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Қадірменді ханымдар мен мырзалар!

«Қазақстанда жасалған» көрмесіне хош келдіңіздер. Аталған көрме биылғы жылы үшінші рет 
өткізілуде. Өткен уақыт ішінде көрме біздің отандастарымыз арасында танымал, қазақстандық 
тауар өндірушілері өз өнімін ұсына алатын, тәжірибе алмасатын, табыс тарихымен бөлісетін 
жаңа ауқымды алаң болып табылды. Көрме отандық компаниялар арасындағы экономикалық 
коооперацияны кеңейту және жаңа өндіріс технологияларын еңгізу үшін нақты іргетас болды. 

Көрме аясында «Бәйтерек» Холдингі мен «Даму» Қоры бағдарламалары арқылы мемлекеттік 
қолдауға ие болған шағын және орта бизнес субъектілерінің тауарлары ұсынылды.

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев кәсіпкерліктің қалыптасу мен дамуына ерекше назар аударады. 
Қазіргі уақытта елімізде бизнесті ашу және дамыту үшін барлық қажетті жағдай жасалған. 
Бірнеше кешенді мемлекеттік бағдарлама қабылданып, табысты түрде іске асырылуда, заңнама 
нормалары жетілдірілуде, әкімшілік тосқауылдары азайтылуда, арнайы экономикалық және 
индустриалдық аймақтар қызмет етуде, стартап жобаларды жылжыту үшін алаңдар құрылуда. 
Бизнесті қолдау және оның дамуына қолайлы жағдай жасау барысында Қазақстан ТМД елдері 
арасында көшбасшылық позицияны иеленді. 

Бүгінгі таңда шағын және орта бизнес секторы – бұл 1,5 млн. кәсіпорын мен жеке кәсіпкер, 
35% жұмыс орны, 23% астам ІЖӨ және 26% салық түсімі.

 2016 жылы «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы аясында 2,1 мыңнан астам 
жоба жалпы несие сомасы 331 млрд. теңгеден астам субсидия алды. Төленген субсидия 
сомасы 31,9 млрд.-тан астам теңгені құрады. Қор кәсіпкерлеріне несиелері бойынша жалпы 
сомасы 27 млрд. теңгені құраған 950 кепілдік берілді, сонымен қатар 290 стартап-жобаға 
қолдау көрсетілді. «Бизнестің жол картасы-2020» мемлекеттік бағдарламасы аясында қолдау 
көрсетілген компаниялар өз өнімін 3,3 млрд. теңге сомасына өткізді, 204 млрд. теңге салық 
төленді, 44 мың жұмыс орындары сақталып, 13 мыңға жуық жұмыс орны ашылды.

«Даму» Қоры үнемі нарықтағы өзекті үрдістерге назар аударады және өнім желісін кеңейту 
барысында жұмыс жасайды. Қор қызмет көрсетуді автоматтау деңгейін, микроқаржыландыру 
көлемдерін арттыруды, сонымен қатар оқыту бағдарламалары арқылы жаңа кәсіпкерлерді 
өсіруді жоспарлайды.

Бағдарламалар мен қолдау шарттарының кең тізімін есепке алу арқылы, Қор «DigitalDamu» 
платформасын қалыптастыруда. Ол кәсіпкерлерден өтінімдерді online түрде қабылдап, әр 
клиентке барлық қолжетімді өнімдер бойынша жеке ұсыныстар беріп, талдау жасайды. 
Сонымен қатар, Қор серіктестікке микроқаржы секторын тарта отырып, микро және шағын 
кәсіпкерлер мен старттық бизнестің қамтылуын кеңейтуді жоспарлап отыр. 

Қорынтындылай келе, бүгінгі көрменің барлық қатысушыларына алғыс айтамын. Көрмеге 
қатысқан отандық тауар өндірушілері өз дамуының көкжиектерін кеңейтеді, жаңа бизнес 
серіктестерін табады, тұрақты түрде өз брендтерін жетілдіреді, ал біздің отандастарымыз 
Қазақстанда өндірілген сапалы өнімді тұтынады деп сенім білдіремін. Өз кезегінде, бұл 
экономиканың дамуына, жұмыс орындарының көбеюіне, импортты алмастыру мен экспорттың 
жылжуына қосымша импульс береді. 

Құрметті қатысушылар, қонақтар мен ұйымдастырушылар, еңбектеріңіз табысты, жемісті 
болсын, абыройлы қызметтеріңізге сәттілік тілеймін!

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның  
Басқарма Төрағасы  

А.С. Сарқұловтың құттықтау сөзі
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Уважаемые дамы и господа!

Я рад приветствовать вас на выставке «Сделано в Казахстане». Данная выставка в этом 
году проводится уже в третий раз. За это время выставка обрела известность среди наших 
соотечественников и стала новой, масштабной площадкой, где казахстанские товаро 
производители демонстрируют свою продукцию, перенимают опыт, делятся историями успеха.  
Выставка стала реальным фундаментом для расширения экономической кооперации между  
отечественными компаниями и внедрения новых технологий производства. 

В рамках выставки представлены товары субъектов малого и среднего бизнеса, получившие 
государственную поддержку через программы Холдинга «Байтерек» и Фонда «Даму».

Глава государства Н.А. Назарбаев уделяет особое внимание становлению и развитию  
предпринимательства. В настоящее время в нашей стране созданы все необходимые условия для  
открытия и развития бизнеса. Приняты и успешно реализовываются несколько комплексных 
государственных программ, совершенствуются нормы законодательства, снижаются 
административные барьеры, функционируют специальные экономические и индустриальные 
зоны, создаются площадки для продвижения стартап проектов. В аспекте поддержки и 
создания благоприятных условии для бизнеса Казахстан занимает лидирующие позиции 
среди стран СНГ. 

На сегодня сектор малого и среднего бизнеса – это 1,5 млн. предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, 35% рабочих мест, более 23% ВВП и 26% налоговых поступлений.

В 2016 году по программе «Дорожная карта бизнеса 2020» субсидии получили более  
2,1 тысячи проектов на общую сумму кредитов более 331 млрд. тенге. Сумма выплаченных 
субсидий составила более 31,9 млрд. тенге. Фонд выдал свыше 950 гарантий по кредитам 
предпринимателей на общую сумму 27 млрд. тенге, также оказана поддержка более 290 
стартап-проектам. Компании, получившие поддержку в рамках ДКБ-2020, реализовали 
продукцию на сумму 3,3 млрд. тенге, выплачены налоги на сумму 204 млрд. тенге, сохранено 
44 тыс. и создано около 13 тыс. рабочих мест.

Фонд «Даму» постоянно следит за актуальными тенденциями на рынке и работает над 
расширением продуктовой линейки. Фонд планирует увеличивать уровень автоматизации 
оказания услуг, объемы микрофинансирования, а также взращивать новых предпринимателей 
через программы обучения.

Учитывая широкой список программ и условий поддержки, в настоящее время Фонд 
разрабатывает платформу «Digital Damu». Она будет принимать заявки от предпринимателей 
online и анализировать их, предоставляя каждому клиенту персональные предложения 
по всем доступным продуктам. Также Фонд планирует расширять охват микро и малых 
предпринимателей и стартового бизнеса, привлекая к партнерству микрофинансовый сектор. 

В заключение хочу поблагодарить всех участников сегодняшней выставки. Уверен, что 
участники – отечественные товаропроизводители расширят горизонты своего развития, 
обретут новых бизнес партнеров, на постоянной основе будут совершенствовать свои бренды, 
а наши соотечественники будут потреблять качественную продукцию, произведенную 
в Казахстане. В свою очередь это даст дополнительный импульс развитию экономики, 
увеличению рабочих мест, импортозамещению и продвижению экспорта. 

Желаю всем участникам, гостям и организаторам успешной и продуктивной работы,  
благополучия и процветания!

Приветственное слово Председателя Правления 
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

Саркулова А.С.
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Dear ladies and gentlemen!

I am glad to welcome you at the exhibition «Made in Kazakhstan». This year the exhibition is held  
for the third time. During this time, the exhibition gained fame among our compatriots and became  
a new, large-scale platform where Kazakhstan commodity producers demonstrate their products, 
adopt experience, and share success stories.The exhibition has become a real foundation for  
expanding economic cooperation between domestic companies and introducing new production 
technologies.

Within the framework of the exhibition, there will be presented the goods of small and medium-
sized businesses that obtained government support through programs of «Damu» Fund.

Head of the State N.A. Nazarbayev pays special attention to the formation and development of 
entrepreneurship. At present, there have been created all necessary conditions for the opening and 
development. Several complex state programs have been adopted and are being successfully 
 implemented; the norms of legislation are being improved, administrative barriers are being  
reduced, special economic and industrial zones are functioning, and platforms for promoting startup 
projects are being created. In terms of supporting and creating favorable business conditions,  
Kazakhstan holds the leading positions among CIS countries.

Today, the small and medium-sized business sector is 1.5 million enterprises and individual 
entrepreneurs, 35% of jobs, over 23% of GDP and 26% of tax revenues.

In 2016, under the «Business Roadmap 2020» program, more than 2, 1 thousand of projects 
obtained subsidies for a total amount of loans of more than KZT 331 billion. The amount of subsidies  
paid was more than KZT 31.9 billion. The Fund issued over 950 guarantees for business  
loans for a total amount of KZT 27 billion, and supported more than 290 start-up projects.  
Companies that obtained support under «Business Roadmap-2020» implemented products  
worth KZT 3.3 billion, taxes were paid in the amount of KZT 204 billion, KZT 44 000 were saved  
and about 13 thousand jobs were created. 

«Damu» Fund constantly monitors the current trends in the market and works at expansion of the 
product line. The Fund plans to increase the level of automation of the provision of services, the volume 
of microfinance, and to grow new entrepreneurs through training programs.

Considering a wide range of programs and support terms, the Fund is currently developing  
«Digital Damu» platform. It will accept and analyze applications from entrepreneurs online,  
providing to each client personalized offers for all available products. The Fund also plans to expand  
the coverage of micro and small entrepreneurs and start-up businesses by bringing microfinance  
sector to the partnership.

In conclusion, I want to thank all the participants of today’s exhibition. I am sure that the  
participants ‒ domestic producers will expand their horizons for development, gain new business 
partners, constantly improve their brands, and our compatriots will consume high-quality  
products manufactured in Kazakhstan. Besides, it will give an additional impetus to the development of 
the economy, increase of jobs, import substitution and export promotion.

I wish all the participants, guests and organizers successful and productive work, prosperity and  
well-being!

Opening speech of a Chairman of the  
Board of JSC «Damu» Entrepreneurs Development Fund»  

A.S. Sarkulov
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ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
LIGHT INDUSTRY

 «2 Шебер», ИП
Производство текстиль-
ных изделий, одежды, 
обуви и спецодежды
Алматы к., проспект  
Райымбек 212 а,  
БО Аврора, 6 офис

«2 Sheber», PE
Production of textiles, 
clothing, footwear and 
overalls
Almaty c., Raiymbek ave. 
212 a, Aurora BC, off. 6

«2 Шебер», ЖК
Трикотаж киім, аяқ 
киім және арнайы киім 
өндіру
Алматы, Райымбек 212 а 
данғылы, Аврора БО,  
6 кеңсе.

«Авто сән» компаниясы 
2015 жылы наурыз айында 
құрылған. Автокөлік орын-
дығының ою-өрнек телген 
қаптамаларын шығарады. 
Бүгінде Қазақстанның ірі 
10 аймағында өкілдігі бар.
Авто жабулардың айрықша 
белгісі – ұлттық нақышта 
безендірілуі, жоғары сапалы 
материалы, алуан түрлі-
түстілігі және ең бастысы 
– маусымға қарай, әрі 
тұтынушының қалауынша екі 
жағын да қолдану мүмкіндігі 
болып саналады.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарлама-
сы бойынша «Бизнес-
Кеңесші» және менеджмент 
оқыту секілді мемлекеттік 
қолдау түрлеріне ие болған.

Компания «Автомода» 
была основана в марте 
2015 года. Мы производим 
автомобильные чехлы с ор-
наментами в национальной 
цветовой гамме. Сегодня у 
нас есть представительства 
в десяти крупных регионах 
Казахстана.

Отличительными осо-
бенностями нашиx авто-
чеxлов являются - крупные 
национальные орнаменты, 
высокое качество матери-
ала, широкий ассортимент 
цветов, самое главное воз-
можность применения в две 
стороны и менять по сезону 
и желанию потребителя. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Обучение по 
программе «Бизнес Совет-
ник» и обучение топ менед-
жемента МСП в рамках про-
граммы «Дорожная карта 
бизнеса-2020».

«Avtomoda» company was 
founded in March 2015. We 
produce car covers with orna-
ments in national colouration. 
Today we have representative 
offices in ten major regions of 
Kazakhstan.

Specific features of our cov-
ers are large national orna-
ments, high quality material, 
wide range of colors, and the 
most important thing is the 
possibility to use both sides 
and change according to the 
season and desire of the con-
sumer. 

Types of government sup-
port obtained by the com-
pany: Training «Business 
Advisor» and training top 
management of SMEs within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

87021186483
www.avtomoda.kz/



7

ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

LIGHT INDUSTRY

«Aigul Line», ТОО
Производство одежды 
из войлока
г. Алматы, ул. Сейфуллина 
553, оф.3

 «Aigul Line», LLP
The production of 
clothing made of felt
Almaty c., Seifullina st., 
553, off.3

«Aigul Line», ЖШС
Киізден киім басу
Алматы к., Сейфуллин к. 
553, оф.3

«Aigul Line» ЖШС 2011 
жылы тіркелген және 
киізден бұйым өндірумен, 
сондай-ақ ішкі және сыртқы 
нарыққа насихаттаумен 
айна лысады. Компания 
ұлт  тық және халықаралық 
дең гейдегі (Германия, 
Швейцария, АҚШ, Австрия, 
Франция, Италия, Испания, 
Ұлыбритания, Австралия, 
Израиль, Вьетнам, Түркия, 
Ресей және т.б.) түрлі іс-
шара лар мен форумдардың 
ұйымдастырушысы және 
қатысушысы. Компания өнімі 
халықаралық «ЮНЕСКО сапа 
білгісінің» 5 серти фикатына 
ие болды.

Компанияға «Бизнестің 
жол картасы 2020» бағдар-
ламасы аясында ШОБ 
топ-менеджментін оқыту, 
Іскерлік байланыстар се-
кілді мемлекеттік қолдау 
түрлеріне ие болған.

ТОО «Aigul Line» зареги-
стрировано в 2011 году и 
занимается производством 
и продвижением на вну-
тренний и внешний рынки 
изделий ручной работы 
из войлока. Компания яв-
лялась организатором и 
участником различных ме-
роприятий и форумов, как 
на национальном, так и ме-
ждународном уровнях (Гер-
мания, Швейцария, США, 
Австрия, Франция, Италия, 
Испания, Великобритания, 
Австралия, Израиль, Вьет-
нам, Турция, Россия и др.). 
Продукция компании заво-
евала пять международных 
сертификатов «Знак качест-
ва ЮНЕСКО».

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Обучение топ-
менеджмента МСБ, «Дело-
вые Связи» в рамках про-
граммы «Дорожная карта 
бизнеса-2020».

«Aigul Line» LLP was reg-
istered in 2011. It deals with 
the production and promotion 
of handmade products made 
of felt in the domestic and for-
eign markets. 

The company was an or-
ganizer and a participant of 
various events and forums, 
both national and interna-
tional levels (Germany, Swit-
zerland, USA, Austria, France, 
Italy, Spain, UK, Australia, Is-
rael, Vietnam, Turkey, Russia, 
etc.). The products of «Aigul 
Line» LLP has won five inter-
national certificates «UNESCO 
award of excellence». 

Types of government sup-
port obtained by the compa-
ny: Training top management 
of small and medium-sized 
businesses, «Business rela-
tions» within the framework 
of «Business Roadmap- 
2020» program.

87477992486, 
8 (7272) 724 – 747

info@aigulline.kz
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ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
LIGHT INDUSTRY

«Корпорация 
AKKU», ТОО
Производство одежды.
г. Алматы, ул. Навои 106

«AKKU Corpora-
tion», LLP
Manufacture of clothing
Almaty c., Navoi st., 106

«Аққу Корпорация-
сы», ЖШС
Трикотаж киім өндіру
Алматы, Навои к., 106 к

«AKKU Corporation» 
компаниясы 2012 жылы 
құрылған. Компания 
нарықта көйлек, жейде, 
шалбар, күртеше, кеудеше, 
пальто секілді әйелдерге 
арналған киім шығарумен 
айналысады. Сонымен 
қатар компания балалар 
мен ересектерге арналған 
спорттық киім өндіру 
мақсатында ұжымдық 
тапсырыстар да қабылдайды. 
Компания қазіргі заманғы 
стандарттарға сәйкес 
жабдықталған және Астана 
қаласындағы жеке көрме 
залында, Алматыдағы 
3 ірі сауда орталығында 
дүкендері бар.

Компания «Жібек жолы» 
аймақтық бағдарламасы 
бойынша мемлекеттік 
қолдау алған.

Компания «AKKU 
Corporation» была основана 
в 2012 году. Наша компа-
ния работает в секторе мас-
сового рынка и производит 
женскую одежду легкого 
ассортимента, в том числе: 
платья, блузки, брюки, кур-
тки, жилеты, пальто. Кроме 
того, компания выполня-
ет корпоративные заказы 
на производство детской 
и спортивной одежды для 
взрослых. В настоящее вре-
мя компания оснащена в со-
ответствии с современными 
стандартами и представляет 
свои собственные магази-
ны в трех крупных торговых 
центрах в Алматы и собст-
венном выставочном зале в 
Астане.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Региональная 
программа «Жибек Жолы».

«AKKU Corporation» com-
pany was founded in 2012. 

Our company operates in 
the sector of mass-market and 
manufactures women’s cloth-
ing of easy range, including: 
dresses, blouses, slacks, jack-
ets, vests, coats, and twinsets. 

In addition, the company 
performs corporate orders for 
manufacturing children’s and 
adult sportswear. Currently, 
the company is equipped ac-
cording to modern standards, 
and presents its own stores in 
three major trade centers in 
Almaty and own showroom in 
Astana.

Types of government sup-
port obtained by the com-
pany: «Zhibek Zholy» regional 
program.

