выпустил более 40 000 продукции. Производство на предприятии осу-
ществляется на автоматизированных станках из экологически чистых материалов и на-
правлено на энергосбережение и экономию. Светодиодные светильники предприятия 
со сроком службы 15-25 лет позволяют экономить до 90%. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Over a 5-year period of operation, Kazakhstan`s LED lighting and metal structure plant KazTechniks 
has manufactured over 40 000 product items. The goods are produced of ecologically-friendly 
materials on automatic machines, and the production is focused on energy saving and economy. 
The plant’s LEDs with 15 to 25 years of service life allow saving up to 90%. 

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
within the «Business Roadmap 2020» program.

8 (7172) 433-129

atp_zakup@mail.ru

www.qaztec.kz
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КазЭлеКтрОмаШ, 
ЖШС

КазЭлеКтрОмаШ, 
тОО

KAzeLeCtrOmASh 
LLP

кабель-сым өндірісі. 
Шығыс қазақстан обл.,  Семей қ., Солтүстік өнеркәсіптік торап, 14А

производство кабельно-проводниковой продукции.
восточно-казахстанская обл., г. Семей, Северный промузел, 14А

manufacturing of cabling and wiring products.
14А severny industrial hub, semey city, east kazakhstan region

Жиырма жылдан бері «Казэлектромаш» ЖШС кабель-сым өндірумен айналысады. Зауыт 
халық шаруашылығының әр түрлі салалары үшін бес мыңнан астам өнім түрін шығарады. 
Оның ішінде тігілген полиэтиленнің изоляциясымен күштік кабельдердің заманауи үлгілері, 
сондай-ақ жоғары технологиялық ақпараттық байланыс кабельдері. 2015 жылдан бастап 
кәсіпорын «Қазақстанның кабель зауыттарының қауымдастығы» ЗТБ-ға кіреді.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: ЕДБ-да қаражатты шартты түрде 
орналастыру. 

ТОО «Казэлектромаш» более 20 лет занимается производством широкого спектра 
кабельно-проводниковой продукции. Завод выпускает более 5 тыс. типоразмеров про-
дукции для различных отраслей народного хозяйства, включая современные типы сило-
вых кабелей с изоляцией сшитого полиэтилена, а также высокотехнологичные инфор-
мационные кабели связи. С 2015 года предприятие входит в ОЮЛ «Ассоциация кабель-
ных заводов Казахстана».

Виды государственной поддержки, полученные компанией: обусловленное размеще-
ние средств в БВУ.

«Kazelectromash» LLP has been engaged in manufacturing of various cabling and wiring 
products for more than 20 years. The plant manufactures over 5 thousand nominal sizes 
of products for various economy sectors, including modern power cables with cross-linked 
polyethylene insulation and high-tech data communication cables. Since 2015, the plant has 
been a member of the Association of Cable Plants of Kazakhstan ALE.

The Company has received the following state support: conditional placement of funds in 
second-tier banks.

8(7222) 516-969

info@kemash.kz

www.kemash.kz
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Кайнар-аКб, ЖШС Кайнар-аКб, тОО KAInAr AKb LLP

Аккумулятор батареяларын өндіру. 
Алматы обл., талдықорған қ.,  Медеу көш., 1

производство аккумуляторных батарей.
Алматинская обл., г. талдыкорган, ул. Медеу, 1

accumulator battery production.
1 medeu str., taldykorgan city, almaty region 

 «Кайнар-АКБ» ЖШС – толық технологиялық топтамадағы аккумулятор батареяларын 
өндіретін кәсіпорын. Зауытта батареялардың барлық құрамдас бөліктері  шығарылады. 
Яғни бөлшектері мен қосалқы бөліктерін құюдан бастап дайын өнімді жинау процестері 
қамтылған. Одан басқа, кәсіпорында істен шыққан батареяларды қайталап шикізатқа айнал-
дырып, кәдеге жаратады. Бұл - кәсіпорынға өнім құнын төмендетуге мүмкіндік береді. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Экспорт-2020» бағдарламасы 
бойынша ҚР индустриялық-инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасының және ҮИИД бағдарламасының қатысушысы, «Бизнестің 
жол картасы-2020» бағдарламасы аясында субсидиялау. 

ТОО «Кайнар-АКБ» – предприятие по производству аккумуляторных батарей полного 
технологического цикла.  На заводе производятся все составляющие батарей от отливки 
деталей и комплектующих до сборки готовых изделий. Кроме того, на предприятии ути-
лизируют отработанные батареи, превращая их в исходное сырье, что позволяет снизить 
стоимость продукции предприятия. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: участник Государственной 
Программы ФИИР и Государственной программы индустриально-инновационного разви-
тия РК на 2015-2019 годы по программе «Экспорт-2020», субсидирование в рамках про-
граммы «Дорожная карта бизнеса-2020».

«Kainar AKB» LLP is a complete process cycle plant producing accumulator batteries. The 
plant produces all battery components, from casting of details and supplements to the assembly 
of finished products. In addition, the company recycles run-down batteries into raw materials, 
which allows decreasing the product cost.  

The Company has received the following state support: a participant of the State Program 
for Accelerated Industrial and Innovative Development and the State Program for Industrial 
and Innovative Development of the Republic of Kazakhstan for 2015-2019 under the «Export-
2020» program, subsidizing within the «Business Roadmap 2020» program.

8 (7282) 233-234,  
8 (7282) 233-308

info@kainar.kz,  
priemnaya@kainar.kz

www.kainar.kz
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нПК «Свет», ЖШС нПК «Свет», тОО Svet reSeArCh And 
PrOduCtIOn COmPAnY LLP

Жарық диодты өнімдер. 
павлодар обл., Екібастұз қ., Абай көш., 2-үй, 6-кеңсе

производство светодиодной продукции.
павлодарская обл., г. Экибастуз, ул.Абая, д. 2, оф.6

led products manufacturing.
2 abai str., ekibastuz city, pavlodar region

«НПК «Свет» компаниясы жарық диодты өнімдерді 2010 жылдан бастап шығарып келеді. 
Кәсіпорын компоненттерін тікелей жетекші өндірушілерден алады. Бұл – өнімге деген 
тұрақты бағаны белгілеуге мүмкіндік береді. Кәсіпорын Екібастұз қаласында орналасқан. 
Өнімдері Қазақстанның барлық өңірлеріне жеткізіледі. Компания жұмысының негізгі қағидасы 
– клиенттің кез келген тапсырмасын орындау және іс барысында кешенді әдістерді пай-
далану. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы. 

Компания «НПК «Свет» производит светодиодную продукцию с 2010 года. Компонен-
ты для производства предприятие получает напрямую от ведущих производителей, что 
позволяет фиксировать цену на продукцию. Производство находится в г. Экибастуз и до-
ставка продукции осуществляется по всем регионам Казахстана. Основной принцип ра-
боты компании – обеспечение комплексного подхода к решению любых задач и поже-
ланий клиента. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

The «Svet Research and Production Company» has been manufacturing LED products since 
2010. The plant receives manufacturing components directly from the leading manufacturers, 
which allows fixing the products prices. The production plant locates in Ekibastuz, and the products 
are delivered to all regions of Kazakhstan. The basic principle of the Company’s operation is 
ensuring the complex approach to solve any problems and fulfil the requests of a Client. 