 

87019995155.
anara2411@mail.ru
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ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

LIGHT INDUSTRY

«Altyn Ai», ИП
Производство готовых 
текстильных изделий. 
Кызылординская область, 
г. Кызылорда,  
ул. Бекхожаева 47.

«Altyn Ai», PE
Manufacture of finished 
textile products.
Kyzylorda region, Kyzylorda 
c., Bekkhozhayeva st., 47.

«Altyn Ai», ЖК
Қол өнер бұйымдарын 
шығару.
Қызылорда облысы, 
Қызылорда қаласы,  
Бекхожаев көшесі 47. 

Жетіруова Әлия Звайра-
ханқызы қазіргі таңда 
ұлттық нақыштағы көрпе, 
жастық тыс, қыз жасауларын 
жасаумен айналысады. 
Компания «Бизнестің Жол 
картасы-2020» бизнесті 
қолдау мен дамытудың 
Біріңғай бағдарламасы 
ая сында «Шағын және 
орта кәсіпкерлік топ-
менеджментін оқыту» 
компоненті секілді мемле-
кеттік қолдау түрлеріне ие 
болған.

Жетруова Алия Звайраха-
новна организовала пошив 
текстильных изделий в на-
циональном колорите: из-
готавливает национальные 
корпеше, наволочки, по-
додеяльники, қыз жасауы 
(приданое невесты) и мно-
гое другое. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: «Обучение 
топ-менеджмента малого 
и среднего предпринима-
тельства» в рамках Единой 
программы поддержки и 
развития бизнеса «Дорож-
ная карта бизнеса-2020». 

Zhetruova Aliya Zvairakh-
anovna organized sewing of 
textile products in the national 
coloration: national blan-
kets, pillowcases, кyz zhas-
sau (bride’s dowry) and much 
more.

Types of government sup-
port obtained by the compa-
ny: «Training top management 
of small and medium-sized 
businesses» within the frame-
work of the Unified Program 
for Business Support and De-
velopment «Business Road-
map-2020».

8 (7242) 212 – 247, 
87012173866, 

apolina81@mail.ru
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ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
LIGHT INDUSTRY

«Assyl Mura», ИП
Производство одежды 
из фетра
г. Алматы, ул. Герцена 1

«Assyl Mura», PE
Manufacture of clothes 
made of fibre felt
Almaty c., Gertsen st.,1

«Assyl Mura», ЖК
Киізден киім басу.
Алматы қ., Герцен к 1.

Компания 2015 жылы 
құрылды. Жібекпен лами-
нат талған киізден киім ба-
сатын шеберханасы бар. 
Ашық трикотаж киізден 
күртелер, жамылғылар 
және әйелдер киімін шы-
ғарады. Болашақта Ал-
маты қаласы әкімшілігі 
ұйымдастырған этникалық 
ауыл көрмесіне және 
«Қазақстанда жасалған» 
қазақстандықі тауар өн-
діру шілердің көрмесіне 
қатысуды жоспарлаған.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы аясында гранттық 
қаржыландыру секілді мем-
лекеттік қолдау түріне ие 
болған.

Молодая компания была 
основана в 2015 году. Мы 
создали мастерскую для 
пошива одежды из войлока 
ламинированных с шелком. 
Наш ассортимент включает 
в себя: жилеты, накидки и 
женская одежда из откры-
тых вязки войлока. Наши 
планы на будущее включа-
ют в себя участие в выстав-
ке в этнической деревне, 
организованной местной 
администрацией г. Алматы 
и выставки местных произ-
водителей «Сделано в Ка-
захстане».

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

A young company was 
founded in 2015. We 
created a workshop for the 
sewing clothes made of felt 
laminated with silk. Our 
assortment includes: vests, 
capes and women’s clothes 
made of open-knit felt. Our 
plans include participation 
in the exhibition in the 
ethnic village, organized by 
the local administration of 
Almaty and the Exhibition 
of local producers «Made in 
Kazakhstan».

Types of government 
support obtained by the 
company: Grant financing 
within the framework of 
«Business Roadmap- 2020» 
program.

8-707-511-00-11
Elynur_91@mail.ru
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ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

LIGHT INDUSTRY

«AZALA Textile», 
ТОО
Производство  
текстильной продукции
ЮКО, г. Шымкент,
Каратауский район, 
\ул. А. Оразбаева 62

«AZALA Textile», 
LLP
Manufacture of textiles
South Kazakhstan Region, 
Shymkent c., Karatau 
district, A. Orazbaev st., 62

«AZALA Textile», 
ЖШС
Тоқыма өнімдерін 
өндіру.
ОҚО, Шымкент қ., 
Қаратау ауданы, 
А. Оразбаев көш. 62

«AZALA Textile» ком-
паниясы – бұл негізгі қызметі 
үй тоқымасы бұйымдарын, 
сондай-ақ иірілген мақта-
мата жіп пен сұрып мата 
өндіретін, толық өндірістік 
айналымда жұмыс істейтін 
Қазақстандағы жалғыз то-
қыма комбинаты. «AZALA 
Textile» ЖШС 2004 жылы 
құрылған. 

Компания «Даму» қоры-
нан субсидиялау түрінде 
э к с п о р т т ы қ - б а ғ д а р л ы қ 
өндірісті қолдау, ЕДБ 
займы бойынша сыйақы 
мөлшерлемесі секілді 
мемле  кеттік қолдау түр-
леріне ие болған.

Компания «AZALA Textile» 
– это единственный в Казах-
стане функционирующий 
текстильный комбинат с 
полным циклом производ-
ства, основной деятель-
ностью которого является 
производство изделий до-
машнего текстиля, а также 
хлопчатобумажной пряжи и 
суровой ткани. ТОО «AZALA 
Textile» был основан в 2004 
году. 

Виды государствен-
ной поддержки, получен-
ные компанией: от фонда 
«ДАМУ» поддержка экспор-
та ориентированных произ-
водств в виде субсидирова-
ние ставке вознаграждения 
по займу БВУ.

«AZALA Textile» company 
is the only functioning textile 
mill in Kazakhstan with a full 
production cycle, the main ac-
tivity of which is the produc-
tion of home textile products, 
as well as cotton yarn and raw 
yarn. «AZALA Textile» LLP was 
founded in 2004.

Types of government sup-
port obtained by the compa-
ny: from «DAMU» Fund - sup-
port for exports of targeted 
industries in the form of subsi-
dizing the interest rate on the 
loan through STB.

87013023871
azalatextile.kz

sales@azalatex.kz
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ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
LIGHT INDUSTRY

«Caspiy Lana 
Atyrau», ТОО
Переработка шерсти и 
производство шерстя-
ных изделий
ЗКО, г. Атырау, 060000, 
ул. Южная промышленная 
зона 91А

 «Caspiy Lana 
Atyrau», LLP
Wool processing and 
wool production
West Kazakhstan Region, 
Atyrau c., Yuzhnaya  
promyshlennaya zona st., 
91 A

«Caspiy Lana 
Atyrau», ТОО
Жүнді өндеу және 
жүннен жасалған 
бұйымдарды өндіру 
БҚО, Атырау қ., Оңтүстік 
өнеркәсіптік аймақ 91А

«Caspiy Lana Atyrau» 
аймақтың табиғи (түйе, 
қой, ешкі) жүнінің біре-
гей түрлерін өндеуге 
арналған Қазақстандағы 
бірінші тоқыма кәсіпорны. 
Кәсіпорында жуудан ба-
стап дайын бұйымдарды 
өндіруге дейін жүнді 
өндеудің толық айналымы 
жүзеге асырылады.

Аталған кәсіпорында 
алғашқы рет әлем деңгейі 
мен сән үрдістеріне сәйкес 
келетін бұйым жасау үшін 
түбіт талшықтарды бөліп алу 
үшін жүн қылшықтан тазар-
ту әдісі қолданылады. 

Компания «СПК» ҰК АҚ 
арқылы несие алу секіл-
ді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған. Жоба 
«Жаңа индустрияландыру» 
бағдарламасы бойынша 
іске асырылды. 

«Caspiy Lana Atyrau» 
первое текстильное пред-
приятие в Казахстане, 
предназначенное для пере-
работки уникальных видов 
натуральной шерсти реги-
она (верблюжьей, овечьей 
и козьей). На предприятии 
проводится весь цикл пе-
реработки шерсти, начиная 
с промывки и заканчивая 
производством готовых из-
делий.

Впервые на данном пред-
приятии производится 
обезволашивание шерсти 
для выделения пуховых 
волокон, из которых мож-
но изготавливать изделия, 
соответствущие мировому 
уровню и тенденциям моды.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: кредит через 
АО НК «СПК». Проект реа-
лизован по программе «Но-
вая индустриализация».

«Caspiy Lana Atyrau» is 
the first textile enterprise 
in Kazakhstan, designed 
to process unique types of 
natural wool of the region 
(camel hair, sheep and goat 
skin). The whole cycle of wool 
processing includes washing 
and scouring, and production 
of ready goods is carried out at 
the enterprise. The company 
was the first to carry out the 
process of removal hair from 
the wool in order to separate 
downy fibers from which it 
is possible to produce goods 
corresponding to the world 
level and fashion trends.

Types of government 
support obtained by the 
company: a loan through JSC 
NC «SEC». The project was 
implemented within «New 
Industrialization» program.

87013148897.
www.caspiylana.kz
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ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

LIGHT INDUSTRY

«CLOTWELL», ТОО
Производство 
спецодежды
Алматинская область, 
г. Талгар, ул. Карасай 
батыра 2

«CLOTWELL», LLP
Production of overall
Almaty region, Talgar town, 
Karasai-Batyr st., 2

«CLOTWELL», ЖШС
Арнайы киім өндіру
Алматы облысы, Талғар қ., 
Қарасай батыр к. 2

Компания нарықта 20 
жылдан астам уақыт еңбек 
етуде. Киім тігу барысында 
заманауи сапалы жабдықтар 
мен материалдарды қол-
данамыз. Компания өндіріс-
тің әр желісінде бақы лау-
дың қатал жүйесін енгізді. 
Казіргі сапа стан дарттарын 
қол данады. Ком пания қыз-
мет көрсету сапа сын жақ-
сарту, үдерісті оңтай лан-
дыру, шығындарды азайту 
бағытында жұмыс істеу де. 
Компания қауіпсіз әріп-
тестікке кепілдік береді. 

Компания «Аға сеньор-
лар» жобасы, «Іскер лік 
байланыстар» жобасы, 
«ШОБ топ-менеджментін 
оқы ту» жобасы «Бизнестің 
жол картасы-2020» бағдар-
ламасы аясында. «Даму-
Өндіріс» секілді мемлекеттік 
қолдау түрлеріне ие болған.

Наша компания на рын-
ке уже более 20 лет. Мы 
используем новейшее, ка-
чественное оборудование 
и материалы при пошиве 
одежды. Наша компания 
внедрила жесткие системы 
контроля на каждой линии 
производства. Мы соблю-
даем современные стандар-
ты качества. Наша компания 
работает на улучшение ка-
чества сервиса, на оптими-
зацию процессов, на сни-
жение расходов. Мы можем 
гарантировать вам без-
опасность сотрудничества с 
нами. Мы гордимся тем, что 
являемся надежным постав-
щиком услуг для вас.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Проект «Стар-
шие сеньоры», Проект «Де-
ловые связи», Проект «Об-
учение топ-менеджмента 
МСБ» в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020», «Даму-Өндіріс».

Our company has been 
operating in the market for 
more than 20 years. We use 
the latest high-quality equip-
ment and materials for sew-
ing. Our company has imple-
mented strict control systems 
in each production line. We 
comply with modern qual-
ity standards. Our company 
does its best to improve the 
service quality, optimizes pro-
cesses and reduces costs. We 
guarantee the security of your 
cooperation with us. We are 
proud of being a reliable ser-
vice provider.

Types of government sup-
port obtained by the com-
pany: project «Elder seniors», 
project «Business relations», 
project «Training top man-
agement of Small and medi-
um-sized businesses» within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020», «Damu- 
Ondiris» program.

(7273) 882-244, 
87771117382

info@clotwell.kz,  
www.clotwell.kz
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ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
LIGHT INDUSTRY

«Elegant», ТОО
Пошив женского голов-
ного убора.
г. Алматы, ул. Федорова 
21.

«Elegant», LLP
 Sewing of women’s 
headwear.
Almaty c., Fedorov st., 21.

«Elegant», ЖШС
Әйелдер бас киімін тігу.
Алматы қ., Федорова 21 к. 

«Elegant» эксклюзивті 
шляпалар салоны бас киім 
өндіруде мамандандыры-
лады, велюр, фетр, тері, са-
бан мен т.б. материалдар-
дан эксклюзивті шляпалар 
жасайды. Біздің бұйымдар 
жоғары сапалы шикізаттан 
заманауи технологияла-
ры бойынша білікті және 
дарынды мамандармен 
өндіріледі. Атақты дизайнер 
Наталья Богданова жетек-
шілігімен модистер сәннің 
жаңаша үрдістерін ескере 
отырып әр модельдің жа-
сап шығаруда көп еңбек 
етеді. Ұжым Қазақстан, 
Италии, Франции, Ре-
сей, Голландияда көрсету 
үшін құрамдалған топта-
ма жасауға белсенді түрде 
қатысты. Авторлық өндеу, 
қайталанбас дизайн, қол 
өнері ең таңдаулы сатып 
алушылардың сұранысын 
қ а н а ғ а т т а н д ы р а д ы . 
Компанияға мемлекет та-
рапынан көрсетілген қолдау 
түрлері: «Бизнестің жол кар-
тасы-2020» бағдарламасы 
аясында ШОБ топ-менед-
жментін оқыту.

Cалон эксклюзивных 
шляп «Elegant» специали-
зируется на производстве 
головных уборов, создает 
эксклюзивные шляпы из 
велюра, фетра, кожи, меха, 
соломки и др. материалов. 
Наши изделия изготовле-
ны из высококачественного 
сырья по самым современ-
ным технологиям квалифи-
цированными и талантли-
выми специалистами. Под 
руководством известного 
дизайнера Натальи Богда-
новой модисты работают 
над созданием каждой мо-
дели с учетом новейших 
тенденций моды. Коллектив 
принимал активное участие 
в создании комплектующей 
коллекции для показа в Ка-
захстане, Италии, Франции, 
России, Голландии. Непов-
торимый дизайн, ручная 
работа удовлетворят запро-
сы самых взыскательных 
покупателей.

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

«Elegant» exclusive 
hats salon focuses on the 
production of headwear, 
manufactures exclusive hats 
made of velour, felt, leather, 
fur, straw and other materials. 
Our products are made of high 
quality raw materials with the 
most modern technology 
by the qualified and 
talented specialists. Under 
the guidance of a famous 
designer Natalia Bogdanova 
our fashion designers create 
each model considering the 
latest fashion trends. The 
team took an active part in 
the creation of accessory 
collections for a show in 
Kazakhstan, Italy, France, 
Russia, Netherlands. Unique 
design and handwork will 
satisfy the most demanding 
customers.

Types of government 
support obtained by the 
company: Training top 
management of small and 
medium-sized businesses 
within the framework of 
«Business Roadmap- 2020» 
program.

8 (7272) 706-505, 
87072261718

salon_elegant@mail.ru
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ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

LIGHT INDUSTRY

«Kadam.kz», ИП
Производство обуви
г. Алматы, ул. Жибек 
Жолы 55

«Kadam.kz», PE
Manufacture of footwear
Almaty c., Zhibek Zholy st., 
55

«Kadam.kz», ЖК
Аяқ киім өндіру
Алматы қ., Жібек жолы к 
55

Өмірбекова Әсел «Кa-
dam kz» брендімен аяқ 
киім өндіру саласында 
танымал. Ұлттық оюы 
бар теріден жасалған аяқ 
киімді өндірумен 2015 
жылдың жазынан бастап 
айналысады. 2 жыл ішінде 
кәсіпкер нарықта үлкен 
бедел мен сұранысқа ие 
болды. Аяқ киім тек са-
палы және табиғи өнім-
дерден жасалады. «Kadam 
kz» түрлі байқау, жәрмең-
келерге, оның ішінде 
«Қазақстанның үздік 
тауары», «Expo&Women», 
«Ұлы дала», «Ұлы дала 
рухы» секілді байқауларына 
қатысты.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы аясында ШОБ 
топ-менеджментін оқыту 
секілді мемлекеттік қолдау 
түрлеріне ие болған.

Омурбекова Асель явля-
ется известной производи-
тельницей в сфере произ-
водства обуви под брендом 
«KADAM KZ». Изготовлени-
ем кожаной обуви с наци-
ональным узором начала  
заниматься с лета 2015 
года. За 2 года предприни-
матель стала пользоваться 
большим спросом и интере-
сом на рынке. Обувь произ-
водится исключительно из 
качественных и натураль-
ных продуктов. «KADAM 
KZ» участвовала в различ-
ных конкурсах, ярмар-
ках, в том числе как «Луч-
ший товар Казахстана», 
«EXPO&WOMEN», «Ұлы 
дала», «Ұлы дала рухы».

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

Omurbekova Asel is a fa-
mous manufacturer in the 
field of footwear production 
under «KADAM KZ» brand. 
She has been producing 
leather shoes decorated with 
a national figure since sum-
mer 2015. The entrepreneur 
has been popular in the mar-
ket for the last 2 years. Shoes 
are made from natural and 
quality materials. «KADAM 
KZ» participated in various 
competitions, fairs, including 
«Best product of Kazakhstan», 
«EXPO&WOMEN», «Uly 
dala», «Uly dala rukhy».

Types of government sup-
port obtained by the compa-
ny: Training top management 
of small and medium-sized 
businesses within the frame-
work of «Business Roadmap- 
2020» program.

87785892042 
kadam_kz77@mail.ru
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ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
LIGHT INDUSTRY

«KAZ ARMS», ТОО 
Производство средств 
индивидуальной броне-
защиты.
г. Астана, район Алматы, 
пр. Абылай хана, д. 9, 
н.п.7.

«KAZ ARMS», LLP
Production of individual 
armor protective means.
Astana c., Almaty district, 
Abylai khan аve. 9, n.p. 7

«KAZ ARMS», ТОО 
Жеке сауыт-қорған 
құралдарын өндіру.
Астана қ., Алматы ауданы, 
Абылай хан даңғылы, 9 
үй, 7 ж.қ.

«Kaz Arms» ЖШС отандық 
жеке сауыт-қорған тауарла-
рын өндіреді. Арамид мате-
риалдан оқ өтпейтін шлем 
жасаған Қазақстандық 
тұңғыш кәсіпорын.