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project within the «Business Roadmap 2020» program.

8 (7187) 751-600

Led120lx@mail.ru

www.npk-svet.kz

ЭлЕктР қҰРАлДАРЫН өНДіРу 
пРОИЗвОДСтвО ЭлЕктРООБОРуДОвАНИя 
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рИг, ЖШС рИг, тОО rIG LLP

Электро-техника жабдықтарын өндіру, сондай-ақ құрылыс-монтаждау жұмыстары 
мен жобалық жұмыс бойынша қызмет көрсету. 
Маңғыстау обл., Ақтау қ., приозерный ауылы, өнеркәсіптік база 

производство электротехнического оборудования, а также услуги по строительно-
монтажным работам и проектной деятельности.
Мангистауская обл., г.Актау, п. приозерный, промбаза тОО «РИГ» 

electrotechnical equipment manufacturing, as well as construction and assembly, and 
design services. 
rig llp industrial Base, priozerny village, aktau city, mangystau region

«РИГ» ЖШС электр-техника жабдықтардың көптеген түрлерін өндіреді. Электр желілері 
мен қосалқы станцияларды пайдалану бойынша жұмыстар орындайды. Сондай-ақ аккре-
диттелген электр-техникалық зертхана қызметтерін ұсынады. «РИГ»  кәсіпорнында орта 
және төмен кернеулі жабдық, қалқан өнімі, үш фазалық асинхронды қозғалтқыштарды 
қорғау мен басқарудың бағдарламаланатын құрылғылары, әр түрлі металл бұйымдары 
мен техникалық жиһаз жасалады. Шығарылатын өнім сертификатталған және Қазақстан 
аумағында сатылады.  

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы.

ТОО «РИГ» производит широкий спектр электротехнического оборудования, выполняет 
работы по эксплуатации электрических сетей и подстанций, а также предоставляет услу-
ги аккредитованной электротехнической лаборатории. На предприятии ТОО «РИГ» про-
изводят оборудование среднего и низкого напряжения, щитовую продукцию, програм-
мируемые устройства защиты и управления трехфазными асинхронными двигателями, 
различные металлоизделия и техническую мебель. Выпускаемая продукция сертифици-
рована и реализуется на территории Казахстана. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

«RIG» LLP produces a wide range of electrical equipment, carries out electrical mains and 
substations operation, and provides services of an accredited electrotechnical laboratory. The 
plant produces medium and low voltage equipment, panel-mounted products, programmable 
devices for protection and three-phase asynchronous motor control, various metalware, and 
technical furniture. The manufactured products are certified and sold in Kazakhstan. 

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project within the «Business Roadmap 2020» program.

8 (7292) 571-445

rig.elektro@mail.ru 
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FOrmAt mACh 
COmPAnY, ЖШС

FOrmAt mACh 
COmPAnY, тОО

FOrmAt mACh 
COmPAnY LLP

kts_pavlodar@mail.ru

Машина жасау.
павлодар обл., павлодар қ., космонавттар көш., 1 

Машиностроение.
павлодарская обл., г. павлодар, ул. космонавтов, 1 

mechanical engineering.  
1 kosmonavtov str., pavlodar city, pavlodar region 

«Format Mach Company» ЖШС машина жасау кәсіпорны нарықта он жылдан астам 
уақыт бойы қызмет етуде. Компания жылына он екі мың тонна металл құяды. Сонымен 
қатар кәсіпорын шойын, көміртекті болат және марганец болаттан құймаларды жасайды.  
Кәсіпорын Қазақстанның теміржол және мұнай-газ секторлары, тау-кен металлургиялық, 
энергетикалық кешендері үшін қосалқы бөлшектерді өндіреді және жеткізеді. Зауыттың 
бірқатар бірегей білдектері мен термиялық өңдеу цехы бар.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Қазақстан Республикасы үдемелі 
индустриялық-инновациялық дамытудың мемлекеттік бағдарламасы, «Өнімділік 2020» 
бағдарламасы, Өңірлік индустрияландыру картасы. 

Машиностроительное предприятие ТОО «Format Mach Company» работает на рын-
ке более 10 лет. Компания специализируется на литейном производстве с мощностью 
12000 тонн литья в год, а также отливке из чугуна, углеродистой стали и марганцови-
стой стали. Предприятие производит и поставляет запасные части для железнодорож-
ного и  нефтегазового секторов, а также горно-металлургического, энергетического ком-
плексов Казахстана. Завод оснащен рядом уникальных станков с ЧПУ и цехом термиче-
ской обработки.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: Государственная програм-
ма форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, про-
грамма «Производительность 2020», входит в Региональную карту индустриализации.

«Format Mach Company» LLP mechanical engineering enterprise has been on the market 
for more than 10 years. The Company specializes in foundry production with the capacity 
12000 tons of foundry per year, iron, carbon steel and manganese steel casting.  The enterprise 
manufactures and delivers spare parts for the railway and oil and gas sector, as well as for 
mining and smelting, and power industry in Kazakhstan. The plant is equipped with unique 
NC machines and a heat-treatment shop. 

The Company has received the following state support: State Program of Accelerated Industrial 
and Innovative Development of the Republic of Kazakhstan, Productivity Program 2020, it is 
included into the Regional Industrialization Map.

8 (7182) 334-059

МЕтАллуРГИя ЖәНЕ МАШИНА ЖАСАу
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КөПСалалы құралдар 
зауыты, ЖШС

завОд мнОгОПрОфИльнО-
гО ОбОрудОванИя, тОО

muLtIPurPOSe 
eQuIPment PLAnt LLP

zmomarket@mail.ru

Бұрғылау жабдығы мен компоненттерін өндіру.
Солтүстік қазақстан обл., петропавл қ., я.Гашек өтпесі, 1

производство бурового оборудования и комплектующих. 
Северо-казахстанская обл., г.петропавловск, проезд я.Гашека, 1

production of drilling equipment and accessory components. 
1 Ya. gashek driveway, petropavlovsk city, north kazakhstan region

«Көпсалалы құралдар зауыты» ЖШС 1999 жылдан бері бұрғылау жабдығын шығаратын 
негізгі отандық компания. Компания әмбебап кескіш станоктардың барлық түрлерінің жоғары 
сапалы күрделі жөндеуін жүргізеді. Бүгінде компанияның негізгі өнімдері  – геологиялық 
барлау жұмыстарына арналған  бұрғылау, ұңғыма және қатты пайдалы қазбаларға арналған 
бұрғылау, бұрғылау қондырғыларына қосалқы жабдықтар, энергетикалық компаниялар 
үшін қосалқы бөлшектер. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: ЕДБ-ге қаражаттарды шарттасып 
орналастыру аясында қаржыландыру.

ТОО «Завод многопрофильного оборудования» является основным отечественным то-
варопроизводителем бурового оборудования с 1999 года.  Компания производит каче-
ственный капитальный ремонт практически всех типов универсальных металлорежущих 
станков.  На сегодняшний день основная продукция предприятия: буровые станки для 
проведения геологоразведочных работ, бурения скважин и добычи твердых полезных 
ископаемых, вспомогательное оборудование к буровым станкам, а также запасные ча-
сти для предприятий энергетики.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: обусловленное размеще-
ние средств в БВУ.

Multipurpose Equipment Plant LLP has been the principal domestic drilling equipment 
manufacturer since 1999. The Company carries out high-quality overhaul repair of almost all 
types of multipurpose metal cutters. Nowadays, the plant’s core products include drilling rigs 
for exploration works, well drilling and solid minerals extraction, auxiliary equipment for drilling 
rigs, and spare parts for the power sector enterprises.  

The Company has received the following state support: conditional placement of funds in
second-tier banks.

8(7152)39-09-13, 
8(7152)425-542

МЕтАллуРГИя ЖәНЕ МАШИНА ЖАСАу
МАШИНОСтРОЕНИЕ И МЕтАллуРГИя
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неПтун 
enGIneerInG, ЖШС

неПтун 
enGIneerInG, тОО

nePtun 
enGIneerInG LLP

gm@neptun.kz

өзге дайын металл бұйымдар өндіру. 
Алматы қ., Алғабас көш., 2А

производство прочих готовых металлических изделий.
г. Алматы, ул. Алгабасская, 2А

manufacturing of other ready-made metal products.
2А algabasskaya str., almaty city 

«Нептун Engineering» ЖШС ғимараттардың сырты мен ішін әрлеуге арналған алюми-
ний, мыс, тот баспайтын және мырышпен қапталған болат панельдерін және COR-TEN 
маркалы болат панельдерін шығарады. Компанияның негізгі мақсаты – Еуропа мен АҚШ-
тың жаңадан шыққан бұйымдарын, технологияларын Қазақстанда көрсету, талғам мен 
дизайнды дамыту, әр түрлі металдан жасалатын қасбет жобаларын әзірлеу.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы.

ТОО «Нептун Engineering» занимается производством панелей фасадного и внутренне-
го назначения из алюминия, меди, нержавеющей, оцинкованной стали и стали COR-TEN. 
Основная цель компании  - демонстрация лучших новинок, технологий Европы и США в 
Казахстане, развитие вкуса и дизайнерского мышления, разработка проектов  фасадов 
из различных видов металла. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

«Neptun Engineering» LLP is engaged in manufacturing of frontside and interior panels 
made of aluminum, copper, stainless steel, galvanized steel, and COR-TEN steel. The Company’s 
primary objective is to demonstrate the best technology novelties from Europe and USA in 
Kazakhstan, to cultivate a taste and designer's way of thinking, to develop designs of facades 
made of various metals.  

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project within the «Business Roadmap 2020» program. 

+77017209656
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ПаСКаль, ЖШС ПаСКаль, тОО PASKAL LLP

Galimjan58@mail.ru  

Ноу-хау, маркетинг, консалтинг.
Астана қ., Ирченко көш.,12

Ноу-хау, маркетинг, консалтинг.
г. Астана, ул. Ирченко,12

know-how, marketing, consulting. 
12 irchenko str., astana city 

«Паскаль» ЖШС маркетинг және консалтинг саласында ноу-хау әзірлеумен айналысады, 
осы уақытқа дейін компания ветеринариялық қызметтерге арналған  «Жануарларды (ІҚМ) 
ұстап тұруға арналған білдек» секілді патенттелген техникалық әзірлемені, «ПМЛ-2010» 
деп аталатын механизацияланған жылжымалы құралын, сондай-ақ қалалық алаңдардың 
учаскелерін мұздан тазартуға арналған «Ледоруб» атты құралы нәзірледі. 

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «ШОБ топ-менеджментін оқыту», 
«Бизнес-Кеңесші» жобасы, сондай-ақ «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы ая-
сында гранттық қаржыландыру.

ТОО «Паскаль» занимается разработками различного ноу-хау в сфере маркетинга и 
консалтинга, среди них: техническая разработка для ветеринарных служб - «Станок для 
фиксации животных (КРС)», на которую получен патент, разработка механизированного 
передвижного средства – «ПМЛ-2010», а также «Ледоруб» для очистки от наледи участ-
ков городских площадок.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ», проект «Бизнес-Советник», а также грантовое финансирование в 
рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

«Paskal» LLP is involved in development of various know-how in marketing and consulting, 
including: engineering development for veterinary services «Crate for animals (cattle)», for which 
the patent is received, development of a power-driven mobile vehicle «PML-2010» (power-
driven mobile ice axe), as well as «Ledorub» for cleaning of city’s grounds from glaze ice.  

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
project, «Business Advisor» project, as well as grant financing within the «Business Roadmap 
2020» program.

+77474652501
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СПецСтальКОнСтруКцИИ, 
ЖШС

СПецСтальКОнСтруКцИИ, 
тОО

SPetSStALKOnStruKtSII 
LLP

ssk-kz@mail.ru

Алдын ала құрастырылған ангар және модульдік құрылымдарды өндіру.
қостанай обл., лисаковск қ., верхнетобольская көш., 6

производство быстровозводимых ангарных и модульных сооружений.
костанайская обл., г. лисаковск, ул. верхнетобольская, 6

production of quick-mounted hangar and modular structures. 
6 verkhnetobolskaya, lisakovsk city, kostanay region

«СпецСталКонструкции» ЖШС кезкелген күрделі құрастырылған ангар, модульдік және 
металл құрылымдарын өндірушісі. Компанияның клиенттері – агроөнеркәсіп кешені, 
өндірістік кәсіпорындар, тау-кен өндірісі кәсіпорындары, геологиялық барлау кәсіпорындары, 
мемлекеттік демалыс және спорт мекемелері.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Қашықтан оқыту.

ТОО «СпецСтальКонструкции» – производитель быстровозводимых сооружений ан-
гарного, модульного типа и металлоконструкции любой сложности. Клиентами компа-
нии являются аграрно-промышленные комплексы, промышленные предприятия, пред-
приятия    горно-добывающей промышленности, геолого-разведывательные предприя-
тия, государственные учреждения досуга и спорта. 

Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистанционное обуче-
ние. 

SpetsStalKonstruktsii LLP produces quick-mounted hangar and modular structures, and metal 
structures of any complexity.  Agribusiness industry, production plants, mining companies, exploration 
companies, public leisure and sports institutions are among the Company’s clients. 

The Company has received the following state support: distance learning. 