Копания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бизнесті 
қолдау және дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы 
аясында жеке меншік 
кәсіпкерлік субъектілерін 
несиелеу бойынша кепіл-
дік ету секілді мемлекеттік 
қолдау түрлеріне ие болған.

ТОО «KAZ ARMS» явля-
ется отечественным това-
ропроизводителем средств 
индивидуальной бронеза-
щиты и активной оборо-
ны, первым Казахстанским 
предприятием по производ-
ству пулестойких шлемов из 
арамидных материалов.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
ком панией: Гарантирова-
ние по кредитам субъектов 
частного предприниматель-
ства в рамках второго на-
правления Единой програм-
мы поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса-2020». 

«KAZ ARMS» LLP is a 
domestic manufacturer of 
means of individual armor 
protection and active defense. 
It is the first Kazakhstan 
enterprise producing bullet-
proof helmets made of aramid 
materials.

Types of government 
support obtained by 
the company: Loans 
guaranteeing for Subjects 
of private entrepreneurship 
within the second direction 
of Unified Business Support 
and Development Program 
«Business Roadmap-2020».

8 (7172) 547793, 87015538387, 
87015115470

zum_iii@mail.ru 
alina1973@mail.ru
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ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

LIGHT INDUSTRY

«KazComfort», ТОО
Производство прочих 
вязаных и трикотажных 
изделий.
г. Алматы, ул. Майлина 85

«КazComfort», LLP
Manufacture of other 
knitted and crocheted 
goods.
Almaty c., Maylin st.,85

«КazComfort», ЖШС
Тоқылған және трико-
таж бұйымдарды өндіру 
Алматы, Maylina к. 85

2015 жылдың ақпанында 
«KazComfort» ЖШС жұмыс 
қолғаптар шығаратын кәсіп-
орынды іске қосты.

Компания «Бизнестің 
жол картасы 2020» бағ-
дарламасы аясында Грант-
тық қаржыландыру, кепілдік 
ету, ШОБ топ-ме неджментін 
оқыту секілді мемлекеттік 
қолдау түрлеріне ие болған.

В феврале 2015 года ТОО 
«KazComfort», которым ру-
ководит предприниматель, 
наладило производство ра-
бочих перчаток.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Грантовое фи-
нансирование, Гарантиро-
вание, Обучение топ-ме-
неджмента МСБ в рамках 
программы «Дорожная кар-
та бизнеса-2020».

KazComfort LLP, which is 
run by an entrepreneur, estab-
lished production of working 
gloves in February 2015. 

Types of government sup-
port obtained by the company: 
Grant financing, guarantee-
ing, Training top management 
of small and medium-sized 
businesses within the frame-
work of «Business Roadmap 
2020» program.

87012888432, 
87775515839.

makhambet_2003@mail.ru



18

ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
LIGHT INDUSTRY

«КазСПО-N», ТОО
Производство спортив-
ной одежды.
г. Алматы,  
ул. Венецианова 6. 

«KazSPO-N», LLP
Production of sportswear.
Almaty c.,  
Venetsianov st., 6.

«КазСПО-N» ЖШС,
Спорттық киімдер 
өндіру.
Алматы қ.,  
Венецианов к. 6, 

Zibroo - жоғары техноло-
гиялы, соңғы стандарттарға 
сай спорттық киім 
шығаратын қазақстандық 
дизайнер және өндіруші. 
Жоғары санатты өндірістік 
жабдықтарда спорттық 
киім шығаратын жалғыз 
отандық кәсіпорын. Велоси-
педшілер, сноубордшылар 
мен шаңғышылар, теннис 
(баскетбол, волейбол, фут-
бол), мәнерлеп сырғанау, 
фитнес және жүгіру, балу-
андар мен көп сайысшылар 
және спорттық стиль (sport 
casual) модельдері үшін 
брендті киім шығарады. 
Компания «Бизнестің 
жол картасы 2020» 
бағдарламасы аясында 
Шағын және орта биз-
нес, Іскерлік байланыстар 
2-кезең бойынша субсиди-
ялау, оқу топ-менеджменті 
секілді мемлекеттік қолдау 
түрлеріне ие болған.

ZIBROO – казахстанский 
разработчик и производи-
тель высокотехнологичной 
спортивной одежды, соот-
ветствующей самым совре-
менным стандартам. Един-
ственное в стране местное 
производство спортивной 
одежды на базе собствен-
ного комплекса высоко-
классного промышленного 
оборудования. Маркой 
ZIBROO представлена оде-
жда для велосипедистов, 
сноубордистов и горнолыж-
ников, одежда для тенни-
са, для командных видов 
спорта (баскетбол, волей-
бол, футбол), фигурного 
катания, фитнеса и бега, 
борцов и фехтовальщиков, 
а также модели в спортив-
ном стиле (sport casual). 
Дизайнеры и конструкто-
ры ZIBROO ориентируют-
ся на людей, выбирающих 
свободу и следующих за 
последними тенденциями 
моды в спортивной одежде. 
Виды государственной под-
держки, полученные ком-
панией: Субсидирование, 
Обучение топ-менеджмен-
та МСБ, Деловые Связи 2 
этап в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

ZIBROO is a Kazakhstan 
developer and manufacturer 
of high-tech sportswear, 
corresponding to the most 
modern standards. It is 
the only local production 
of sportswear on the basis 
of their superior industrial 
equipment in the country. 
ZIBROO brand name is 
represented by clothes for 
cyclists, snowboarders and 
skiers, clothing for tennis, 
team sports (basketball, 
volleyball, soccer), figure 
skating, fitness and running, 
wrestlers and fencers, as well 
as models of sport style (sport 
casual). ZIBROO designers are 
guided by people who choose 
freedom and follow the latest 
fashion trends of sportswear.

Types of government 
support obtained by the 
company: Subsidizing, 
Training top management 
of small and medium sized 
businesses; Business Relations 
2 stage within the framework 
of «Business Roadmap-2020» 
program.

87778015195
kazspo-n@yandex.ru
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ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

LIGHT INDUSTRY

«KC corporation», 
ТОО
Производство текстиль-
ных изделий, одежды, 
обуви и спецодежды.
Акмолинская область,  
г. Кокшетау, с. Красный 
Яр, ул. Куйбышева, д. 24

«KC corporation», 
LLP
Production of textiles, 
clothing, footwear and 
overall.
Akmola region, Kokshetau 
c., Krasny Yar village, 
Kuibyshev st., h. 24

«KC corporation», 
ЖШС 
Тоқыма бұйымдары, 
киім, аяқ киім мен ар-
найы киім өндіру.
Ақмола облысы, Көкшетау 
қ., Красный Яр а.,  
Куйбышев к. 24 үй

«KC corporation» ЖШС 
тоқыма бұйымдарын өндіру 
бойынша қызметін 2014 
жылдан бастап жүзеге 
асырады. Кәсіпорын жастық, 
көрпе, төсек-орын жинағын 
шығарады. Айына 500-ге 
дейін дайын бұйым шығара 
алады.

Компания «Жаңа 
бизнестің ашылуын қолдау» 
бағдарламасы аясында 
оқыту секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

ТОО «KC corporation» осу-
ществляет деятельность по 
пошиву текстильных изде-
лий с 2014 года. Ассорти-
мент предприятия включает 
в себя подушки, одеяла, по-
стельные комплекты. Объем 
производимой продукции 
составляет до 500 готовых 
изделий в месяц.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Обучение в 
рамках программы «Под-
держка открытия нового 
бизнеса».

«KC corporation» LLP has 
been working on the manu-
facture of textiles since 2014. 
The assortment of the enter-
prise includes pillows, blan-
kets, bed sets. The volume 
of production is up to 500 of 
finished products per month.

Types of government sup-
port obtained by the compa-
ny: Training within the frame-
work of the program «Support 
for the opening of a new busi-
ness».

8(7162) 723-031,  
8(7162) 403-674, 
Timur_zha@mail.ru
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ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
LIGHT INDUSTRY

«Leila.Shiden», ИП
Производство текстиль-
ных изделий, одежды, 
обуви и спецодежды
Акмолинская область,  
г. Астана, проспект  
Кошкарбаева 46/1, кв 31.

«Leila.Shiden», PE
Production of textiles, 
clothing, footwear and 
overall. 
Akmola region, Astana c., 
Koshkarbaev ave. 46/1, 
app.31.

«Leila.Shiden», ЖК
Тоқыма бұйымдары, 
киім, аяқ киім мен 
арнайы киім өндіру.
Акмола обл, Астана кала-
сы, 010000, Қошқарбаев 
данғылы 46/1, п.31.

«Saydin Design» авторлық 
ательесі әйелдер киімінің 
әр-түрлі үлгілерін ұсынады. 
Тапсырыс бойынша 
кез-келген ерекше киім 
үлгілерін тігеді. Ательеде 
шығармашылық қабілеті 
бар шебер мамандар 
қызмет істейді. Компа-
ния «Бизнестің жол карта-
сы-2020» бағдарламасы 
аясында кепілдік беру секіл-
ді мемлекеттік қолдау түріне 
ие болған.

Авторское ателье «Saydin 
Design» предлагает свои 
услуги. В наличии широкий 
ассортимент женской оде-
жды, принимаем заказы 
на индивидуальный пошив 
любой сложности. У нас 
работают люди творческие, 
умеющие найти подход и 
удовлетворить потребности 
даже самого требователь-
ного модника. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: гарантирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«Saydin Design» author’s 
studio offers its services. The 
assortment consists of a wide 
range of women’s clothing; 
we accept orders for individual 
sewing of any complexity. We 
employ creative people who 
can find the approach to meet 
the needs of even the most 
demanding fashionmonger. 

Types of government 
support obtained by the 
company: guaranteeing 
within the framework of 
«Business Roadmap-2020» 
program.

87018885110
leila.shiden@mail.ru
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«R.OX», ИП
Дизайнерская студия 
пошив национальных 
женских сумок
Мангистауская область,  
г. Актау, 30 мкр., зд. 114

«R.OX», PE
Design studio for tailoring 
of national women’s  
bags
Mangistau region, Aktau c., 
microdistrict 30, building 
114

«R.OX», ЖК
Ұлттық нақышта сөмке 
тігетін дизайнерлік 
студия
Маңғыстау обылысы, 
Ақтау қаласы, 30 мкр., 
ғ.114

Эксклюзивтік үлгіде кыз-
келіншектердің сөмкелерін 
тігетін дизайнерлік студия. 
Студияны 2012 жылы 
Рысгүл мен Оксана бірігіп 
ашкан. Қазіргі кезде «Қама-
жай» атты топтамамен 
ұлттық нақышта сөмке және 
балаларға арналған шағын 
сөмкелер тігеді. 

 Компания «Жас кәсіпкер 
мектебі» жобасы оқыту 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған.

Дизайнерская студия по 
эксклюзивному пошиву 
женских сумок. Студия была 
открыта в 2012 году Рысгуль 
и Оксаной. На сегодняш-
ний день было изготовлено 
очень большое количество 
сумок в национальном сти-
ле коллекции «Камажай», а 
также детская линия сумок. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Проект об-
учение «Школа молодого 
предпринимателя».

Design studio for exclusive 
tailoring of women’s bags. 
The studio was opened by 
Rysgul and Oхana in 2012. A 
very large number of bags in 
national style of «Kamazhai» 
collection have been pro-
duced, as well as a children’s 
line of bags.

Types of government sup-
port obtained by the com-
pany: training in «School of a 
Young Entrepreneur» project.

87017480161
r.ox12@mail.ru
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«Абдулаева Б.Б.», 
ИП
Домашний текстиль в 
национальном колорите
Мангистауская область, 
Мунайлинский район,  
с. Баскудык, промзона 1, 
уч.22/1. 

«Abdulayeva B.B.», 
PE
Home textiles in national 
coloring.
Mangistau region, Munayli 
district, Baskudyk village, 
promzona 2, 22/1 site.

«Абдулаева Б.Б.», 
ЖК
Ұлттық нақыштағы үй 
тоқымасы 
Маңғыстау облы-
сы, Мұнайлы ауданы, 
Басқұдық, 1 өнеркәсіптік 
аймақ, 22/1

«Абдулаева Б.Б.» ЖК – 
көрпе-жастық және басқа 
үй тоқымасы бұйымдарын 
өндірумен және сатумен ай-
налысатын сауда-өндірістік 
фирма. Компания өнімі 
жоғары технологиялы 
жабдықтарда жасалған 
және сапа стандарттарына 
сәйкес келеді.

Компания субсидия-
лау, кепілдік ету, «Іскер-
лік байланыстар» оқыту 
жобасы «Бизнестің жол 
картасы-2020» бизнесті 
қолдау мен дамытудың 
Бірыңғай бағдарламасы ая-
сында мемлекеттік қолдау 
түрлеріне ие болған.

Сегодня ИП «Абдулаева 
Б.Б.» - молодая, динамично 
развивающая торгово-про-
изводствнная фирма, зани-
мающееся производством и 
продажей одеял, подушек 
и других швейных изделий 
домашнего текстиля. Про-
дукция компании изготов-
лена на новом, высокотех-
нологичном оборудовании 
и соответствует стандартам 
качества.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидиро-
вание, гарантирование, 
проект обучения «Деловые 
связи» в рамках Единой 
программы поддержки и 
развития бизнеса «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».

Today PE «Abdulayeva 
B.B.» is a young dynamically 
developing trading and 
production company engaged 
in the production and sale of 
blankets, pillows and other 
apparel of home textiles. 
The company’s products are 
manufactured on new, high-
tech equipment and meet 
quality standards.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing, gua-
ran teeing within Unified 
program for business support 
and development «Business 
Roadmap-2020», project 
«Business relations».

87015881689.
bayan68@inbox.ru
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«АЙНА», ИП
Производство одежды и 
оказание услуг в сфере 
красоты.
Атыраусская область, 
г. Атырау, микрорайон 
Авангард 4-3-10.

«AINA», PE
Manufacturing of clothes 
and providing services in 
beauty sphere.
Atyrau region, Atyrau c., 
Avangard microdistrict 
4-3-10.

«АЙНА», ЖК
Киім өндіру және 
сұлулық саласында 
қызмет көрсету.
Атырау қ., Авангард ш/а 
4-3-10

«Айна» ЖК 2016 жылдың 
сәуірінде тіркелген. Бүгінгі 
күні ЖК «Mukash» сауда 
белгісімен әйелдер киімін 
шығарады. Негізгі мақсаты 
- ұлттық нақыштағы стильді, 
ерекше әйелдер киімін 
жасау. Бұйымдарында ұлт-
тық нақыш пен еуропа-
лық стиль элементтері 
астасып көрініс тапқан. 
Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы аясында Start up-
Академия оқыту секілді 
мемлекеттік қолдау түр-
леріне ие болған.

ИП «АЙНА» было зареги-
стрировано в апреле 2016 
года. На данный момент ИП 
занимается производством 
женской одежды под тор-
говым знаком «MUKASH». 
Основной целью является 
создание стильной, женст-
венной, креативной оде-
жды с неким национальным 
колоритом. В наших изде-
лиях нашли объединение 
элементы национальной 
одежды и европейских сти-
лей. ИП является участни-
ком запуска моды Казахс-
тана.

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

Private entrepreneur 
«AYNA» was registered in 
April 2016. Today «AINA» 
is engaged in production 
of women’s clothing under 
«MUKASH» trademark. Our 
main purpose is to create 
stylish, feminine and crea-
tive clothes with a certain na-
tional coloring. Our products 
combine elements of national 
clothes and European styles. 
PE participated in the launch-
ing of Kazakh fashion.

Types of government sup-
port obtained by the com-
pany: training in Startup 
Academy within the frame-
work of the «Business Road-
map-2020» program.

87019457163, 
87028086660

aina_tb73@mail.ru
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 «Айтжанова Д.К.», 
ИП
Производство текстиль-
ных изделий, одежды, 
обуви и спецодежды 
Павлодарская область, 
город Экибастуз,  
ул. Ауэзова 157А.

«Aitzhanova D.K.», 
PE
Manufacture of textiles, 
clothing, footwear and 
overall
Pavlodar region,  
Ekibastuz c., Auezova st. 
157A

«Айтжанова Д.К.», 
ЖК
Тоқыма бұйымдары, 
киім, аяқ киім мен ар-
найы киім өндіру 
Павлодар облысы, 
Екібастұз қ., Әуезов к. 
157А

«Бал-Бөбек» 2015 жылы 
гранттық қолдау арқылы 
өз ісін бастады. Фабри-
ка тауар түрлері мен кли-
енттер санын арттыру-
да. Фабрика балалар 
ойыншықтарын, әшекейлер 
мен шығармашылық 
жинақтарын, балалар 
киімін (балға киетін көйлек, 
сарафан, мектеп блузала-
рын) өндіреді. 2016 жылы 
фабрика трикотажды 
бұйымдар мен сейсеп тіге 
бастады. 

Компания «Бизнестің 
жол картасы-2020» бизне-
сті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы 
аясында мемлекеттік грант 
секілді мемлекеттік қолдау 
түрлеріне ие болған.

Бал-Бобек начал свою де-
ятельность в 2015 году при 
поддержке гранта в рамках 
программы. Фабрика стре-
мительно расширяет свой 
ассортимент и клиентскую 
базу. Фабрика выпускает 
детские игрушки, украше-
ния, и наборы для твор-
чества. Детскую одежду 
(бальные платья, сарафаны, 
школьные блузки). В 2016 
году фабрика добавила в 
свой список трикотажные 
изделия и пошив постель-
ного белья. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Государствен-
ный грант в рамках Единой 
программы поддержки и 
развития бизнеса «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».

Bal-Bobek started its activity 
in 2015 with the support of a 
grant within the program. The 
factory is rapidly expanding its 
range and customer base. The 
factory produces children’s 
toys, decorations, and sets for 
creativity. Children’s clothes 
(ball dresses, sarafans, and 
school blouses). In 2016, 
the factory began producing 
knitwear and bed linen.

Types of government 
support obtained by the 
company: Statе grant within 
Unified business support 
and development  program 
«Business Roadmap-2020».