8(7143)321-500

МЕтАллуРГИя ЖәНЕ МАШИНА ЖАСАу
МАШИНОСтРОЕНИЕ И МЕтАллуРГИя

mechanical engineering & metallurgY

www.ssk-kz.com
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СтадбОлт  
мануфаКтурИнг, ЖШС

СтадбОлт  
мануфаКтурИнг, тОО 

StudbOLt 
mAnuFACturInG LLP

info@studbolt.kz

Бекіткіш жабдықтар өндіру.
Атырау обл., Атырау қ., Оңтүстік өнеркәсіп аймағы к., 52

производство крепежных изделий.
Атырауская обл., г. Атырау, ул. Южная промзона, 52

fastener production.
52 Yuzhnaya promzona str., atyrau city, atyrau region

«Стадболт Мануфактуринг» ЖШС 2016 жылы Атырау қаласында, Қазақстандағы халықаралық 
стандарттарға сай бекіткіш жабдықтардың алғашқы өндірушісі ретінде құрылған. Компанияның 
негізгі қызметі: бұрандалы қосылыстар өндірісі, мұнай-газ, мұнай-химия, энергетика және 
қала өнеркәсібі үшін тұтқалардың барлық түрлерін жеткізу.

Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы.

ТОО «Стадболт Мануфактуринг» был основан в 2016 году в городе Атырау, как первый 
производитель в Казахстане крепёжных изделий по международным стандартам. Основ-
ные видыдеятельности компании: изготовление болтовых соединений, поставка всех ви-
дов крепёжных материалов для нефтегазовой, нефтехимической, энергетической и гра-
достроительной отраслей.

Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топ-
менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Studbolt Manufacturing was established in 2016 in Atyrau as the first Kazakhstani manufacturer 
producing fasteners according to international standards. The core business is bolt joints 
production, supply of all fastener types for oil and gas, petrochemical, power and town-planning 
industries.  

The Company has received the following state support: «SME Top-Management Training» 
within the «Business Roadmap 2020» program.

8(7122)459-772

МЕтАллуРГИя ЖәНЕ МАШИНА ЖАСАу
МАШИНОСтРОЕНИЕ И МЕтАллуРГИя

mechanical engineering & metallurgY

wwws.studbolt.kz
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enGLISh FrIendLY 
unIverSItY (eFu)

enGLISh FrIendLY 
unIverSItY (eFu)

enGLISh FrIendLY 
unIverSItY (eFu)

қАЗАқСтАН ФРАНШИЗАлАРЫ
кАЗАХСтАНСкИЕ ФРАНШИЗЫ

kaZakhstani franchise

Білім беру.
Алматы қ., қарасай батыр к, 144

Образование.
г.Алматы, қарасайбатыр, 144

education.
144 karasay batyr, almaty city   

EFU – 2016 жылы Қазақстанда негізі қаланған балаларға қосымша білім беру халықаралық 
университеті. Университет бас директоры ПаулинаГейбл-Кравц жасаған авторлық білім 
беру бағдарламасы бойынша жұмыс істейді. Бүгінде мұғалімдерді тестілеу мен оларға 
арналған тренингтер, мұғалімдер мен оқушыларды сертификаттау, жетекшімен жұмыс, ба-
лалармен скайп конференциялар, АҚШ және Израиль франчайзерімен балалардың және 
мұғалімдердің хат алмасуы секілді жұмыстар жүргізілетін компанияның 2 франчайзері 
бар. Компания франшизасының бағасы келісім бойынша және аумақ көлеміне қарай 
белгіленеді. Франшизаның өзін ақтау мерзімі 6 ай, роялти және маркетингтік аударым-
дар – 5%.

EFU – это международный детский университет дополнительного образования по ан-
глийскому языку, основанный в Казахстане в 2016 году. Университет работает по автор-
ской программе обучения, созданной генеральным директором Паулиной Гейбл-Кравц. 
На сегодняшний день у компании 2 франчайзи-партнеров,  с помощью которых прово-
дятся тестирование и тренинги учителей, их сертификация, сертификация учеников, ра-
бота с руководителем, скайп – конференции с детьми, переписка на языке с детьми и 
учителями с франчайзером из США и Израиля. Цена на франшизу компании договорная 
и зависит от  размера территории. Срок окупаемости франшизы составляет 6 месяцев, 
ройялти и маркетинговые отчисления – 5%.

EFU is the international children’s university of supplementary education in English language 
established in 2016 in Kazakhstan. The university works on the inventive study program created 
by the Director General Paulina Geibl-Kravts. So far, the company has two 2 franchise-partners, 
who assist in testing and training of teachers, certification thereof, certification of learners, 
work with the manager, Skype conferences with children, communication in English language 
between children and teachers and franchisers from USA and Israel. The price for the company’s 
franchise is negotiable and depends on the land area. The payback period of the franchise 
makes 6 months, royalty and marketing deductions – 5%.

efu.guru@gmail.com 

www.efu.guru.com

+77059157073
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It.WOKKer. ASIAFOOd It.WOKKer. ASIAFOOd It.WOKKer. ASIAFOOd

қАЗАқСтАН ФРАНШИЗАлАРЫ
кАЗАХСтАНСкИЕ ФРАНШИЗЫ

kaZakhstani franchise

паназиат асханасы.
Астана қ., Желтоқсан көш., 2ү., вп 26

паназиатская кухня.
г. Астана, ул Желтоксан 2, вп 26

pan-asian cuisine.
2 Zheltoksan str., 26 entrance, astana city

2017 жылы құрылған «It.Wokker. ASIAFOOD» компаниясы паназиат асханасының тағамдарын 
жасауға маманданған. Сонымен қатар, мейрамхана пицца, паста және фирмалық мор-
стар ұсынады.

Компания «It.Wokker. ASIAFOOD» создана в 2017 году и специализируется на изготов-
лении блюд паназиатской кухни. Помимо этого, ресторан предлагает пиццу, пасту, а так-
же фирменные морсы.

It.Wokker. ASIAFOOD was established in 2017 and offers Pan-Asian cuisine. Moreover, the 
restaurant offers pizza, pasta, and special fruit drinks.

+77021723900

Led120lx@mail.ru

www.wokker.kz
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KAzFrAnCh KAzFrAnCh KAzFrAnCh

қазақстандық франчайзинг қауымдастығы.  
Алматы қ., Байзақов көш., 52, «Байзақ» БО, оф.306

казахстанская ассоциация франчайзинга.
г. Алматы, ул.Байзакова 52, БЦ Байзак, офис 306

franchising association of kazakhstan.
52 Baizakov str., 306 office, the Baizak Bc, almaty city

«Kazfranch» – жұмыс істеп тұрған және болашақ франчайзерлер мен франчайзилерге 
арналған үйлестіру және ақпараттық орталығы бар ұлттық франчайзинг қауымдастығы. 
Қауымдастық ақпараттық басылымдар шығарады, семинарлар өткізеді, көрмелер мен кон-
ференциялар ұйымдастырады, Қазақстан аумағынан тыс өтетін франчайзингтік көрмелер 
мен маңызды ісшараларға кәсіпкерлер делегациясын құрады. «Kazfranch» – БАҚ-ң негізгі 
ақпарат көзі және  франчайзинг саласында қоғамдық пікір қалыптастырушы орталық 
ретінде қызмет етеді.

«Kazfranch» является национальной франчайзинговой ассоциацией, с координацион-
ным и информационным центром как для действующих, так и для потенциальных фран-
чайзоров и франчайзи. Ассоциация выпускает информационные издания, проводит се-
минары, организует выставки и конференции, формирует делегации бизнесменов на 
франчайзинговые выставки и важные мероприятия, проходящие за пределами Казах-
стана. «Kazfranch» служит основным источником информации для СМИ и центром фор-
мирования общественного мнения в сфере франчайзинга.

Kazfranch is the national franchising association with the coordination and information 
center both for working, and for potential franchisers and franchisees. The association releases 
information publications, holds workshops, organizes exhibitions and conferences, appoints 
businessmen delegations to franchise exhibitions and important events held outside Kazakhstan. 
Kazfranch serves as the main information source for mass media and as the center of public 
opinion formation in the field of franchising.

+77770999317

kazfranch@gmail.com

www.kazfranch.kz

қАЗАқСтАН ФРАНШИЗАлАРЫ
кАЗАХСтАНСкИЕ ФРАНШИЗЫ

kaZakhstani franchise
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LAnzhOu LAnzhOu LAnzhOu

қытай кеспесі кафесі.
Алматы қ. Жібек Жолы көш.,65 А

кафе китайской лапши.
г. Алматы, ул Жибек жолы 65 А

chinese noodles cafe.
65 a Zhibek Zholy str., corner of tulebayev str., almaty city

2018 жылы құрылған «Lanzhou» компаниясы қолдан созылатын LanzhouNurumian (Лан-
жоуНурумиян) қытай кеспесін өндірумен айналысады. Өнім «Халал» стандарты бойынша 
шығарылады 500 кв.м арналған франшизаны сатып алу үшін көлемі 63 300 000 теңгеден 
басталатын инвестиция қажет. Франшизаның өзін ақтау мерзімі 12 ай, роялти айналымның 
5-7% құрайды, маркетингтікаударымдар – 1-2% .

Компания «Lanzhou» основана в 2018 году и занимается изготовлением китайской лап-
ши Lanzhou Nurimian (ЛанжоуНурумиян), вытягиваемой вручную. Продукция производит-
ся по стандарту «Халал». Для покупки франшизы на 500 кв.м требуется инвестирование 
от 63 300 000 тг. Срок окупаемости франшизы – 12 месяцев, ройялти составляет 5-7% от 
оборота, маркетинговые отчисления – 1-2% .

Lanzhou was established in 2018 and offers Chinese noodles Lanzhou Nurumian, thinned 
by hand. The products are made by halal standard. The purchase of a franchise for 500 sq.m. 
requires the invested amount from 63 300 000 tenge. The payback period of the franchise is 
12 months, royalty makes 5-7% of the turnover and marketing deductions – 1-2%.

+77012027727, 
+77010177003

www.lapsha.kz

қАЗАқСтАН ФРАНШИЗАлАРЫ
кАЗАХСтАНСкИЕ ФРАНШИЗЫ

kaZakhstani franchise
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mOrtImer enGLISh 
CLub

mOrtImer enGLISh 
CLub

mOrtImer enGLISh 
CLub

Балалар мен ересектерге арналған халықаралық ағылшын тілі клубтарының желісі.
қызылорда обл., қызылорда қ., Желтоқсан көш., 64 

Международная сеть клубов английского языка для детей и взрослых.
кызылординская обл., г.кызылорда, ул.Желтоксан, 64

the international network of english clubs for children and adults.
64 Zheltoksan str., kyzylorda city, kyzylorda region

«Mortimer English Club» халықаралық клубтар желісінің бір жастан асқан балаларға 
арналған ағылшын тілін «екінші ана тілі» ретінде оқыту бағдарламасы бар.  Білім беруде 
барлық жастағы топтар қамтылған. Дегенмен, оқыту ерте жастан білім беруге негізделеді. 
Бүгінде компания желісінде әлемнің 22 елінде қызмет ететін 300 клуб бар. Франчайзинг 
жүйесі 1999 жылы Германияда іске қосылды. 

У международной сети клубов «Mortimer English Club» разработаны программы изу-
чения английского языка «как второго родного» для детей от 1 года и охватывают, прак-
тически все возрастные группы. Тем не менее, обучение более ориентировано на изу-
чение в раннем возрасте. Сегодня сеть включает более 300 действующих клубов в 22-х 
странах мира. Система франчайзинга была запущена в 1999 году в Германии. 

The international network of clubs «Mortimer English Club» has developed the programs of 
English language study as «second mother-tongue» for children from 1 year of age and covers 
essentially all age groups. However, the training is focused on studying at an early age. For 
today the network includes more than 300 working clubs in 22 countries across the world. The 
franchising system was launched in 1999 in Germany. 

+77059019010

orda@mortimer.kz

www.mortimer.kz

қАЗАқСтАН ФРАНШИЗАлАРЫ
кАЗАХСтАНСкИЕ ФРАНШИЗЫ

kaZakhstani franchise
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mAIL bOXeS etC. mAIL bOXeS etC. mAIL bOXeS etC.

кәсіпкерлік қызмет орталықтарының халықаралық франчайзинг желісі. 
 Алматы қ., Наурызбай Батыр к., 68

Международная франчайзинговая  сеть центров  бизнес услуг.
г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра, 68

the international franchising network of business service centers.
68 nauryzbay Batyr str., almaty city 

Mail Boxes Etc. – әлемнің 40 елінде 1600-ден астам филиалдары бар кәсіпкерлік қызмет 
орталықтарының халықаралық франчайзинг желісі. Компания құжаттарды жылдам 
жеткізуде алдыңғы қатарлы операторлармен (UPS, DHL, FedEx, Exline т.б.)  жұмыс істейді, 
полиграфиялық, кәдесый және кеңсе тауарларына тапсырыс беру және E-Commerce (eBay, 
Amazon, Tao Bao) қызметін көрсетеді. 

MailBoxesEtc. – международная франчайзинговая  сеть центров  бизнес услуг, кото-
рая насчитывает  более чем 1600 филиалов в  40 странах мира. Компания предоставляет 
услуги по экспресс-доставке документов и посылок ведущими операторами (UPS, DHL, 
FedEx, Exline   и др.),  заказу полиграфической, сувенирной  и канцелярской продукции,  
а также по услугам E-Commerce (eBay, Amazon, TaoBao).   

MailBoxesEtc. is the international franchising network of business service centers, which 
numbers more than 1600 branches in 40 countries across the world. The company provides 
services on overnight delivery of documents and parcels by the leading operators (UPS, DHL, 
FedEx, Exline etc.), order of print media materials, souvenirs and stationery, as well as E-Commerce 
services (eBay, Amazon, TaoBao).   