87779390138
albina_kiss_777@mail.ru
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«Ак Отау», ИП
Производство одежды
г.Алматы, ул.Кабдолова 
1/3, 204 бутик

«Ak Otau», PE
Manufacture of clothes
Almaty c., Kabdolov st.,1/3, 
204 boutique

«Ақ Отау», ЖК
Киім өндіру.
Алматы, Kabdolova 1/3 к., 
204 бутик

Дәулетова Жеңісгүл 14 
жылдан бері қолөнермен 
айналысып келеді. Көрпе, 
жастық, күртеше, көйлек 
және қыз балаларға 
арналған киім тігеді. Бар-
лығы қолмен тігіледі. 2014 
жылы «Менің Алматым» 
байқауында 4-орынды 
жеңіп алып дизай нер 
серти фикатын иеленді. 
Көп теген байқаулар мен 
фестивальдердің қатысу-
шысы.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы аясында.

Даулетова Женисгуль за-
нимается рукодельем 14 
лет. В национальном сти-
ле шьет приданое для де-
вушек: одеяло, подушки, 
камзолы, платья и многое 
другое. Все орнаменты ри-
суются и шьются вручную. 
В 2014 году на республи-
канском конкурсе «Менің 
Алматым» с ручной работой 
лоскутное панно получила 4 
место и получила сертифи-
кат дизайнера. Участвовала 
во многих конкурсах и фе-
стивалях.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Грантовое фи-
нансирование, в рамках 
программы «Дорожная кар-
та бизнеса-2020».

Dauletova Jenisgul has been 
doing needlework since she 
was 14. She sews a dowry for 
the girls in the national style: 
blankets, pillows, jackets, 
dresses and more. All orna-
ments are drawn and sewn by 
hand. In 2014 participating in 
the Republican contest “Менің 
Алматым” (My Almaty) with 
a handmade patchwork pic-
ture she gained the 4th prize 
place and received a certifi-
cate of a designer. Dauletova 
Jenisgul participated in many 
competitions and festivals. 

Types of government sup-
port obtained by the com-
pany: Grant financing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

87029423885
Jenisgul_85@mail.ru
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«Алма», ИП
Пошив дизайнерской 
одежды
Ақмолинская область, 
г. Астана, проспект 
Б.Момышұлы 4

«Alma», PE
Tailoring of designer 
clothes
Akmola region, Astana c., 
B.Momyshuly ave.4

«Алма», ЖК
Дизайнер киім тігу.
Ақмола облысы, 
Астана қ., Б.Момышұлы 
даңғылы 4 

«Алма» ЖК 2012 жылдан 
бастап қонақ үй, мейрам-
хана, мемлекеттік қызмет, 
құрылым компанияларға 
арналған тоқыма бұйым-
дары, униформа мен ар-
найы киім өндіреді. 2017 
жылдың шілдесінен бастап 
ЖК LA – LeilaAbaeva жеке 
бренді бойынша – дизай-
нерлік киім ательесі мен 
дайын қазақстандық өндіріс 
бұйымдары SHOWROOM 
айналысады. 

Компания ие болған мем-
лекеттік қолдау түрлері: 
«Бизнестің жол карта-
сы-2020» бағдарламасы 
аясында Start up-Академия 
оқыту.

ИП «Алма» произво-
дит текстильные изделия, 
униформы и спецодежды 
для гостиниц, ресторанов, 
государственных служб, 
строительных компаний, с 
2012 года.  В июле 
2017 года ИП работает 
под собственным брендом 
LA – LeilaAbaeva – ателье 
дизайнерской одежды и 
SHOWROOM готовых изде-
лий казахстанского произ-
водства. 

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

PE «Alma» has been 
producing textiles, uniforms 
and overalls for hotels, 
restaurants, government 
services and construction 
companies since 2012. 
In July 2017, PE started 
working under her own 
brand LA-LeilaAbayeva - a 
studio of designer clothes 
and SHOWROOM of finished 
goods of Kazakhstan 
production.

Types of government 
support obtained by the 
company: training in 
Startup Academy within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

87753723111 
Leila-a@mail.ru 
www.uspex.kz

www.lafashion.kz
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«Әлем-БТ», ТОО 
Производство чулочно-
носочных изделий под 
брендом KORE.
ЮКО, г.Шымкент,  
Енбекшинский район, 
Ленгерское шоссе, 7 км, 
специальная экономи-
ческая зона «Оңтүстік»

«Alem-BT», LLP
Production of hosiery 
under KORE brand.
South Kazakhstan Region, 
Shymkent c., Enbekshinsky 
district, Lengerskoye 
highway, 7 km, specialnaya 
economicheskaya baza 
«Ontustik».

«Әлем-БТ» ЖШС
KORE брендімен 
шұлық-нәски өндіру. 
ОҚО, Шымкент қ., 
Еңбекші ауданы, Леңгір 
тас жолы, 7 шақырым, 
«Оңтүстік» арнайы 
экономикалық аймағы

«Әлем-БТ» ЖШС (ары 
қарай KORE фабрикасы) – 
«Бизнес» және «Эконом» 
санатты шұлық шығаратын ірі 
өндіруші. Өндірісте Оңтүстік 
Кореяның жоғары сапалы 
жабдықтарын қолданады. 
Команданың негізгі мақсаты 
- сапаны барынша бақылау 
және өндірістің тікелей 
интеграциясы. Осы мақсатта 
бояу цехы мен синтетикалық 
талшықтарды өндіру жаб-
дықтары сатып алынған.

Мекеме «Даму-Өндіріс» 
бағдарламасы аясында 
қаржы ландыру секілді 
мемле кеттік қолдау түріне ие 
болған.

ТОО «Әлем-БТ» – круп-
нейшей производитель 
чулочно-носочной продук-
ции категории «бизнес» и 
«эконом» класса, использу-
ющий в своем производст-
ве оборудование высшего 
качества из Южной Кореи. 
Основной целью нашей 
команды является макси-
мальный контроль качества, 
и вертикальная интегра-
ция производства, для чего 
были дополнительно за-
куплены красильных цех и 
оборудование по производ-
ству синтетических нитей. 
Это дало преимущество, как 
в себестоимости производ-
ства, так и в возможностях 
предоставления широкого 
ассортимента продукции.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: профинансиро-
вано в рамках программы 
«Даму-Өндіріс».

«Alem-BT» LLP is the larg-
est manufacturer of hosiery 
products of the «business» 
and «economy» class, using 
the highest quality equip-
ment from South Korea in its  
production. The main goal 
of our team is the maximum 
quality control and vertical 
integration of production. For 
this purpose the company  
additionally purchased the 
dyeing plant and equipment 
for the production of syn-
thetic yarns, which gives us an  
advantage both in cost  
production and in the possi-
bilities of providing a wide 
range of products.

Types of government  
support obtained by the 
company: financing within  
«Damu-Ondiris» program.

8 (7252) 921-212
koresocks@gmail.com

web-сайт: koresocks.com 
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«Баяндинова Е.В.», 
ИП Салон штор 
«Алькор»
Производство изделий 
из тестиля
Павлодарская область,  
г. Аксу, ул. Астана 18

«Bayandinova Y.V.», 
PE «Alcor» salon  
of curtains
Manufacture of textiles
Pavlodar region, Aksu c., 
Astana st., 18

«Баяндинова Е.В», 
ЖК «Алькор»  
перде салоны
Тоқыма өнімдерін 
өндіру
Павлодар облысы, Ақсу 
қ., Астана көшесі 18

Компания 2001 жылы 
құрылды. Компания-
да перде мен ролл-пер-
делер жасау бойынша 5 
маман жұмыс істейді. Үй 
және кеңсеге арналған 
перде жасайды. Сондай-
ак интерьерге арналған 
жастықшалар жасалады. 
2013 жылдан бастап «ролл-
перделер», 2017 жылдан 
бастап «Болашақ аналарға 
арналған жастықтар» жаңа 
өнімі енгізілген. 

Копания «Шағын 
және орта кәсіпкерлерді 
оқыту», «Іскер байланыс» 
«Бизнестің жол карта-
сы-2020» бағдарламасы 
аясындағы мемлекеттік 
қолдау түрлеріне ие болған.

Компания основана в 
2001г. В компании рабо-
тают 5 специалистов по 
производству штор и ролл-
штор. Мы производим 
шторы для дома и офисов 
по индивидуальным раз-
работкам. Также изготав-
ливаем подушки для инте-
рьера. С 2013г. добавили 
новую услугу, «производ-
ство ролл-штор». С начала 
2017г. ввели новый про-
дукт «Подушки для будущих 
мам». 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
ком панией: «Обучение 
топ-менеджмента малого 
и среднего предпринима-
тельства», «Деловые свя-
зи» в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

The company was founded 
in 2001. The company 
consists of 5 specialists on 
the production of curtains 
and roll-up curtains. We 
produce curtains for home 
and offices on individual 
design development. In 
addition we produce pillows 
for interior. We added a new 
service «production of roll-
up curtains» in 2013. We 
introduced a new product 
«Pillows for expectant 
mothers» in 2017.

Types of government 
support obtained by the 
company: «Training top 
management of small and 
medium-sized businesses», 
«Business relations» within 
«Business Roadmap–2020» 
program.

Тел.: 8 (7183) 768-005,  
87470517759 Whatsap
elenalkor_28@mail.ru, 

Instagram: shtori_aksu_rollshtori, 
Одноклассники: Салон штор Алькор
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«Ворогошин М.В.», 
ИП
 Производство обуви
г. Алматы, Ауэзовский 
район, мкр 5

«Vorogoshyn M.V.», 
PE 
Manufacture of footwear
Almaty c., Auezov district, 
microdistrict 5

«Ворогушин М.В.», 
ЖК
Аяқ-киім өндірісі
Алматы қ.,  
Әуезов ауданы 5

«BOROS» компаниясы 
3 жылдан бері аяқ киім 
жасау және жөндеумен 
айналысады. Аяқ киім 
және былғарыдан жаса-
латын тауар клиентке 
жеке дара дайындалады. 
Жұмыс барысында үздік 
әлемдік өндірушілердің 
топтама ларына сүйене оты-
рып материал таңдалып, 
клеиенттің қалауын ескере 
отырып жеке тапсырыс 
жасалады. Компания биге 
киетін аяқ киім; арнайы 
аяқ киім, спорттық аяқ 
киім; стандартта емес аяқ 
киімдер; балалар және 
мектепке арналған; бірегей 
аяқ киімдерді (театр, ұлттық 
және т.б.) ұсынады.

Компания гранттық 
қаржы ландыру «Бизнестің 
жол картасы-2020» бағ дар-
ламасы аясындағы мемле-
кеттік қолдау түр леріне ие 
болған.

Компания «БОРОС» за-
нимается производством и 
ремонтом обуви в течение 3 
лет. Производство обуви и 
изделий из кожи осуществ-
ляется по индивидуальным 
заказам с учетом всех поже-
ланий клиента и с выбором 
дизайна и материалов из 
каталогов лучших мировых 
производителей. Компа-
ния предлагает следующие 
услуги: производство тан-
цевальной обуви; специ-
альная обувь, спортивная 
обувь; обувь нестандартных 
размеров и форм; детская и 
школьная обувь; уникаль-
ная обувь (театральная, на-
циональная и т.д.).

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Грантовое фи-
нансирование в рамках 
программы «Дорожная кар-
та бизнеса-2020». 

«BOROS» company has 
been producing and repairing 
shoes for 3 years. The manu-
facture of shoes and leather 
goods is implemented by indi-
vidual orders, taking into ac-
count all wishes of the client 
and with a choice of design 
and materials from catalogs of 
the world’s best manufactur-
ers. The company offers the 
following services: manufac-
ture of dance shoes; special 
shoes, sports shoes; footwear 
of non-standard sizes and 
shapes; children’s and school 
footwear; unique footwear 
(theater, national, etc.).

Types of government sup-
port obtained by the com-
pany: Grant financing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

87021720652 
oo.vorogushin@gmail.com 



30

ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
LIGHT INDUSTRY

«Ехлакова С.Н.»,  
ИП
Производство текстиль-
ных изделий, одежды, 
обуви и спецодежды
Акмолинская область,  
г. Кокшетау,  
ул. Ауельбекова 104/2

«Yekhlakova S.N.», 
PE
Production of textiles, 
clothing, footwear and 
overall.
Akmola region, Kokshetau 
c., Aueilbekova st., 104/2

«Ехлакова С.Н.»,  
ЖК
Тоқыма бұйымдарын, 
киім, аяқ киімі мен ар-
найы киім өндіру.
Ақмола, Көкшетау қ., 
Әуелбеков к. 104/2

«Harmony of Style» ком-
паниялар тобы концерттік 
және ұжымдық киім 
өндірісімен айналыса-
ды. 2015 жылы компания 
Қазақстан Республика-
сы Президентінің «Алтын 
Сапа» байқауының номи-
нанты атанды. Компания 
жоғары тігін шеберлігі, оң 
эмоция мен сөз ісіне деген 
үйіспеншілікті басты на-
зарда ұстайды. Компания 
ШОБ топ-менеджментін 
оқыту «Бизнестің жол кар-
тасы-2020» бағдарламасы 
аясындағы мемлекеттік 
қолдау түрлеріне ие болған.

Группа компаний 
«Harmony of Style» зани-
мается изготовлением и 
реализацией концертной и 
корпоративной одежды. В 
2015 году компания стала 
номинантом премии Прези-
дента Республики Казахстан 
«Алтын Сапа». В коллекциях 
изготовленных нами высту-
пают участники концерта 
от Акмолинской области 
на «ЭКСПО – 2017». Кре-
до компании – это высокое 
портновское мастерство, 
положительные эмоции и 
любовь. 

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

«Harmony of Style» 
group of companies is 
engaged in the manufacture 
and sale of concert and 
corporate clothing. In 2015 
the company became the 
nominee of «Altyn Sapa» 
award of the President of the 
Republic of Kazakhstan. The 
representatives of Akmola 
region participating in the 
concert «EXPO – 2017» 
wore clothes made by our 
company. The credo of the 
company is a high tailor’s skill, 
positive emotions and love.

Types of government 
support obtained by the 
company: Training top 
management of small and 
medium-sized businesses 
within the framework of 
«Business Roadmap-2020» 
program.

8 (7162) 425-431,  
8 (7162) 329-763

ehlakova1964@mail.ru
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«Жiбек Н.М.», ТОО 
Швейное производство
ЮКО, г.Шымкент, ул. 
Қапал батыра, 18А

«Zhibek N.M.», LLP 
Garment manufactures
South Kazakhstan Region, 
Shymkent c., Қапал batyr 
st., 18 А

«Жiбек Н.М.», ЖШС 
Тігін өндірісі
ОҚО, Шымкент қ., Қапал 
батыр көшесі, 18А

«Жібек-Н.М.» ЖШС тігін 
фабрикасы 2013 жылы 
құрылған. Негізінен фор-
малы және азаматтық киім-
кешек, соның ішінде ерлер 
мен әйелдер костюмдері, 
пиджак, кеудеше, көйлек, 
жейде, күртеше, паль-
то тігумен айналысады. 
Кәсіпорын «PFAFF» (Гер-
мания), «Juki» (Жапония), 
«Durkopp Adler AG» (Гер-
мания), «Brother» (Япония), 
«Guzelce Makina» (Түркия) 
фирмаларының заманауи 
тігін және пішу машинала-
рымен жабдықталған. Ком-
пания «Бизнестің жол кар-
тасы-2020» бағдарламасы 
аясында Бизнес Коммуни-
кациялар, Топ-менеджмен-
тін оқыту секілді мемле-
кеттік қолдау түрлеріне ие 
болған.

ТОО «Жібек Н. М.» швей-
ная фабрика, основанная 
в 2013 году. Основной ас-
сортимент – форменная и 
гражданская одежда, в том 
числе: мужские и женские 
костюмы, пиджаки, жилеты, 
платья, рубашки, куртки, 
пальто. Предприятие осна-
щено современным швей-
ным, стегальным и раскрой-
ным оборудованием фирм 
«PFAFF» (Германия), «Juki» 
(Япония), «Durkopp Adler 
AG» (Германия), «Brother» 
(Япония), «Guzelce Makina» 
(Турция). 

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

«Zhibek N.M.» LLP is a 
garment factory founded in 
2013. The basic assortment 
is uniform and civilian clothes, 
including men’s and women’s 
suits, jackets, vests, dresses, 
shirts, jackets, coats. The 
enterprise is equipped with 
modern sewing, quilting 
and cutting equipment by 
«PFAFF» (Germany), «Juki» 
(Japan), «Durkopp Adler 
AG» (Germany), «Brother» 
(Japan), «Guzelce Makina» 
(Turkey) companies.

Types of government 
support obtained by the 
company: Business relations, 
Training top management of 
SMEs within the framework of 
«Business Roadmap-2020» 
program.

8 (7252) 551-226, 536-719,  
87017354553

gulsara_nm@mail.ru 
nikinat53@mail.ru,  

Natalya-misyura@mail.ru,  
jibeka90@mail.ru
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«Жукова швейный 
салон «Веста  
Бурабай», ИП 
Производство текстиль-
ных изделий, одежды, 
обуви и спецодежды
Акмолинская область, 
г.Щучинск, ул. Мира 22

«Zhukova sewing 
salon «Vesta 
Burabay», PE
Production of textiles, 
clothing, footwear and 
overall
Akmola region, Shchuchinsk 
c., Mira st., 22

«Жукова «Веста 
Бурабай» тігін  
салоны, ЖК 
Тоқыма бұйымдарын, 
киім, аяқ киімі мен ар-
найы киім өндіру.
Ақмола облысы, Щучинск 
қ., Мира к. 22

Кәсіпорын 2005 жылы 
құрылды. Көптеген мақтау 
қағаздары, дипломдармен 
марапатталған. Аудан, 
облыс және халықаралық 
көрме лердің тұрақты қа-
тысу шысы. «Қазақстанның 
үздік тауары» аймақтық 
байқауына бірнеше рет 
қатысып, жеңімпаз атанды. 
Әйелдер кәсіпкерлігін да-
мыту барысында мадақ-
талған. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы аясында ШОБ 
топ-менеджментін оқыту 
секілді мемлекеттік қолдау 
түрлеріне ие болған.

Предприятие основано 
в 2005 году. Награжден 
многочисленными грамо-
тами, дипломами. Посто-
янный участник районных, 
областных и международ-
ных выставок. Неоднократ-
ный участник и победитель 
региональных конкурсов 
«Лучший товар Казахста-
на». Награжден грамотой за 
развитие женского пред-
принимательства. 

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

The enterprise was found-
ed in 2005. It was awarded 
with numerous diplomas and 
grateful certificates. It is a 
regular participant of local, re-
gional and international exhi-
bitions. Many time participant 
and winner of regional com-
petitions «The best product of 
Kazakhstan». PE was awarded 
a diploma for the develop-
ment of women’s entrepre-
neurship.

Types of government sup-
port obtained by the compa-
ny: Training top management 
of small and medium-sized 
businesses within the frame-
work of «Business Road-
map-2020» program.

8 (7163) 635-484
piligrim2004@mail.ru
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«Жумагулова А.С.», 
ИП 
Производство одежды и 
постельного белья
Атырау, пр. Алмагуль,  
д. 10

«Zhumagulova 
A.S.», PE 
Manufacture of clothes 
and bed linen
Atyrau c., Almagul ave. 10

«Жұмағұлова А.С.», 
ЖК
Киім және төсек 
жабдықтарын өндіру
Атырау қ., Алмагүл ы/а 
10 д.

«Ажар Textile» тігін ше-
берханасы 2010 жылы тір-
келді. Компания негізінен 
стильді, дизайнерлік әрі 
ыңғайлы киім өндірумен 
айналысады.

Компания Start-дейін 
қарыз 3 млн теңге көлемінде, 
«Бизнес-Кеңесші» оқыту 
«Бизнестің жол карта-
сы-2020» бағдарламасы 
аясындағы мемлекеттік 
қолдау түрлеріне ие болған.

Швейная мастерская 
«Ажар Текстиль» была заре-
гистрирована в 2010 году. 
Основной целью компа-
нии является производство 
стильной, дизайнерской и 
в то же время удобной оде-
жды, которая позволяет ка-
ждому клиенту чувствовать 
себя хорошо в любой ситу-
ации.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Стартовый кре-
дит в размере 3 000 000 
тенге, обучение «Бизнес-со-
ветник» в рамках програм-
мы «Дорожная карта биз-
несса-2020».

Sewing workshop «Azhar 
Textile» was registered in 
2010. The main goal of the 
company is the production 
of stylish, designer and at 
the same time, comfortable 
clothes, which allows each 
client to feel good in any 
situation. 

Types of government 
obtained by the company: 
Start up loan in the amount 
of KZT 3 million, «Business 
Advisоr» training within the 
framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

87781116276
akzh@inbox.ru
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«Исабекова Г.», ИП
Текстиль
ЮКО, г. Шымкент, СЭЗ 
Онтустик

«Issabekova G.», PE
Textile
South Kazakhstan Region, 
Shymkent с., SEZ Ontustik

«Исабекова Г.», ЖК
Tоқыма.
ОҚО, Шымкент қ., АЭА 
Оңтүстік

«KZ Өнер», киіз иіру 
қолөнер шеберханасы үй ге 
киетін сүйретпелер, кілем-
шелер, кәдесыйлар шы-
ғарады. 

Компания «Бизнестің 
жол картасы-2020» бағ-
дар ламасы аясында инно-
вациялық грант – 3 млн.
тенге мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған.

«KZ Өнер», ручная мас-
терская изготавли ва ет: до-
машние та почки, коврики, 
сувениры

Компания получила го-
сударственную поддержку: 
3000000 тенге инноваци-
онный грант в рамках про-
граммы «Дорожная карта 
бизнеса-2020».

«KZ Oner», manual work-
shop produces: home slip-
pers, rugs, souvenirs

The company received state 
support: innovations grant 
KZT 3 million within frame-
work of «Business Road-
map-2020» program.

87781118277
rysbai22@mail.ru
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«Исюмбаева Г.Г.», 
ИП
Производство вязаных и 
трикотажных чулочных 
изделий.
Костанайская область,  
г. Рудный,  
ул. 50 лет Октября 68

«Issyumbayeva 
G.G.», PE
Manufacture of  
knit-wear hosiery
Kostanay region, Rudnyi c., 
50 let Oktyabrya st., 68

«Исюмбаева Г.Г.», 
ЖК
Тоқылған және три-
котажды шұлық 
бұйымдарын өндіру
Қостанай облысы, Рудный 
қ., Қазанның 50 жылдығы 
к. 68

Исюмбаева ЖК тоқыма 
бұйымдар өндірісімен 
2014 жылдың қазан айы-
нан бастап айналысады. 
Штатта үш тоқымашы бар. 
Қазіргі уақытта дүкен де 
сатылатын тоқыма бұйым-
дар тұтынушылардың сұра-
нысына сай келе бермейді. 
Кейде сапасы төмен және 
синтетикалық материал-
дан жасалады. Сондықтан 
да қолдан тоқылған заттар 
үнемі сұраныста болады. 
Шеберхана тоқу машинала-
рында және қолдан жоғары 
сапалы иірілген жіптен кар-
дигандар, кофта, көйлектер 
шығарады. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
лама сы аясында гранттық 
қаржыландыру секілді мем-
лекеттік қолдау түріне ие 
болған.

ИП Исюмбаева занимает-
ся производством вязаных 
изделий с октября 2014 г., 
в штате три вязальщицы. В 
настоящее время вязаные 
изделия, которые продают-
ся в магазинах, не всегда 
отвечают запросам потре-
бителей, из-за низкого ка-
чества и синтетических ма-
териалов. Соответственно, 
вязаные вещи, изготовлен-
ные в ручную, уверенно за-
нимают свою нишу. Мастер-
ская производит кардиганы, 
кофточки, платья связанные 
на вязальных машинах и 
вручную из пряжи высокого 
качества. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: грантовое фи-
нансирование в рамках 
программы «Дорожная кар-
та бизнесса-2020».

PE «Issyumbayeva G.G.» 
has been engaged in the 
production of knitted 
products since October 2014, 
and the personnel include 
three knitters. Currently, 
knitted products that are sold 
in stores do not always meet 
the needs of consumers, due 
to poor quality and synthetic 
materials. Therefore hand 
knitting products confidently 
occupy their niche. The 
workshop produces cardigan 
sweaters, blouses and 
dresses produced on knitting 
machines and by hand 
knitting using high quality 
yarn.

Types of government 
support obtained by the 
company: grant financing 
withing the framework of 
«Business Roadmap-2020» 
program.

877752033174
isumbaeva_g@mail.ru
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«Кадирбаев А.О.», 
ИП
Производство кожаных 
и меховых изделий
Жамбылская область, 
г.Тараз, промзона НДФЗ

«Kadirbayev A.O.», 
PE
Manufacture of leather 
and fur products
Zhambyl region, Taraz c., 
NDFZ promzona

«Кадирбаев А.О.», 
ЖК
Былғары және үлбір 
өндіру
Жамбыл обл., Тараз қ., 
НДФЗ өнеркәсіптік аймақ

 Компания 2007 жылы 
құрылды және әйелдер мен 
балалар ішіктерін; ерлер, 
әйелдер, балалар тондарын; 
теріден жасалған шолақ 
жеңді киім мен т.б. табиғи 
теріден жасалған бұйымдар 
өндіреді. Кәсіпорын өнімі 
Ресей сияқты жақын шет 
елдерге экспортталады. 
Осы уақытқа дейін көптеген 
облыстық, республикалық 
көрмелерге қатысып, дип-
лом, сертификаттармен 
мара пат талды. Олардың 
ішінде «Қазақстанның үз-
дік тауары-2016» аймақ тық 
көрмесінде «Тұрғындарға 
арналған үзді тауар» 
номинациясында ІІІ дәреже-
дегі дипломмен марапат-
талды.

Компания «Бизнес 
жол картасы-2020» кә-
сіп керлікті қолдау және 
дамыту бойынша бірың ғай 
бағдарламасы (субсидия-
лар) секілді мемлекеттік 
қолдау түрлеріне ие болған.

Компания существует с 
2007 года и выпускает изде-
лия из натурального меха, 
таких как женские и детские 
шубы; мужские, женские, 
детские дубленки; меховые 
безрукавки и т.п. Продук-
ция предприятия экспорти-
руется в такие страны, как 
Россия. До этого времени 
участвовали во многих об-
ластных, республиканских 
выставок и награждались 
дипломами, сертификата-
ми. Среди них дипломом ІІІ 
степени в номинации «Луч-
ший товар для населения» 
на региональной выставке 
«Лучший товар Казахста-
на-2016».

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Единая про-
грамма по поддержке и 
развитию предпринима-
тельства «Дорожная карта 
бизнеса 2020» (Субсидии).

The company has been re-
leasing products made of nat-
ural fur, such as women’s and 
children’s fur coats, men’s, 
women’s, children’s sheep-
skin coats, fur sleeveless jack-
ets since 2007. The products 
of the enterprise are exported 
to Russia. PE «Kadirbayev 
A.O.» participated in many re-
gional, republican exhibitions 
and was awarded with diplo-
mas and certificates. The pri-
vate entrepreneur participated 
in exhibition «The Best prod-
uct of Kazakhstan–2016» 
and was awarded with a third 
degree diploma in nomination 
«Best product for the Popula-
tion».

Types of government sup-
port obtained by the com-
pany: Unified Program for 
Support and Development of 
Entrepreneurship (Subsidies).

87015764267
olzhas_kadirbaev@mail.ru
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«КазЛегПром»,  
ТОО
Производство одежды 
для обороны и офиса
г. Алматы, ул. Промыш-
ленная 15

«KazLegProm»,  
LLP
Manufacture of clothing 
for defense and office
Almaty c., Promyshlennaya 
st., 15

«КазЛегПром», 
ЖШС
Қорғаныс пен кеңсе 
киімдерін өндіру
Алматы, Промышленная 
к, 15

«Казлегпром-Алматы» 
ЖШС - Қазақстандағы 
жоғары технологиялы ірі 
өндірістік кәсіпорындардың 
бірі. 2011 жылдан бастап 
арнайы киім және киім мен 
аяқ киім, азаматтық киім 
және аяқ киім өндірісі жолға 
қойылған. Өндірісте ең озық 
технология қолданылады 

Компан субсидиялау, 
шағын және орта бизнес 
топ-менеджментін оқыту 
«Бизнестің Жол карта-
сы-2020» бағдарламасы 
аясындағы мемлекеттік 
қолдау түрлеріне ие болған.

ТОО «КазЛегПром-Алма-
ты» - одно из крупнейших 
высокотехнологичных про-
изводственных предприя-
тий в легкой промышленно-
сти Казахстана. С 2011 года 
успешно работает портной 
и обувной завод, освоив 
производство специальной 
одежды и обуви, военной 
формы, гражданской оде-
жды и обуви. Производство 
представляет собой отре-
ставрированный комплекс, 
в котором представлены са-
мые передовые технологи-
ческие решения для шитья и 
производства обуви.

 Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние, обучение топ-менед-
жмента МСП в рамках про-
граммы «Дорожная карта 
бизнеса-2020».

«KazLegProm-Almaty» LLP 
is one of the largest high-tech 
manufacturing enterprises 
for clothing and footwear 
branches in the light industry 
of Kazakhstan. Tailor and 
footwear factory has been 
successfully operating since 
2011, having mastered the 
production of overalls and 
footwear, military overall, 
civilian clothes and footwear. 
The production site is 
represented by renovated 
complex where there are 
implemented the most 
advanced technological 
solutions in sewing and 
footwear production. 

Types of government 
support obtained by the 
company: Subsidizing, 
training top management 
of small and medium-
sized businesses within the 
framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8 (7273) 311-200 
info@klpa.kz

zhanar.dyussembekova@klpa.kz
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«Камалов Х.Д.»,  
ИП
Производство носочно-
чулочных изделий
ЮКО, г. Шымкент, 
ул.Можайского 19

«Kamalov Kh.D.»,  
PE
Manufacture of hosiery
South Kazakhstan Region, 
Shymkent c., Mozhaiskii 
st., 19

«Камалов Х.Д.»,  
ЖК
Нәски-шұлықтық 
бұйымдар өндірісі
ОҚО, Шымкент қ.,  
Можайский к, 19

Жеке кәсіпорын «Ка-
малов» «Надежда» сау-
да белгісімен жоғары 
сапа лы нәски-шұлық 
бұйым  дарды ұсынады. 
Кәсіпорын Шымкент қала-
сында 2005 жылдан 
бері жұмыс істеп келеді. 
Өнім бояу шығармайтын 
бұйымдарды өндіруге 
мүм кіндік беретін түрлі-
түсті шикізатта тоқылады. 
Барлық зат химиялық 
талшықтар қосылған, 100% 
боялған мақта иірімжібімен 
дайындалады. Бұл белгілі бір 
өлшемі бар, жоғары сапалы 
өнім шығаруға мүмкіндік 
береді. 

Компания ОҚО бойынша 
Ресей Федерациясы ЦОПе 
Даму кәсіпкерлікті дамыту 
қорымен консультациялар 
түрінде қаржылық емес 
қолдау секілді мемлекеттік 
қолдау түрлеріне ие болған.

Частное предприятие ИП 
«Камалов» предлагает вы-
сококачественные носочно-
чулочные изделия торговой 
марки «Надежда». Пред-
приятие работает с 2005 
года и производит всю про-
дукцию в г. Шымкент. Про-
дукция вяжется на цветном 
сырье, которое позволяет 
производить изделия, не 
выводящие краситель. Вся 
продукция изготавлива-
ется из 100% хлопчатобу-
мажной крашеной пряжи с 
добавлением химических 
волокон, что позволяет нам 
производить высококачест-
венную продукцию, имею-
щую определенный размер.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: нефинансовая 
поддержка в виде консуль-
таций в ЦОПе при РФ фон-
да развития предпринима-
тельства Даму по ЮКО.

Private enterprise PE 
«Kamalov» offers high-
quality hosiery products of 
«Nadezhda» trade mark. The 
enterprise has been operating 
since 2005 and produces all 
products in Shymkent city. 
The products are knitted 
with raw material that allows 
producing goods that do not 
remove the dye. All products 
are made from 100% cotton 
dyed yarn with the addition of 
chemical fibers, which allows 
us to produce high-quality 
products having a certain size.

Types of government 
support obtained by the 
company: non-financial 
support in the form of 
consultations at the CES 
with the Russian Fund 
for the Development of 
Entrepreneurship of «Damu» 
in SKR.

8 (7252) 503 - 070, 
87056901316, 
87014414585,

nadezhda_has@mail.ru
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«Карагандинская 
обувная фабрика», 
ТОО
Производство обуви
Карагандандинская  
область, г.Караганда,  
ул. Ержанова 18

«Karaganda shoe 
factory»,  
LLP
Manufacture of footwear
Karaganda region, 
Karaganda c.,  
Yerzhanov st., 18

Қарағанды аяқ 
киім фабрикасы», 
ЖШС
Аяқ киім өндіру
Қарағанды облысы, 
Қарағанды қ.,  
Ержанов к. 18

 «Қарағанды аяқ киім 
фабрикасы» ЖШС 2011 
жылы құрылды. Компа-
ния өнеркәсіп саласындағы 
жетекші брендтердің 
бірі. Қарағанды аяқ киім 
фабрикасының негізгі 
міндеті ‒ жоғары сапалы 
жұмысшы аяқ киімін жасау. 
Осы мақсатқа жету үшін за-
уыт Total Quality үдерісіне 
негізделген стратегияны 
ұстанады. Бұл – өнімнің 
сапасына кепілдік беріп, 
өндірістің барлық сатысына 
әсер етеді. 

Компания «Даму» АҚ 
өндейтін өнеркәсібінде 
ШОБ қолдау бағдарламасы 
бойынша несие қаражатын 
алу секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

ТОО «Карагандинская 
обувная фабрика» основа-
на в 2011 году. Компания, 
один из ведущих брендов 
в отрасли. Главная задача 
Карагандинской обувной 
фабрики — создание вы-
сококачественной рабочей 
обуви. Для достижения 
этой цели, промышленная 
стратегия осуществленная 
нашей фабрикой основана 
на Total Quality процессах, 
влияющих на весь процесс 
производства, для того, что-
бы полностью гарантиро-
вать надежность конечного 
продукта.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Получение 
Кре дит ных средств по про-
грамме поддержки МСБ в 
обрабатывающей промыш-
ленности АО «ПРП «Даму».

«Karaganda shoe factory» 
LLP was founded in 2011. 
The company is one of the 
leading brands in footwear 
industry. The main goal of 
Karaganda shoe factory is the 
creation of high-quality work 
shoes. For the achievement 
of this goal, the industrial 
strategy implemented at 
our factory is based on Total 
Quality processes that affect 
the entire production process 
in order to fully guarantee the 
reliability of the final product.

Types of government 
support obtained by the 
company: obtaining credit 
funds within programme 
of support for small and 
medium businesses in the 
manufacturing industry of JSC 
«PRP «Damu».

8 (7212) 436-046
kof.11@mail.ru,  

karobuv.kz
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«Компания 
«DamMa», ТОО
Павлодарская обл.  
Качирский район,  
с. Теренколь ул.Северная 
7/2.

««DamMa 
Company», TOO
Pavlodar region, Kachirsky 
district, Terenkol village, 
Severnaya st., 7/2

«Компания 
«DamMa», ЖШС
Павлодар облысы,  
Кашыр ауданы, Тереқкөл 
а. Северная к.7/2.

«ДамМа» ЖШС мемле-
кеттік грант иегері. Жүннен 
жасалған көрпе, жастық 
тігумен, сондай-ақ киіз-
ден қоржын жасаумен 
айналысады.

Компания «Бизнес жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы аясындағы гран 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған.

ТОО Компания «ДамМа» 
получило государственный 
грант. Занимается пошивом 
шерстяных одеял и под-
ушек, а также изготовлени-
ем коржунов из войлока.

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

«DamMa» company it 
obtained a state grant. Is 
engaged in sewing woolen 
blankets and pillows, as well 
as the manufacturing of 
korzhun bags made of felt.

Types of government 
support obtained by the 
company: grant within the 
framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

87476690674
e-r-n-u-r@mail.ru
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«Курмашева Н.О.», 
ИП
Производство других 
пластмассовых изделий
г. Алматы, ул. Тлендиева 
2д, кв.39

«Kurmasheva N.O.», 
PE
Manufacture of other 
plastic products
Almaty c., Tlendieva st.,  
2 h., 39 app. 

«Құрмашева Н.О.», 
ЖК
Пластмассадан 
жасалған өзге де 
бұйымдар өндіру
Алматы қ., Тлендиева 2д 
к., п.39

Құрмашева Н.О.» ЖК 
2013 жылдан бастап 
«Тоғызқұмалақ» қазақ ұлт-
тық интеллектуалды ойын 
тақталарын шығарады. Өн-
діріс мүмкіндігі шектеулі 
жандарға арналған так-
тильді тақтай шығарудан 
басталған. Нәзира Құрма-
шева комиссия алдында 
бизнес жобасын қорғап, 
«Бизнестің жол карта-
сы-2020» бағдарламасы 
аясында 3 млн тенге грантқа 
ие болды.