8(7272)780-050

www.mailboxesetc.kz 

қАЗАқСтАН ФРАНШИЗАлАРЫ
кАЗАХСтАНСкИЕ ФРАНШИЗЫ

kaZakhstani franchise
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OPen ALmAtY OPen ALmAtY OPen ALmAtY

Алматы әкімдігінің түрлі өмірлік жағдайларды шешу және тұрғындарға қызмет 
көрсету жөніндегі жобасы.
Алматы қ.,Байзақов көш., 280, «Алматы тауэрс» БО

проект акимата города Алматы по решению жизненных ситуаций и оказанию услуг 
населению.
г.Алматы, ул.Байзакова 280, БЦ «Алматы тауэрс»

the project of the akimat of almaty city on solution of life situations and rendering 
services for the population.
280 Baizakov str., the almaty towers Bc, almaty city

Алматы қаласы әкімдігінің Open Almaty жобасы тиімді кері байланысты жүзеге асыру 
арқылы халықтың билік өкілдеріне сенімін арттыруға, әкімшілік тосқауылдарды жоюға, 
кеңсешілдіктен арылтуға, өмірлік жағдайларды шешуді жеңілдетуге бағытталған. Open 
Almaty порталында өмірлік мәселелерді шешу жолдарымен, қала қызметтерінің жұмыс 
жоспарларымен, қаланың коммуналдық кәсіпорындарының байланыс мәліметтерімен 
танысуға болады. Бүгінгі таңда Open Almaty жобасына 15500 аса өтініш түскен. 

Реализация проекта Open Almaty от акимата города направлена на повышение уров-
ня доверия жителей Алматы к власти за счет создания эффективной обратной связи, сня-
тия административных барьеров, дебюрократизации и упрощения процедур решении 
жизненных ситуаций. На портале Open Almaty можно также ознакомиться с алгорит-
мами решений жизненных ситуаций, планами работ городских служб, контактами ком-
мунальных предприятий города. На сегодняшний день в Open Almaty поступило более 
15500 обращений.

Implementation of the Open Almaty project from akimat of the city is directed to increase 
in level of credibility of residents of Almaty to the power due to creation of effective feedback, 
removal of administrative barriers, debureaucratization and simplification of procedures the 
solution of life situations. On the Open Almaty portal it is possible to get acquainted with 
algorithms of solutions of life situations, plans of works of city services, contacts of utility 
companies of the city also. Today more than 15500 applications have come to Open Almaty.

1308
(общественная  
приемная)

www.open-almaty.kz

қАЗАқСтАН ФРАНШИЗАлАРЫ
кАЗАХСтАНСкИЕ ФРАНШИЗЫ

kaZakhstani franchise
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1308
(общественная  
приемная)

red drAGOn red drAGOn red drAGOn

паназиат асханасының көше тағамдары.
Алматы қ., Гагарин к., 238а

Стрит-фуд паназиатской кухни. 
г.Алматы, ул.Гагарина, 238а

street-food of pan-asian cuisine. 
238a gagarin str., almaty city 

Паназиат асханасына маманданған «Красный Дракон» компаниясы «Red Dragon» сау-
да белгісімен 2009 жылы құрылған және көше тағамдары нарығында сәтті жұмыс істеп 
келеді. «Красный Дракон» компаниясы Қазақстанда алғашқы болып франшизасын ше-
телге сатты, сауда белгісі Алматы және Астана қалаларындағы қазақстандық нарықтан 
өзге, Ресей мен Қырғыстанға да шығарылған. 

Компания «Красный Дракон» с торговой маркой «Red Dragon» была создана в 2009 
году и успешно работает на растущем рынке стрит-фуд, специализируясь на паназиат-
ской кухне. «Красный Дракон» является первой казахстанской компанией, продавшей 
франшизу зарубеж, торговая марка помимо казахстанского рынка в г.Астана и г. Алматы, 
представлена в России и Киргизии.

The Red Dragon company with the Red Dragon trademark has been created in 2009 and 
successfully operates at the growing street-food market, specializing in Pan-Asian cuisine. Red 
Dragon is the first Kazakhstan Company, which has sold a franchise abroad, besides the Kazakhstan 
market in Astana and Almaty the trademark is introduced to Russia and Kyrgyzstan. 

+77017201221, 
+77019912709

info@reddragon.kz

www.reddragon.kz
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SAbAYOn SAbAYOn SAbAYOn

қазақстандық кофеханалар франшизасы. 
Алматы қ., тимирязев көш.,42

казахстанская франшиза кофеен. 
г. Алматы, ул. тимирязева 42

kazakhstan franchise of coffee houses.
42 timiryazev str., almaty city 

2015 жылы негізі қаланған және Қазақстанның төмендегідей аймақтарында 6 әйгілі ко-
феханалары бар бренд: Астана қаласында екі кофехана, Алматы қаласында екі кофехана, 
Тараз қаласында бір кофехана. Сондай ақ Жамбыл облысы Мерке ауылында және Грузия 
елінде кофеханалар ашылады деп жоспарланған. Мәскеу, Пекин, Қызылорда және Алма-
тыда (Мега парк ОСО) кофеханалар құрылысы жобасы қарастырылуда. SABAYON-ды са-
палы кофе, кондитерлік өнімдер, дәмді тағамдар, кәсіби жабдықтар, ойластырылған ди-
зайн және дайындықтан өткен қызметкерлері үшін бағалайды. Кофехана өзіндік құпия 
стандарттары мен технологиялары бойынша қызмет етеді.   

SABAYON - известный казахстанский бренд, насчитывающий с 2015 года 6 популярных 
кофеен по Казахстану – 2 кофейни в г. Астана, 2 кофейни в г. Алматы, 1 кофейня в г.Тараз, 
ожидается открытие кофеен в с. Мерке и в Грузии. На стадии проекта строительство ко-
фейни в Москве, Пекин, Кызылорде, Алматы (ТРЦ Мега парк).  SABAYON – ценят за каче-
ственный кофе, кондитерские изделия, изысканные блюда, профессиональное оборудо-
вание, продуманный дизайн и обученный персонал.  Кофейня работает с собственными 
разработанными стандартами и технологиями, которые держатся в секрете.

SABAYON  is the famous Kazakhstan brand numbering 6 popular coffee houses across Kazakhstan 
– 2 coffee houses in Astana, 2 coffee houses in Almaty, 1 coffee house in Taraz since 2015, 
and opening of coffee houses in Merke village and Georgia is expected. The construction 
of coffee houses in Moscow, Beijing, Kyzylorda, Almaty (Mega Park Shopping Center) is at a 
project stage. SABAYON has recognized for high quality coffee, confectionery, dainty dishes, 
professional equipment, thoughtful design and trained personnel. The coffee house works on 
own developed secret standards and technologies. 