Компания қаржыландыру 
гранттары, «Бизнес жол  
картасы 2020 бағдарлама-
сы аясындағы шағын және 
орта бизнестің 2-кезеңі 
бойынша бизнес коммуни-
кация топ-менеджментін 
оқыту секілді мемлекеттік 
қолдау түрлеріне ие болған.

ИП «Курмашева Н.О.» 
выпускает доски для на-
циональной казахской 
интеллектуальной игры 
«тоғызқумалақ» с 2013 
года. Производство нача-
лось с выпуска тактильных 
шашек для людей с ограни-
ченными возможностями. 
Назира Курмашева защити-
ла бизнес-проект перед Ко-
миссией и получила грант 
в размере 3 млн. тенге по 
программе «Дорожная кар-
та бизнеса-2020». 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Финансиро-
вание грантов, Обучение 
топ-менеджмента МСП, 
этап бизнес-коммуника-
ции 2 в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

PE «Kurmasheva N.O.» has 
been releasing boards for 
national Kazakh intellectual 
game «togyzkumalak» since 
2013. Production began 
with the production of 
tactile checkers for people 
with disabilities. Nazira 
Kurmasheva defended the 
business project before the 
Commission and received 
grant in the amount of KZT 
3 million within «Business 
Roadmap -2020» program.

Types of government 
support obtained by the 
company: Grant financing, 
Training top management 
of small and medium-
sized businesses, «Business 
relations stage 2» within 
the framework of «Business 
Roadmap – 2020» program.

87022010147
nkurmash71@mail.ru
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«Қазақ оюлары», 
ТОО 
Производство и продажа 
текстильных изделий
г.Астана, ул .Кунаева 29, 
кв.55.

«Kazakh Ouylary», 
LLP
Manufacture and sale of 
textiles
Astana c., Konayev st., 29, 
app. 55.

«Қазақ оюлары», 
ЖШС
Тоқыма бұйымдарын 
өндіру және сату
Астана қ., Қонаев к., 29 
үй, 55 п.

«Қазақ оюлары» ЖШС 
таза түйе жүнінен көрпе 
мен жастықтар өндірумен 
айналысады. Өнім 100 таза, 
табиғи материалдардан 
жасалған. Түйе жүні гипо-
аллергенді, тазалықтың 4 
кезеңінен өткен. 

Компания шағын жә-
не орта бизнес топ-
менеджментін оқыту, Іс-
кер лік қарым-қатынас, 
Бизнес-Кеңесші «Бизнес 
жол картасы-2020» бағ-
дарламасы аясындағы 
мемле кеттік қолдау түр-
леріне ие болған.

ТОО «Қазақ оюлары» 
производит стеганые оде-
яла, и подушки из верблю-
жьей шерсти. Производство 
на 100 % из натуральных 
материалов, ткань - хлопок, 
наполнитель ‒ верблюжья 
шерсть. Шерсть гипоал-
лергенна, проходит 4 этапа 
чистки. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Обучение топ-
менеджмента МСБ, Дело-
вые связи, Бизнес-Совет-
ник в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020». 

«Kazakh Ouylary» LLP 
produces quilts and pillows 
made of camel wool. Our 
products are made from 
100% natural materials, 
fabric ‒ cotton cloth, filler 
‒ camel wool. Wool is 
hypoallergenic, passes 4 
stages of cleansing. 

Types of government 
support obtained by the 
company: Training top-
management of small and 
medium-sized businesses, 
«Business Relations», 
«Business Advisor» within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8 (7172) 456-821, 
87056339888

bazelkhanova.k@mail.ru
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«Максутова Ж.Н.», 
ИП
Производство текстиль-
ных изделий, одежды, 
обуви и спецодежды
Акмолинская область, г. 
Кокшетау, ул. Ауельбеко-
ва 84

«Maksutova J.N.»,  
PE
Production of textiles, 
clothing, footwear and 
overalls
Akmola region, Kokshetau 
c., Auelbekov st., 84

«Максутова Ж.Н.», 
ЖК
Тоқыма бұйымдары, 
киім, аяқ киім мен ар-
найы киім өндіру
Ақмола облысы,  
Көкшетау қ., Әуелбеков 
к. 84.

2015 жылы Көкшетау 
қаласында қызметін «Gala-
Tex» брендінің төсек орны 
жабдықтарын тігу бойынша 
тігін цехы ретінде баста-
ды. Аталған сауда белгісі-
мен жасалған төсек орын 
жабдығы «жайлылық пен 
сапа» деген көрсеткішті ба-
сты мақсат еткен. 

Компания БЖК: кепіл-
дік ету, субсидиялау, ШОБ 
топ-менеджментін оқыту 
«Бизнес жол картасы- 2020 
бағдарламасы аясындағы 
мемлекеттік қолдау түр-
леріне ие болған.

В 2015 году на казахс-
танском рынке в г. Кокше-
тау начал свое развитие 
швейный цех по пошиву 
постельного белья бренда 
«GalaTex». Постельное бе-
лье данной марки удовлет-
воряет двум основным тре-
бованиям: комфортность и 
качество. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: ДКБ: гаранти-
рование, субсидирование, 
обучение топ-менеджмента 
МСБ в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

Tailor workshop for the 
production of bed linen under 
«GalaTex» brand began 
its activity in Kokshetau in 
2015. Bed linen under this 
brand satisfies two essential 
requirements: comfort and 
quality. 

Types of government 
support obtained by the 
company: Business Roadmap: 
guaranteeing, subsidizing, 
training the top management 
of small and medium-
sized businesses within the 
framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

87022922388
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«Мусабалина Г.К.», 
ИП
Ателье по пошиву
ВКО, г. Семей, ул. Клары 
Цеткин, д. 11.

«Mussabalina G.K.», 
PE
Sewing studio
East Kazakhstan Region, 
Semey c., Klara Cetkin st., 
h.11.

«Мұсабалина Г.К», 
ЖК
Тігін ательесі
ШҚО, Семей қ., Клара 
Цеткин көшесі, 11 үй.

Тондар мен теріден 
топтамалар, концерт көй-
лек тері мен мектеп форма-
сын тігумен айналысады. 
Компанияның көлемді 
штаты үлкен тапсырыстарды 
орындауға және қысқа 
мерзім ішінде топтамалар 
мен мемлекеттік тапсырыс-
тарды орындауға мүмкіндік 
береді.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» ҚҚжДББ-сы 
аясында субсидиялау секілді 
мемлекеттік қолдау түріне ие 
болған.

Мы шьем коллекции из 
меха и кожи, концертные 
платья и школьную фор-
му. Обширный штат нашей 
компании позволяет вы-
ходить на внушительные 
объемы и отшивать новые 
коллекции и госзаказы в ко-
роткие сроки.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Субсидиро-
вание в рамках ЕППиРБ 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

We sew collections made 
of fur and leather, concert 
dresses and school uniforms.
The extensive staff of our 
company allows producing 
impressive volumes and 
sewing new collections and 
government orders in a short 
period of time.

Types of government 
support obtained by the 
company: Subsidizing within 
the framework of Unified 
business support and business 
development program «Busi-
ness Roadmap-2020». 

8 (7222) 568-102
asat.atelye@mail.ru
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«Мусабекова Г.К.», 
ИП 
Изготовление одежды  
в национальном  
и современном стилях.
ВКО, г.Семей, ул. 408 
квартал, дом 22

«Mussabekovа 
G.K.», PE 
Manufacturing of clothes 
in national and modern 
styles.
East Kazalhstan Region, 
Semey c., 408 kvartal st., 
h.22.

«Мұсабекова Г.К.», 
ЖК 
Киімдерді ұлттық және 
заманауи стильде жасау
ШҚО, Семей қаласы, 
071410, 408 квартал 
көшесі, 22 үй.

«Акниет» ұлттық киімдер 
салонына 15 жыл. Компа-
ния қазақы стильде киім 
дизайнымен айналысады. 
Шығармашылық ұжымдар 
үшін арнайы сахналық киім 
үлгілерін даярлайды (қазақ, 
татар, өзбек, украин және 
т.б.). 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарлама 
аясында субсидиялау секіл-
ді мемлекеттік қолдау түріне 
ие болған.

Салону национальной 
одежды «Акниет» 15 лет. 
Компания занимается ди-
зайном одежды в казахском 
национальном стиле. Для 
творческих коллективов 
компания изготавливает 
сце ни ческие наряды (казах-
ские, татарские, узбекские, 
украинские и т. д). 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Субсидирова-
ние по программе «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».

«Akniet» studio of national 
clothes is 15 years old. The 
company is engaged in the 
design of clothing in the 
Kazakh national style. The 
company produces stage 
dresses (Kazakh, Tatar, 
Uzbek, Ukrainian, etc.) for 
creative teams.

Types of government 
support obtained by the 
company: Subsidizing withing 
the program «Business 
Roadmap-2020».

8 (7222) 321-391
atelie_akniet@mail.ru
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«Мырзакулова Ж.», 
ИП
Производство продуктов 
питания и текстильных 
изделий
Кызылординская область, 
Жалагашский р-он,  
с. Каракеткен,  
ул. Калмахан, 6. 

«Myrzakulova Zh.», 
PE
Manufacture of food 
products and textiles
Kyzylorda region, Zhalagash 
District, Karaketken village, 
Kalmakhan st.,6.

«Мырзақұлова Ж.», 
ЖК
Тамақ өнімдері мен 
тоқыма бұйымдарын 
өндіру
Қызылорда облысы, 
Жалағаш ауд., Қаракеткен 
а., Қалмахан к.6. 

«Каракеткен» үй тұш-
парасы брендінің иесі. 
Негізіен Кызылорда қала-
сындағы сауда үйлері, 
Жалағаш ауылының он 
шақты сауда нүктелерінде 
өткізіледі. «Каракеткен» 
үй тұшпарасы өнімінің 
сәйкестік сертификаты бар 
және облыс тұрғындары 
тарапынан сұранысқа ие. 
Сонымен қатар, компания 
өз қаражаты есебінен тігін 
жабдықтарын сатып алып, 
тоқыма бұйымдары (төсек 
орны тысы) өндірісін іске 
қосты. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша гранттық 
қаржыландыру секілді 
мемле кеттік қолдау түріне ие 
болған.

Продукция реализуется 
под брендом  «Домашние 
пельмени «Каракеткен» в 
торговых домах г. Кызылор-
да, а также в десяти торго-
вых точках поселка Жала-
гаш.  «Домашние пельмени 
«Каракеткен» имеют сер-
тификат соответствия на 
продукцию и пользуются 
большим спросом у жите-
лей области. Кроме этого, 
за счет собственных средств 
компания приобрела швей-
ное оборудование и начала 
производство текстильных 
изделий (постельное бе-
лье). 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: грантовое фи-
нансирование в рамках 
программы «Дорожная кар-
та бизнеса-2020».

The products are sold under 
the brand of «Home-made 
dumplings «Karaketken» 
in the trade centers of 
Kyzylorda, as well as in 
ten outlets in the village of 
Zhalagash. «Homemade 
dumplings «Karaketken» have 
a certificate of conformity for 
products and got popularity 
among the residents of 
the region. In addition, the 
company acquired sewing 
equipment at its own expense 
and began the production of 
textile products (bed linen). 

Types of government 
support obtained by the 
company: grant financing 
within the framework of 
«Business Roadmap-2020» 
program.

8 777 260 08 32,  
8 (7242) 244-457
 erylan63@mail.ru
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«Научно-производст-
венный центр моды  
и ассортимента 
«Асыл-Дизайн»,  
ТОО
Пошив дизайнерской 
одежды
Жамбылская область, г.Тараз, 
ул.Ниеткалиева, д.14.

«Research and  
production center  
for fashion and  
assortment Assyl- 
Design», LLP 
Sewing of designer 
clothes
Zhambyl region, Taraz c., 
Nietkalieva st., 14.

«Асыл-Дизайн»  
сән мен ассортимент 
ғылыми-өндірістік 
орталығы»,  
ЖШС 
Дизайнерлік киім тігу
Жамбыл обл., Тараз қ., 
Ниетқалиев к., 14 үй.

22 жыл ішінде «Асыл-
Дизайн» сән үйі қазіргі 
заманғы киім түрлерін 
кеңейту мақсатында бас ди-
зайнер Айдархан Калиевтің 
жетекшілігімен көшпенділер 
киімін зерттеумен айналы-
суда. Айдархан Калиев – 
«Асыл-Дизайн» сән үйінің 
бас дизайнері, ғылым кан-
дидаты, өнертану доценті, 
60 астам имидждік және 
маусымдық топтамалардың 
авторы. Оның авторлық 
топтамалары Бүкіләлемдік 
және Халықаралық форум-
дардың визит карточкасына 
айналып үлгерді. Оның же-
текшілігімен «Aspara» мен 
«Aidar Khan» брендтік кимі 
үлгілері шығарылады. 

Компания несие бойын-
ша пайыздық ставканы суб-
сидиялау «Бизнестің жол 
картасы 2020» бағдарлама 
аясында субсидиялау 
секілді мемлекеттік қолдау 
түрлеріне ие болған.

На протяжении 22 лет 
проблемой изучения искус-
ства костюма кочевников с 
целью расширения ассор-
тимента современной оде-
жды занимается Дом моды 
«Асыл-Дизайн» под руко-
водством главного дизай-
нера Айдархана Калиева. 
Айдархан Калиев – глав-
ный дизайнер Дома Моды 
«Асыл-Дизайн», кандидат 
наук, доцент искусство-
ведения, автор свыше 60 
имиджевых и сезонных кол-
лекций. Его авторские кол-
лекции давно стали визит-
ной карточкой Казахстана 
на Всемирных и Междуна-
родных форумах и выстав-
ках. Под его руководством 
выпускаются брендовые 
модели от отечественных 
торговых марок «ASPARA» и 
«Aidar Khan». 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Субсидирова-
ние процентной ставки по 
кредиту в рамках програм-
мы «Дорожная карта бизне-
са-2020».

«Assyl-Design» fashion 
house has been studying the 
art of the nomads’ costumes 
with the aim to expand the 
range of modern clothes for 22 
years. Aidarkhan Kaliyev is the 
chief designer of the «Assyl-
Design» Fashion house, PhD, 
associated professor of arts, 
the author of over 60 fashion 
and seasonal collections. His 
author’s collections became a 
visiting card of Kazakhstan at 
the World and International 
forums and exhibitions. Under 
his leadership, brand models 
are produced from domestic 
brands «ASPARA» and «Aidar 
Khan». 

Types of government 
support obtained by the 
company: Subsidizing the 
interest rate on the loan within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

87017172606
1aspara@rambler.ru
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«Нейбарт», ИП
Производство одежды.
Атырауская об-
ласть, г. Атырау, 
пр.Автомобилистов, 3.

«Neibart», PE
Manufacture of clothing
Atyrau region, Атырау c., 
Avtomobolistov ave. 3.

«Нейбарт», ЖК
Киім өндіру
Атырау қ., Автомобили-
стер даңғылы, 3

Әйелдер, балалар киімі, 
үй тоқымасын өндіру. 
Нейбарт ЖК 2016 жылдың 
наурыз айында тіркелді. 
Компанияның негізгі 
мақсаты – әр клиентке 
өзін кез-келген жағдайда 
қолайлы сезінуге мүмкіндік 
беретін стильді, дизайнерлік, 
сондай-ақ ыңғайлы әрі 
қолайлы киім өндіру. 
Кәсіпорын түрлі көрме 
мен киім көрсетілімдердің 
қатысушысы. Сонымен 
қатар, Астраханда, Ресейде 
өткен Халықаралық Каспий 
Сән аптасына қатысқан. 

Компания Стартап 
займ 3 000 000 тг 
көлемінде «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарлама 
аясында субсидиялау 
секілді мемлекеттік қолдау 
түрлеріне ие болған.

Производство женской 
детской одежды, домаш-
него текстиля. ИП Нейбарт 
было зарегистрировано 
в марте 2016г. Основной 
целью компании является 
- производство стильной, 
дизайнерской, в то же вре-
мя, комфортной и удобной 
одежды, которая позволяет 
каждому клиенту чувство-
вать себя превосходно в 
любой ситуации. Предпри-
ятие является участником 
различных выставок и по-
казов одежды. Также явля-
ется участником Междуна-
родной Каспийской Недели 
Моды в г. Астрахани Россия. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Стартап займ 
в размере 3 000 000 тен-
ге в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020» субсидирование.

Manufacture of women’s 
children’s clothing, home 
textiles. PE «Neibart» 
was registered in March 
2016. The main goal of 
the company is producing 
stylish, designer, at the same 
time, comfortable clothes, 
which allows each client to 
feel good in any situation. 
The company is a participant 
in various exhibitions and 
clothing presentations. He 
is also a participant of the 
International Caspian Fashion 
Week in Astrakhan, Russia.

Types of government 
support obtained by the 
company: Startup loan in 
the amount of KZT 3 million 
within the framework of 
«Business Roadmap-2020» 
program, subsidizing.

8 (7122) 763-032,  
763-033, 87016473424, 

87719017675
neibart@mail.ru
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«Ниязымбетов 
С.Н.», ИП 
Производство детских 
спортивных товаров
Мангистауская область,  
г. Актау, 13 мкр, д.7,  
офис №83

«Niyazymbetov 
S.N.», PE
Manufacture of children’s 
sports goods
Mangistau region, Aktau c., 
microdistrict 13, h. 7, 
office No. 83

«Ниязымбетов 
С.Н.», ЖК 
Балалар спорт тауарла-
рын өндіру
Маңғыстау облысы, Ақтау 
қ., 13 ш/а, 7 үй, №83 
кеңсе

Маңғыстаулық «Адока» 
сауда белгісі 2016 жылы екі 
дүркін Олимпиада чемпио-
ны Әділбек Ниязымбетовке 
арналып, «Халық марка-
сы» қазақстандық тауарлар 
мен қызмет көрсетушілер 
сапасын бақылау федера-
циясы» Президенті Римма 
Тәжібаеваның бастамасы 
бойынша құрылған. Ком-
пания мақсаты: жоғары са-
палы балалар спорт киімі 
мен салауатты тамақтануды 
ұйымдастыру. Компания 
«Бизнес-кеңесшісі» оқыту 
жобасы «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарлама 
аясында субсидиялау 
секілді мемлекеттік қолдау 
түрлеріне ие болған.

Мангыстауская марка – 
«Адока» создано в 2016 
году в честь двукратного 
Олимпийского чемпиона 
Ниязымбетова Адильбека 
Сабитовича по инициативе 
Президента ОЮЛ «Феде-
рация контроля качества 
казахстанских производи-
телей товаров и услуг Халық 
маркасы» Риммы Тажибае-
вой. Цель компании: произ-
водство высококачествен-
ных спортивных товаров и 
организация здорового пи-
тания для детей. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Проект обуче-
ния «Бизнес-советник» в 
рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».

«Adoka» is a Mangystau 
brand that was created in 
2016 in honor of the two-
time Olympic champion 
Niyazymbetov Adilbek 
Sabitovich on the initiative 
of Rimma Tazhibayeva, 
President of the ALE «Quality 
Control Federation of 
Kazakhstan producers of 
goods and services Khalyk 
markasi». The company’s 
goal is the production of 
high-quality sports goods and 
the organization of a healthy 
nutrition for children.

Types of government 
support obtained by the 
company: training project 
«Business Advisor» within 
the framework «Business 
Roadmap- 2020» program.

8 (7292) 316-488, 
87011886160

 kz.adoka@mail.ru
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«Новопэк», ТОО
Производство текстиль-
ных изделий, одежды, 
обуви и спецодежды
Акмолинская область,  
г. Кокшетау, промыш-
ленная зона восточная, 
проезд 20, №2. 

«Novopek», LLP
Production of textiles, 
clothing, footwear and 
overalls
Akmola region, Kokshetau 
c., promyshlennaya zona 
vostochnaya, driveway 20, 
№2

«Новопэк», ЖШС
Тоқыма, киім, аяқ киім 
және арнайы киім
Ақмола облысы, Көкшетау 
қ., Шығыс өнеркәсіптік 
аймақ, 20, №2 өткелі

«Новопэк» ЖШС – кеден 
одағы талаптарына сәйкес 
келетін сапалы полимерлік 
қаптау өнімдерін шығару 
нарығындағы көп жылғы 
көшбасшы. 2003 ашылған. 
Аймақтық деңгейдегі шағын 
фабрикадан ЕАЭО қатысушы 
елдер аймағындағы ірі 
өнеркәсіп кешеңіне дейін 
дамыды. Зауыт Австрия, 
Италия, Түркия мен 
Тайваньнан әкелінген зама-
науи жабдықтармен қамта-
масыз етілген. Ал өндірісте 
тек полимерлік шикізат 
пен сапасы жоғары шетел 
қоспалары қолданылады.

Компания «Бизнестің 
жол картасы-2020» бағ-
дар ламасы аясындағы 
субсидиялау секілді мемле-
кеттік қолдау түріне ие 
болған.

ТОО «Новопэк» является 
многолетним лидером на 
рынке полимерной упаков-
ки, компания – готовая га-
рантировать качественный 
продукт, соответствующий 
нормам Таможенного сою-
за. Основанная в 2003 году, 
компания уверенно прошла 
путь от небольшой фабрики 
регионального уровня, до 
одного из крупнейших про-
мышленных комплексов на 
территории стран-участниц 
ЕАЭС. Завод оснащен сов-
ременным оборудованием 
из Австрии, Италии, Турции 
и Тайваня, а в производстве 
используется лишь первич-
ное полимерное сырье и 
высококачественные зару-
бежные добавки.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«Novopek» is a long-
term leader in the polymer 
packaging market, the 
company guarantees a 
quality product that meets the 
requirements of the Customs 
Union. Founded in 2003, it 
confidently developed from 
a small regional factory to 
one of the largest industrial 
complexes on the territory of 
the member countries of the 
EAEU. The plant is equipped 
with modern equipment from 
Austria, Italy, Turkey and 
Taiwan, and only primary 
polymer raw materials and 
high-quality foreign additives 
are used in production.

Types of government 
support obtained by the 
company: Subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8 (7162) 771 - 036 
87019727472

serik.keruyenbayev@novopack.kz



51

ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

LIGHT INDUSTRY

«Обувная фабрика 
«Альбе», ТОО
Производство текстиль-
ных изделий, одежды, 
обуви и спецодежды
Акмолинская область,  
г. Кокшетау, ул. Мира, д.21.

«Albe» Shoe  
factory», LLP
Production of textiles, 
clothing, footwear and 
overalls
Akmola region, Kokshetau 
c., Mira st., h.21

«Альбе» аяқ киім 
фабрикасы», ЖШС
Тоқыма бұйымдары, 
киім, аяқ киім мен ар-
найы киім өндіру
Акмола облысы, Көкшетау 
қ., Бейбітшілік к., 21үй.

«Albe» – киізден аяқ киім 
жасайтын қазақстандық 
өндіруші. Мұнда аяқ киім 
тек табиғи киізден, кез-
келген қоспасыз жасала-
ды. Қазақстанда өндірілген 
экологиялық таза киіз 
тұтынушыны суықтан 
қорғайды және жайлылық 
пен жылу сыйлайды.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасының 4-бағыты 
бойынша мемлекеттік қол-
дау түріне ие болған.

«Albe» – это молодой 
казахстанский произво-
дитель обуви из войлока, 
произведенная нами обувь 
изготавливается только из 
натурального войлока без 
добавления каких либо 
примесей. Экологически 
чистый войлок казахстан-
ского производства, защи-
тит вас от холода и подарит 
вам комфорт и тепло.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: 4-е направле-
ние программы «Дорожная 
карта бизнеса-2020».

«Albе» is a young 
Kazakhstan manufacturer of 
felt footwear. Our footwear 
is made only from natural 
felt without adding any 
impurities. Environmentally 
friendly felt of Kazakhstan 
production protects you 
from the cold and gives you 
comfort and warmth.

Types of government 
support obtained by the 
company: the 4th direction of 
«Business Roadmap-2020» 
program.

87162770900
albert.landes@gmail.com
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«Обувь ТИГРАН», 
ИП
Производство кожаной 
обуви
СКО, г. Петропавловск,  
ул. Крепостная, 123

«TIGRAN footwear», 
PE
Manufacture of leather 
footwear
NKR, Petropavlovsk c., 
Krepostnaya st., 123

«Обувь ТИГРАН», 
ЖК
Былғарыдан аяқ киім 
өндіру
ОҚО, Петропавл қ.,  
Крепостная к-сі, 123.

2008 жылы жеке тігу және 
аяқ киім жөндеу фабрикасы 
базасында құрылды. Тері 
және күдері аяқ киім өндіру-
мен айналысады. Серия-
лық модельдерді жә не 
жеке клиенттердің тапсы-
рыстарын өндіреді.

«Бизнестің жол кар-
тасы-2020» бизнесті дамыту 
мен қолдаудың біріңғай 
бағдарламасы аясында,  
ЕДБ несиесі бойынша 
сыйақы мөлшерлемесін 
субсидиялау секілді мемле-
кеттік қолдау түріне ие 
болған.

Предприятие основано в 
2008 году на базе фабрики 
индивидуального пошива и 
ремонта обуви. Компания 
занимается производством 
обуви из натуральной кожи 
и замши. Производит как 
серийные модели, так и ин-
дивидуальные заказы кли-
ентов.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Субсидирова-
ние части ставки вознагра-
ждения по кредиту БВУ в 
рамках Единой программы 
поддержки и развития биз-
неса «Дорожная карта биз-
неса-2020».

The enterprise was founded 
in 2008 on the basis of the 
factory for individual tailoring 
and repair of footwear. The 
company is engaged in the 
production of footwear from 
genuine leather and doeskin. 
It produces both serial 
models, and individual orders 
of customers

Types of government 
support obtained by the 
company: Subsidizing of part 
of the interest rate on the loan 
of STB within the framework 
of Unified business support 
and development program 
«Business Road map-2020».

8 (7152) 411 - 029, 
87773697039.

obuv.sko.kz@mail.ru.
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«Омарбекова С.Т.», 
ИП
Производство изделий в 
национальном стиле
Костанайская область,  
г. Костанай, ул. Тарана 70, 
м-н «Тойбастар».

«Omarbekova S.T.», 
PE
Manufacture of products 
in national style
Kostanay region, 
Kostanay c., Taran st. 70, 
«Toybastar» microdistrict

«Омарбекова С.Т.», 
ЖК
Ұлттық нақыштағы 
бұйымдар өндіру
Костанай облысы,  
Костанай қ., Таран к. 70, 
«Тойбастар ш/а 

Ұлттық нақышта бұйым-
дар өндіру. Атап айтқанда 
үйлену тойына (тойбастар, 
бонбоньерка, сандық, ша-
бадан, көрпе, жастық), 
ұлттық салт-дәстүр өткізу 
үшін қажет заттар: қыз ұзату, 
тұсау кесер, бесікке салу, 
сүндет той; ұлттық нақышта 
кәдесый. Ұлттық киім тігу 
(шапан, камзол, тақия, 
сәукеле, қазіргі стильде 
киізден қазақ кеудешелері). 

«Бизнестің жол карта-
сы-2020» бағдарлама ая-
сында, сервистік қолдау 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған.

Изготовление изделий в 
национальном стиле: для 
свадеб (тойбастары, бон-
боньерки, сундуки, шаба-
даны, корпе, подушки), 
атрибуты для проведения 
национальных обрядов: кыз 
узату, тусау кесер, бесикке 
салу, сундет той; производ-
ство сувенирной продукции 
в национальном стиле. Из-
готовление национальной 
одежды (чапаны, камзолы, 
тюбетейки, саукеле, казах-
ские жилеты из войлока в 
современном стиле). 

Государственная поддер-
жка: «Бизнес-Советник» в 
рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020», 
сервисная поддержка.

PE «Omarbekova S.T.» is 
engaged in manufacturing of 
products in the national style 
for weddings (toybastars, 
bonbonniere, chests, shaba-
dan, korpe, and pillows), stuff 
for national ceremonies: kyz 
uzatu, tsuau keser, besikke 
salu, sundet toi; production of 
souvenirs in the national style. 
Manufacturing of national 
clothes (chapan, camisoles, 
skullcaps, saukele, Kazakh 
vests made of felt in modern 
style).

Government support: 
«Business Advisor» within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program, 
service support.

8 (7142) 530-304 
toybastar.kazakhstankostanay@

mail.ru
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Производственная 
Компания  
«Inspiration», ТОО
Производство чулочно-
носочных изделий.
г. Алматы, Наурызбайский 
р-н, ул.Наурызбай батыра 
15/5.

«Inspiration»  
Production  
Company, LLP
Manufacture of hosiery
Almaty c., Nauryzbay 
district, Nauryzbai batyr st., 
15/5

«Inspiration» 
өндірістік  
компаниясы ЖШС
Шұлық бұйымдарын 
өндіру
Алматы қ, Наурызбай 
ауданы, Наурызбай батыр 
15/5 к.

Италия технологиясы мен 
құрал-жабдықтарын және 
пайдалана отырып, тігуден 
бастап, қорабына дейін 
ұқсас етіп «La Peri» атты өз 
брендін шығарады. 

Компания eкінші дең-
гейдегі банктерде қара-
жат орналастыру есебінен 
мемлекеттік қолдау түріне ие 
болған.

Компания использует 
итальянские технологии, 
итальянскую технику и пря-
жу от ведущих европейских 
производителей,и имеет 
полный производственный 
цикл, идентичный итальян-
скому производству от тка-
чества, до упаковки чулоч-
но-носочных изделий под 
собственным брендом «La 
Peri».

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: oбусловленное 
размещение средств в БВУ.

Using Italian technology, 
Italian technique and yarn 
from leading European 
manufacturers, we have a 
complete production cycle 
identical to Italian production 
from weaving to packing 
hosiery under our own brand 
«La Peri». 

Types of government 
support obtained by the 
company: conditional place-
ment of funds in STBs.

87017244916
laperi.kz@gmail.com
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«Производствен-
но инновационная 
компания «Astana 
Ютария Ltd», ТОО
Производство текстиль-
ных изделий, одежды, 
обуви и спецодежды
г. Астана, ул. Байыркум, 
13/1

«Astana Yutariya 
Ltd» Production 
Innovative 
Company», LLP
Production of textiles, 
clothing, footwear and 
overalls
Astana c., Baiyrkum st., 
13/1. 

«Astana Ютария 
Ltd» өндірістік 
инновациялық 
компаниясы», ЖШС
Тоқыма бұйымдары, 
киім, аяқ киім мен  
арнайы киім өндіру
Астана қ., Байырқұм к. 
13/1

«Astana Ютария Ltd» 
өндірістік инновациялық 
компаниясы» ЖШС – екі 
жүзден астам бұйым түр-
лерін шығаратын заманауи 
жаңғыртылған фабрика.  
Бұл өнеркәсіп қызмет-
шілеріне арналған ар-
найы киім, ерлер, әйелдер 
іскерлік киімі, балаларға 
арналған тауарлар, үй 
тоқымасы, сүлгі, дастар-
хан, төсек орны тысын да 
шығарады.

Компания шағын және 
орта бизнес топ-менед-
жментін оқыту «Бизнестің 
жол картасы-2020», бағ-
дар лама аясында, «Өңдіріс» 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған.

ТОО «Производственная 
инновационная компания 
«Astana Ютария ltd» – сов-
ременная модернизирован-
ная фабрика, выпускающая 
более 200 наименований 
изделий: специальная оде-
жда для работников про-
мышленности, а также 
мужская, женская деловая 
и повседневная одежда, то-
вары для детей, домашний 
текстиль, полотенца, ска-
терти, постельное белье.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Обучение топ-
менеджмента МСБ в рам-
ках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020», 
«Өңдіріс».

«Astana Yutariya Ltd» 
Production Innovative 
Company» LLP is an up-to-
date modernized factory 
producing over 200 items 
of products: overalls for 
industrial workers, as well 
as men’s, women’s business 
and casual clothing, goods 
for children, home textiles, 
towels, tablecloths, bed linen.

Types of government 
support obtained by the 
company: Training top 
management of small and 
medium-sized businesses 
within the framework of 
«Business Roadmap-2020» 
program, «Ondiris».

8 (7172) 257-142,  
8 (7172) 257-140
as_utaria@mail.ru  

www.utari.kz
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«Сокирко С.Н.», ИП
Пошив верхней одежды 
и головных уборов. По-
шив школьной формы
СКО, г. Петропавловск,  
ул. Мира, д. 270 А.

«Sokirko S.N.», PE
Tailoring of outerwear, 
headwear and school 
uniform
SKR, Petropavlovsk c., Mira 
st., 270 A

«Сокирко С. Н.», ЖК
Сыртқы киім, бас киім 
және мектеп формасын 
тігу
СҚО, Петропавл қ.,  
Бейбітшілік к., 270А

«SenS Fashion» өндірістік–
сауда компаниясы Қазақстан 
нарығында 2001 жылдан 
бері жұмыс істеп келеді. 
Петропавл қаласында 
«Меховая радуга» атты 
ателье желісі бар. Аң терісі 
мен тоқыма бас киімдер 
және тері мен былғарыдан 
сырт киімдер, сондай-
ақ мектеп формаларын 
өндіреді. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бизнесті 
дамыту мен қолдаудың 
біріңғай бағдарламасы 
аясында, ЕДБ несиесі 
бойынша сыйақы 
мөлшерлемесін субсидиялау 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған.

Торгово-производствен-
ная компания «SenS fashion» 
находится на рынке Казахс-
тана с 2001 года. Мы зани-
маемся пошивом головных 
уборов и верхней одежды 
из кожи, меха и текстиля. 
Продажа готовой продук-
ции осуществляется в сети 
собственных ателье «Мехо-
вая радуга» в г. Петропав-
ловск. Также в настоящее 
время наша компания яв-
ляется крупнейшим отече-
ственным производителем 
школьной формы по Север-
но-Казахстанской области.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Субсидирова-
ние части ставки вознагра-
ждения по кредиту БВУ в 
рамках Единой программы 
поддержки и развития биз-
неса «Дорожная карта биз-
неса-2020».

«SenS fashion» trade-
production company has 
been on the market of 
Kazakhstan since 2001. 
We are engaged in tailoring 
headwear and outerwear 
from leather, fur and textiles. 
Sale of finished products is 
carried out in the network of 
our own studio «Mekhovaya 
Raduga» in Petropavlovsk. 
At the same time, our 
company is the largest 
domestic manufacturer of 
school uniforms in the North-
Kazakhstan region.

Types of government 
support obtained by the 
company: Subsidizing of part 
of the interest rate on the loan 
of STB within Unified business 
support and development 
program «Business 
Roadmap-2020».

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

sales@sensfashion.kz
www.sensfashion.kz
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«Тельбаева Ж.О.», 
ИП
 Производство обуви
Акмолинская область, 
Целиноградский р-он,  
с. Караоткель, ул. Астана, 
д. 21.

«Telbaeva J.O.»,  
PE
Manufacture of footwear
Akmola region, Tselinograd 
district, Karotkel village, 
Astana st., 21

«Тельбаева Ж.О.», 
ЖК
Аяқ киім өндірісі
Ақмола облысы, Цели-
ноград ауд., Қараөткел 
ауылы, Астана к., 21-үй

 «Тельбаева Ж.О.» ЖК 
«Begim-Sulu Fashion» (BSF) 
брендімен модельдік аяқ 
киім өндіретін қазақстандық 
өндіруші. Өндірісте отандық 
және шетелдік шикізат 
қолданылады. 

 Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарлама 
аясында субсидиялау және 
кепілдік ету секілді мемле-
кеттік қолдау түрлеріне ие 
болған.

ИП Тельбаева Ж.О. ка-
захстанский производитель 
модельной обуви под брен-
дом «Begim-Sulu Fashion» 
(BSF). В производстве ис-
пользуется как отечествен-
ное сырье, так и зарубеж-
ное.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидиро-
вание и гарантирование в 
рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».

PE Telbaeva Jangul is a 
Kazakhstan manufacturer 
of model footwear under 
«Begim-Sulu Fashion» (BSF) 
brand. We use both domestic 
raw materials and foreign in 
our production.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing and 
guaranteeing within the 
framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

87781115253,  
8-775-909-94-94

Dauren.telbaev@ru.nestle.
com
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Трикотажное пред-
приятие «Арман», 
ТОО
Производство текстиль-
ных изделий, одежды, 
обуви и спецодежды
Акмолинская область, 
г.Кокшетау,  
ул. Вернадского 5а.