+77024179849
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+77024179849

SerebrOFF SerebrOFF SerebrOFF

sereBrOff зергерлік салондар желісі.
Алматы қ., Назарбаев даңғ., 77, 226 ғимарат

Сеть ювелирных салонов sereBrOff.
г.Алматы, проспект Назарбаева, д.77,помещение 226

the chain of jewelry shops «sereBrOff».
77 nazarbayev ave., 226 premise, almaty city

«SEREBROFF» зергерлік салондар желісі 2011 жылы құрылған және Қазақстан бойын-
ша 35 зергерлік салоны бар. Марапаттары: «Қазақстандағы №1 күміс салондар желісі» 
номинациясында «Қазақстан жыл таңдауы», 2016 ж. ұлттық бизнес-рейтингінің «Сала 
көшбасшысы» марапаты, 2017 ж. SOKOLOV-тың «Сенімді серіктес» марапаты. Мұқият 
таңдалған тауарлар, зергерлік салондардың жақсы концепциясы, ерекше әрі тиімді 
маркетингтік шешімдер SEREBROFF компаниясын зергерлік нарықтың көшбасшысы деп 
атауға мүмкіндік береді. 

«Ювелирная сеть «SEREBROFF» основана в 2011 году и имеет 35 собственных ювелир-
ных салона по Казахстану.  Награды: «Выбор года в Казахстане» в номинации «Сеть са-
лонов серебра №1 в Казахстане», премия «Лидер отрасли» Национального бизнес рей-
тинга 2016 год, премия от SOKOLOV «Надежный партнер» 2017 год.

Тщательно подобранный ассортимент, хорошая концепция ювелирных салонов, не-
стандартные и эффективные маркетинговые решения говорит о SEREBROFF как о лиде-
рах ювелирного рынка.

The chain of jewelry shops «SEREBROFF» is founded in 2011 and has 35 own jewelry shops 
across Kazakhstan.  The awards: «Choice of the year in Kazakhstan» in the nomination of «The 
chain of silver shops No.1 in Kazakhstan», «Sector Leader» of the National business rating for 
2016, «Reliable Partner» award from SOKOLOV in 2017.

Carefully selected assortment, well-thought-out concept of jewelry shops, non-standard and 
efficient marketing solutions show SEREBROFF as the jewelry market leader. 

+77015386149
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zAKAzbuKetOv.Kz zAKAzbuKetOv.Kz zAKAzbuKetOv.Kz 

қазақстанның ірі қалаларындағы гүл, сыйлық, шар, тәттілерді тәулік бойы 
жеткізетін қызмет. 
Алматы қ., Сейфуллин көш., 546

круглосуточный сервис по доставке цветов, подарков, шаров и сладостей по всем 
крупным городам казахстана.
г. Алматы, ул. Сейфуллина 546

around-the-clock service on delivery of flowers, gifts, balloons and sweets in all large 
cities of kazakhstan.
546 seifullin str., almaty city

«ZakazBuketov.KZ» компаниясы 2015 жылы жұмысын бастады және жылына 365 күн, 
аптасына 7 күн, тәулігіне 24 сағат бойы өз клиенттерінің қолайы үшін қызмет істейді. 
Жоба бастан аяқ автоматтандырылған: 100-ден аса веб-ресурстар, IP-телефония, мобильді 
қосымша, тұрақты клиенттерге ыңғайлы жүйе, қызметкерлерге тез ескертуге арналған 
телеграм-боттар іске қосылған. 

Осы жылы ZakazBuketov.KZ кеңейді, және компания үш бренд атынан жұмыс істейді: 
ZakazBuketov.KZ, Цветок Короля Артура және RAFALE.

Компания «ZakazBuketov.KZ» была запущена в 2015 году и работает 365 дней в году, 7 
дней в неделю, 24 часа в сутки исключительно ради удобства наших клиентов. 

Проект полностью автоматизирован: разработано более 100 веб-ресурсов, IP-телефония, 
собственное мобильное приложение, система лояльности для постоянных клиентов, па-
раллельно запущены телеграм-боты для быстрых уведомлений сотрудников.  

С этого года ZakazBuketov.KZ расширился, и теперь компания выступает от лица трех 
брендов: ZakazBuketov.KZ, Цветок Короля Артура и RAFALE.

The ZakazBuketov.KZ company has been started in 2015 and 365 days in a year, 7 days a 
week, 24 hours a day only for the sake of convenience of our clients work. 

The project is fully automated: more than 100 web resources, IP telephony, own mobile 
application, loyalty system for regular customers are developed, also the telegram-bots are 
launched for prompt notices of employees.  

This year ZakazBuketov.KZ is extended, and now the company represents three brands: 
ZakazBuketov.KZ, The King Arthur’ Flower and RAFALE.

+77775724444, 
+77755724444
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+77775724444, 
+77755724444

КОврОчИСт КОврОчИСт KOvrOChISt

құрғақ тазалау жəне кір жуу қызмет желісі. 
Ақмола обл., көкшетау қ., Солтүстік өндіріс аймағы,  3 өтпе, 8Б құрылымы

Сеть химчисток и прачечных услуг.
Акмолинская обл., г. кокшетау, промышленная зона Севереная, проезд 3, строение 8Б

dry cleaner’s network and laundry services.
8B bldg., 3 drive, severnaya industrial Zone, kokshetau city, akmola region 

«Коврочист» құрғақ тазалау және кір жуу қызметтер желісі кілем жуу, пальто, костюмдерді 
құрғақ тазалау және басқа да кір жуу қызметін ұсынады. «Коврочист» франшизасы кәсіпті 
басқаруда, қызмет операцияларында және техникалық қызмет көрсетуде қолдау білдіреді. 
Жабдық сатып алу инвестицисын қосқандағы франшиза құны 8 000 000 теңгеден бастала-
ды. Франшизаның өзін ақтау мерзімі 12-ден 24 айға дейін, роялти – шығын құралдарын 
сатып алу. 

Сеть химчисток & прачечных услуг «Коврочист» оказывает услуги по мойке ковров,  
химчистке пальто, костюмов и другие прачечные услуги. Франшиза «Коврочист» способ-
ствует поддержке в управлении бизнесом, рабочих операциях и осуществлению техни-
ческого обслуживания. Стоимость франшизы, включая инвестиции покупки оборудова-
ния, составляет от 8 000 000 тенге. Срок окупаемости инвестиций – от 12 до 24 месяцев, 
ройялти – покупка расходных материалов. 

Dry cleaner’s network and laundry services «Kovrochist» provides services on carpet cleaning, 
dry cleaning of coats, suits and other laundry services. The «Kovrochist» franchise supports the 
business management, working operations and maintenance. The cost of franchise, including 
investments in equipment, is from 8 000 000 tenge. The payback period of the franchise is 12-
24 months, royalty – purchase of consumables. 

8(7162)411-009, 
8(7162)411-029, 
+77012227103

ardagercompany@mail.ru 
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қазПОШта КазПОчта KAzPOSt

пошта қызметтері. 
Астана қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к., 37

почтовые услуги.
г.Астана, район Сарыарка, ул.Бейбітшілік, 37

postal services.
37 Beibitshilik, saryarka district, astana city 

 «Қазпошта» АҚ – Қазақстанның пошталық әкімшілігін бүкіләлемдік пошта одағында 
ұсынатын ҚР пошта байланысының Ұлттық операторы. Мекеме пошта, қаржы, брокерлік, 
агенттік, электронды қызметтердің кең көлемін ұсынады.  «Қазпошта» АҚ қарамағында 
Қазақстанның барлық аймағын қамтитын ең ірі филиалдық желі бар. Пошталық желі элек-
тронды сауданы, көлік-логистикалық қызметті, кәсіпкерлік пен халыққа қаржылай қызмет 
көрсетуді дамытудың тиімді құралы. 2018 бастап «Қазпошта» АҚ кәсіпкер клиенттердің 
бөлшек нүктелерінде қызмет көрсетуде бірлесіп жұмыс істеуді (франчайзинг, агенттік 
қызмет) ұсынады. 

АО «Казпочта» - национальный оператор почтовой связи РК, который представляет по-
чтовую администрацию Казахстана во Всемирном почтовом союзе. Организация предо-
ставляет широкий спектр почтовых, финансовых, брокерских, агентских, электронных услуг. 
В распоряжении АО «Казпочта» самая масштабная филиальная сеть в стране, охватыва-
ющая практически всю территорию Казахстана. Почтовая сеть является эффективным ин-
струментом для продвижения электронной торговли, транспортно-логистического сер-
виса, финансовых услуг для бизнеса и населения.С 2018 года АО «Казпочта» предостав-
ляет услуги совместной деятельности (франчайзинговой, агентской деятельности) для 
бизнес-клиентов по оказанию услуг на базе собственных розничных точек.

JSC Kazpost is the national postal service operator of the Republic of Kazakhstan, which 
represents the postal administration of Kazakhstan in the Universal Postal Union. The organization 
provides a wide range of postal, financial, broker, agency, and electronic services. JSC Kazpost 
has at its disposal the largest branch network in the country, operating virtually the entire 
territory of Kazakhstan. The postal network is the effective tool for promoting e-commerce, 
transport and logistics service, financial services for business and population. Since 2018 JSC 
Kazpost has been providing services of joint activities (franchising, agency activities) for business 
clients to render services on the base of own retail outlets.

+77017306764, 
+77012272281

www.post.kz 

қАЗАқСтАН ФРАНШИЗАлАРЫ
кАЗАХСтАНСкИЕ ФРАНШИЗЫ

kaZakhstani franchise



327

+77017306764, 
+77012272281

лОмбардИнИ  
лОмбарды

лОмбард 
лОмбардИнИ

лОмбардИнИ  
лОмбарды

Автокөлік кепілдігіне қысқа мерзімді қарыз беру.
Астана қ., Алматы ауд., Жирентаев к., 10 ү.

предоставление краткосрочных займов под залог автотранспорта.
г. Астана, Алматинский р-н, ул. Жирентаева, д. 10

granting of short-term loans charged upon motor transport.
10 Zhirentayev str., almaty district, astana city

«Lombardini» автоломбардтар желісінің бірегей франшизасы  2015 жылы құрылған және 
жеке, заңды тұлғаларды бөлшектеп қаржыландыру қызметтерін ұсынады. Автоломбард – 
көп уақыт бөлуді қажет етпейтін, ең аз қатерлі және жоғары маржалы кәсіп. 

Уникальная франшиза сети автоломбардов«Lombardini» основана в 2015 году и оказы-
вает услуги по розничному финансированию физических и юридических лиц. Автолом-
бард – это высокомаржинальный бизнес с минимальными рисками и не требующий зна-
чительных временных затрат. 

The unique franchise of the motor transport pawnbroker's office «Lombardini» was 
established in 2015 and renders services on retail finance of physical and legal entities. The 
motor transport pawnbroker's office is a highly marginal business with minimum risks and 
not time-consuming. 

+77758777792, 
+77070600703 

manager.astana 
@lombardini.kz,  

director.astana 
@lombardini.kz

www.lombardini.kz
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нИКа нИКа nIKA

коммуникативті даму орталығы.
Астана қ. Ақмешіт көш., 9/1, 3 кіреберіс

Центр коммуникативного Развития.
г.Астана, ул.Акмешит, 9/1, Нп-3

communicative development center.
9/1 akmeshit str., nonresidential premise-3, astana city

«НИКА» коммуникативті шеберлікті дамыту орталығы – шешендік өнер мен коммуникативті 
техниканы дамытуға маманданған білім беру орталықтарының желісі. 

Компания балалар мен ересектерге  коммуникация дағдыларын меңгеруге бағытталған 
ашық және корпоративті форматтарда курстар мен тренингтер ұсынады. 

Центр Коммуникативного Развития «НИКА» – это сеть образовательных центров, ко-
торые специализируются на ораторском мастерстве и коммуникативных техниках. Ком-
пания предлагает курсы и тренинги для детей и взрослых в открытых и корпоративных 
форматах, направленные на овладение навыками коммуникаций. 

The Communicative Development Center «NIKA» is the network of study centers, specialized 
in elocution and communication techniques. The company offers the courses and trainings for 
children and adults in open and corporate format, which are focused on training in communication 
skills.

8(7172)781-628, 
+77017726951

info@center-nika.com

www.center-nika.com 
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ОлИмП ОлИмП OLYmP

клиника-сараптамалық зертханалар.
Астана қ., Мәңгілік ел көш., 20

клинико-диагностические лаборатории.
г. Астана, ул. Мангилик ел, 20

clinical diagnostic laboratories. 
20 mangilik Yel str., astana city

«ОЛИМП» клиника-сараптамалық зертханалары  2007жылдан бастап қызмет ете ба-
стады. Бүгінде компания иелігінде еліміз бойынша 18 зертханалық кешендер мен 250 
аса процедура кабинеттері бар. Ұйым 2016-2017 жылдары «Жыл таңдауы» сыйлығын 
жеңіп алды.

Клинико-диагностические лаборатории «ОЛИМП» начали свою деятельность с 2007 
года. Сегодня компания имеет 18 лабораторных комплексов и более 250 процедурных 
кабинетов по стране. Организация удостоилась премии «Выбор года» в 2016-2017 гг. 

The clinical diagnostic laboratories «OLYMP» begin operations in 2007. Currently the company 
has 18 laboratory complexes and more than 250 procedure units across the country. In 2016-
2017 the organization was the winner of «Choice of the year» award. 

+77058400696

www.kdlolymp.kz

қАЗАқСтАН ФРАНШИЗАлАРЫ
кАЗАХСтАНСкИЕ ФРАНШИЗЫ

kaZakhstani franchise