«Arman» knitted 
goods enterprise,  
LLP
Production of textiles, 
clothing, footwear and 
special clothing
Akmola region, Kokshetau 
c., Vernadsky st., 5a.

«Арман» трикотаж 
кәсіпорыны,  
ЖШС
Тоқыма бұйымдары, 
киім, аяқ киім мен  
арнайы киім өндіру
Акмола облысы, Көкшетау 
қ., Вернадский к. 5а.

«Арман» трикотаж 
кәсіпорны 40 жылдан бері 
жұмыс істеп келеді. 1968 
жылы жеке тапсырыс 
бойынша тігу фабрикасы 
базасында құрылды. Содан 
кейін бірнеше рет қайта 
құрылды. Негізінен трикотаж 
бұйымдар шығарады. 
Кәсіпорынның тоқыма 
цехы, тігін цехы, пішу цехы, 
ылғалды жылу өндеу цехы, 
қабылдау салонын (дүкен) 
қамтитын өз өндірістік 
базасы бар.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарлама 
аясында топ-менеджментін 
оқыту секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

Трикотажное предпри-
ятие «Арман» существует 
более 40 лет, было осно-
вано в 1968 году на базе 
фабрики индпошива, затем 
неоднократно проходило 
реорганизацию. Основной 
производственной сферой 
является выпуск трикотаж-
ных изделий. Предприятие 
имеет свою производствен-
ную базу, в которую входят: 
вязальный цех, швейный 
цех, закройная, влажная те-
пловая обработка, прием-
ный салон (магазин).

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

«Arman» knitted goods 
enterprise has been acting 
for more than 40 years. 
It was founded in 1968 
on the basis of factory for 
individual sewing; then it 
was repeatedly reorganized. 
The main production area 
is the production of knitted 
goods. The enterprise has its 
own production base, which 
includes a knitting workshop, 
a sewing workshop, for 
cutting clothes, wet heat 
treatment, a reception salon 
(shop).

Types of government 
support obtained by the 
company: Training top 
management of small and 
medium-sized businesses 
within the framework of 
«Business Roadmap-2020» 
program.

8 (7162) 293-387, 
87073946159. 

too.arman@rambler.ru
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«Тэгам», ТОО
Производство чулочно-
носочной продукции
Карагандинская область, 
г. Караганда, ул. Бабушки-
на, 23.

«Tegam», TOO
Manufacture of hosiery
Karaganda region, 
Karaganda c., Babushkina 
st., 23

«Тэгам», ЖШС
Шұлық-нәски өнімін 
шығару
Қарағанды облысы, 
Қарағанды қ., Бабушкин 
к., 23

«Тэгам» ЖШС сән мен 
маусым талаптарын еске-
ре отырып түстердің түрлі 
гаммасымен шұлық-нәски 
бұйымдарын шығарады. 
Өнімнің ерекшелігі – 
жоғары сапа, заманауи 
технологиялар, өндіріс са-
пасын қатал бақылау бо-
лып саналады. Кәсіпорын 
компьютерлік дизайны бар 
заманауи жабдықтарды 
(итальян, жапон өндірісінің) 
қолданады. Фабриканың 
тех ни калық базасын 
жаңартуы ның арқасында 
қа зіргі сатып алушылардың 
талаптарына жауап бе-
ретін сапалы және ыңғайлы 
өнімді өндіруге мүмкіндік 
бар. Өнім Қазақстанның 
барлық өңірлерінде, 
сондай-ақ жақын шет ел-
дерінде кең таралған және 
сұранысқа ие. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы аясында субсиди-
ялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

ТОО «Тэгам» выпускает 
широкий ассортимент чу-
лочно-носочных изделий 
разнообразной гаммы рас-
цветок с учетом требований 
моды и сезонности. Отли-
чительной особенностью 
выпускаемой продукции 
является высокое качество 
сырья, использование сов-
ременных технологий, стро-
гий контроль качества на 
производстве. Предприятие 
использует современное 
оборудование (итальянско-
го, японского производства) 
с компьютерным дизайном. 
Обновление технической 
базы фабрики позволило 
производить качественную 
и комфортную продукцию 
отвечающую требованиям 
современных покупателей. 
Продукция востребована 
и широко представлена во 
всех регионах Казахстана, 
а также в странах ближнего 
зарубежья. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«Tegam» LLP produces 
a wide range of hosiery 
products of a diverse range 
of colors, taking into account 
the requirements of fashion 
and seasonality. A distinctive 
feature of the products 
is the high quality of raw 
materials, the use of modern 
technologies, and strict 
quality control in production. 
The enterprise uses modern 
equipment (of Italian and 
Japanese production) with 
computer design. Technical 
base updating allowed 
to produce high-quality 
and comfortable products 
meeting the requirements 
of modern customers. The 
products are popular and 
widely represented in all 
regions of Kazakhstan, as well 
as in neighboring countries.

Types of government 
support obtained by the 
company: Subsidizing within 
«Business Roadmap – 2020» 
program.

8 (7212) 306 - 101,  
37-50-70

tegam@mail.ru 
info@tegam.kz 

www.tegam.kz.
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«Утебаев Р. Ж.», ИП
Производство готовых 
текстильных продукций 
и одежды
Актюбинская область,  
г. Кандыагаш,  
ул. Торайгырова 144 в.

«Utebayev R. J.», PE
Manufacture of finished 
textile products and 
clothes.
Aktyubinsk region, 
Kandyagash c., Toraigyrov 
st., 144.

«Утебаев Р. Ж.», ЖК
Дайын тоқыма өнімі 
мен киімін өндіру
Ақтөбе облысы, 
Қандыағаш қ., 
Торайғыров к. 144в.

«Жас-Бағлан» ательесі 
ата-баба дәстүрін жаңғырта 
отырып, ұлттық нақышта 
қалындық жасауын тігумен 
айналысады. Жыл сайын 
өнімге деген сұраныс өсуде. 
Өйткені тауар түрі әр алуан, 
қолдан тігіледі. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарлама 
аясында субсидиялау секілді 
мемлекеттік қолдау түріне ие 
болған.

Ателье «Жас-Бағлан» 
занимается пошивом при-
данного для невест в наци-
ональном стиле, возобнов-
ляя традиции предков. С 
каждым годом растет спрос 
на нашу продукцию, так как 
мы расширяем ассортимент 
и изготавливаем его свои-
ми руками в национальном 
стиле. 

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

«Zhas-Baglan» atelier is 
engaged in sewing dowry in 
the national style for brides, 
renewing the traditions of 
their ancestors. Every year, the 
demand for our products is 
growing, as we are expanding 
our assortment by manually 
manufacturing products in 
the national style.

Types of government 
support obtained by the 
company: Subsidizing projects 
within the framework of 
«Business Roadmap-2020» 
program.

8 (7133) 336-237,  
8-777-120-08-57

vk.com/id287443494 
Baha-1971@mail.ru.
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Фабрика неткан-
ных материалов 
«S.M.F.-System», 
ТОО
Производство  
нетканного материала
г.Алматы , Жетысуйский 
район, ул. Рыскулова 75

«S.M.F.-System» 
factory of non-
woven materials,  
LLP
Production of non-woven 
materials
Almaty c., Zhetysu district, 
Ryskulov st., 75

«S.M.F.-System» 
тоқыма емес  
материалдар  
фабрикасы», ЖШС
Тоқыма емес материал-
дар өнімі
Алматы қ.,  
Жетысу ауданы,  
Рысқұлов даңғылы 75

«S.M.F.-System» тоқыма 
емес материалдар фа-
брикасы» ЖШС – тоқыма 
емес материалдардың 
қазақстандық өндірушісі. 
Өнім шығаруды 2010 жыл-
дан бастады. Бүгінгі күні 
компания геосинтетикалық 
материалдар шығаруда. 
Атап айтқанда: геотекс-
тиль, геокомпозит, геокар-
кас, тігін және жиһаздық 
мақсаттағы синтепондар.

Компания «Бизнестің 
жол картасы-2020» бағ-
дарламасы аясында ШОБ 
топ-менеджментін оқыту. 
«Даму-Көмек» секілді мем-
лекеттік қолдау түрлеріне ие 
болған.

ТОО «Фабрика нетканых 
материалов «S.M.F.-System» 
- ведущий казахстанский 
производитель нетканых 
материалов. Выпуск про-
дукции освоен с 2010 
года. На сегодняшний день 
компания изготавливает 
нетканые геосинтетические 
материалы: геотекстиль, 
геокомпозит, геокаркасы, 
синтепон швейного и ме-
бельного назначения. 

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

«S.M.F.-System» Fabric 
of non-woven materials LLP 
is the leading Kazakhstan 
manufacturer of non-woven 
materials. The products have 
been releasing since 2010. 
Today the company produces 
non-woven geosynthetic 
materials: geotextiles, geo-
composite, geoframes, 
sintepon for sewing and 
furniture designation.

Types of government 
support obtained by the 
company: Training top 
management of small and 
medium-sized businesse 
within the framework of 
«Business Roadmap-2020» 
program. «Damu-Komek».

8(7145) 538-592 
87471330003

s.m.f.-system@mail.ru
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«Шакирова Г.И.», 
ИП
Производство жалюзи, 
производство нацио-
нальных костюмов для 
свадебных торжеств 
Кызылординская область, 
Шиелийский р-он, п. Ши-
ели, ул.Аманкелды 39

«Shakirova G.I.»,  
PE
Production of blinds, 
production of national 
costumes for wedding 
celebrations
Kyzylorda region, 
Shieli district, Shieli vil., 
Amankeldy st., 39

«Шакирова Г.И.», 
ЖК 
Тойларға ұлттық 
нақыштағы киім тігу, 
жалюзи шығару
Қызылорда облысы,  
Шиелі ауд., Шиели  
ауылы, Аманкелді к. 39

Шакирова Г.И. 2005 
жылдан бері жұмыс істеп 
келеді. Сонғы кезде жақсы 
жетістіктерге жетіп, кәсібі 
дамуда. Шиелі кентінде 1 
цехы жұмыс істесе, 2014 
жылы Қызылорда қаласында 
тағы бір цех іске қосылды. 
2017 жылы «Бизнестің жол 
картасы-2020» бизнесті 
қолдау мен дамытудың 
Біріңғай бағдарламасы» 
аясында тігін цехы мен кафе 
салуға несие алған. 

 Компания «Бизнестің 
жол картасы-2020» бағдар-
ламасы аясында субси-
диялау секілді мемле кеттік 
қолдау түріне ие болған.

Шакирова Г.И. с 2005 
года занимается предпри-
нимательством. За послед-
ние годы компания до-
билась немалых успехов, 
имеет в собственности цех, 
в поселке Шиели. В 2014 
году открыт дополнитель-
ный цех в городе Кызылор-
да. В 2017 году получила 
льготный кредит благодаря 
программе «Единая про-
грамма поддержки и раз-
вития бизнеса «Дорожная 
карта бизнеса-2020» на 
строительство швейного 
цеха и кафе в поселке Ши-
ели. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках Единой про-
граммы поддержки и раз-
вития бизнеса «Дорожная 
карта бизнеса- 2020». 

Shakirova G.I. has been 
engaged in entrepreneurship 
since 2005. She has achieved 
much success in recent years 
and owns a shop in Shieli 
village. In 2014, she opened 
an additional workshop 
in Kyzylorda city. In 2017 
Shakirova G.I. obtained 
subsidized credit within 
Unified program for business 
support and development 
«Business Roadmap-2020» 
for the construction of a 
sewing workshop and a cafe 
in Shieli village.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
Unified program for business 
support and development 
«Business Roadmap-2020».

8 (7243)245-929, 
87025084775

Patima.makhanbet@mail.ru
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ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

LIGHT INDUSTRY

«Швейная Фабрика 
«Прогресс», ТОО
 Легкая промышлен-
ность
СКО, г. Петропавловск,  
ул. Интернациональная 
2 «Б»

«Progress» clothing 
factory», LLP
Light industry
North Kazakhstan 
Region, Petropavlovsk c., 
International st., 2 «B»

«Прогресс» тігін 
фабрикасы, ЖШС 
Жеңіл өнеркәсіп
СҚО, Петропавл қ., Интер-
национал к-сі 2 «Б» үй

«Прогресс» тігін фабри-
касы «IRBYstyle» сауда бел-
гісімен сән әлемінің соңғы 
сәнімен балалардың сыртқы 
киімін көтерме бағамен 
өндіреді. Үнемі қымбат, 
сапалы және аллерген-
сіз материалдарды, Ресей 
фурнитурасының ALY® сау-
да маркасын және әлемдегі 
жетекші Coats маркасының 
жіптерін пайдаланады. 
Жылу сақтағыш ретінде ең 
жұмсақ және майысқақ ма-
териал – «Холлофайбер» 
софт пайдаланылады.

«Бизнестің жол карта-
сы-2020» бизнесті дамыту 
мен қолдаудың біріңғай 
бағдарламасы аясында, ЕДБ 
несиесі бойынша сыйақы 
мөлшерлемесін субсидия-
лау.

ТМ «IRBYstyle» от швей-
ной фабрики «Прогресс» 
специализируется на произ-
водстве и оптовой продаже 
верхней детской одежды, с 
учетом последних тенден-
ций мира моды. При этом 
всегда используем дорогие, 
качественные и гипоаллер-
генныематериалы, Россий-
скую фурнитуру торговой 
марки ALY® и качествен-
ные нити ведущего в мире 
производителя марки Coats. 
В качестве утеплителя ис-
пользуется самый мягкий 
и эластичный материал – 
«Холлофайбер» софт. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Субсидирова-
ние части ставки вознагра-
ждения по кредиту БВУ в 
рамках Единой программы 
поддержки и развития биз-
неса «Дорожная карта биз-
неса-2020».

«IRBYstyle» trademark 
from «Progress» clothing 
factory specializes in the 
production and wholesale of 
children’s outerwear, taking 
into account the latest trends 
in the fashion world. At the 
same time, we always use 
expensive, high-quality and 
hypoallergenic materials, 
Russian accessories of ALY® 
trade mark and high-quality 
threads of the world’s leading 
manufacturer of Coats brand. 
We use the softest and most 
elastic material - Hollofayber - 
as an insulant.

Types of government 
support obtained by the 
company: Subsidizing part 
of the interest rate on a loan 
to STB in the framework of 
Unified business support 
and development program 
«Business Roadmap-2020».

8 (7152) 398 - 613, 
87774787070

kzprogress@mail.ru
http://www.irby.kz/ru/
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ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
LIGHT INDUSTRY

«Швейная фирма 
Семирамида», ТОО
Производство женской 
верхней одежды
г. Алматы, ул. Грибоедова 
103/105.

«Semiramide sewing 
company», LLP
Manufacture of women’s 
outerwear
Almaty c., Griboedov st., 
103/105

«Семирамида тігін 
фирмасы», ЖШС
Әйелдер сырт киім 
өндірісі
Алматы қ., Грибоедов 
103/105 к.

«Семирамида» тігін 
фирмасы 1997 жылдан 
бастап қазақстандық киім 
өндіруші ретінде қызмет 
етіп келеді. Негізінен сырт 
киім, пиджак, көйлек тер, 
белдемше шы ғарады. Кәсіп-
орын ның артық шы лығы – 
жеке дизайн орта лығының 
арқа сында тапсы рыс беру-
ші нің талап тарын жылдам 
жоба лауы.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарлама 
аясында субсидиялау се кілді 
мемлекеттік қолдау түріне 

ие болған.

«Швейная фирма Семи-
рамида» является казахс-
танским производителем 
одежды с 1997 года. Наша 
одежда: пальто, куртки, 
плащи, жилеты, платья, 
юбки созданы для тех, кто 
ценит индивидуальность 
и комфорт. Наше преиму-
щество заключается в том, 
что мы можем быстро ре-
агировать на меняющиеся 
требования клиентов благо-
даря нашему собственному  
центру дизайна.

Виды государственной 
под держки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020»

«Semiramide» sewing 
company has been a 
Kazakhstan manufacturer 
of clothing since 1997. Our 
clothes as coats, jackets, 
raincoats, vests, dresses, skirts 
are for those who appreciate 
individuality and comfort. 
Our advantage is that we can 
quickly respond to changing 
customer requirements due to 
our own Design center. 

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8 (7272) 438-726, 
87770105727

manera-shop.kz
semiramida.net

semiramida97@mail.ru
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ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

LIGHT INDUSTRY

«Шымкент- 
Кашемир», ТОО
Организация производства 
по переработке и изготов-
лению готовых текстильных 
изделий из шерсти
ЮКО, г. Шымкент,  
Ленгер ское шоссе 7 км., СЭЗ 
«Оңтүстік»

«Shymkent-Cashmere», 
LLP
Organization of production  
of processing and 
manufacturing of ready-made 
textile products made of wool
SKR, Shymkent c., Lenger 
Highway 7 km., SEZ «Ontustik»

«Шымкент- 
Кашемир», ЖШС
Жүн өңдеу және жүннен 
дайын тоқыма өндіру
ОҚО, Шымкент қ, Еңбекші 
ауданы, Ленгер тас жолы 7 
шақырым, «Оңтүстік» АЭА

«Шымкент-Кашемир» 
ЖШС «Оңтүстік» арнайы 
экономикалық аймағында 
орналасқан. Жер көлемі 
3 га. 2011 жылы 9 
желтоқсанда ҚР Президенті 
Н.Назарбаев жалпыұлттық 
телекөпір арқылы аталған 
өндіріс кешенінің бірін-
ші кезегін іске қосып, 
жүн өңдеу және тоқыма 
бұйымдар фабрикасы өз 
өнімін шығара бастады. 
Жоғары сапалы шикізатты 
пайдалану үшін тоқыма 
өнеркәсібі барлық ереже-
лерге сәйкес жүнді өңдеп 
алады. жылына 3200 тонна 
жуылған жүн шығарады. 
Кәсіпорынның балансында 
тарау станокторы, жүн жуу 
құрал-жабдығы, жүн иіру, 
киіз жасау, сондай-ақ тігін 
станокторы, өндірістік тігін 
машиналары бар. Компа-
ния «Бизнестің жол карта-
сы-2020» бағдар ламасы 
аясындағы субсидиялау 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған.

ТОО «Шымкент-Каше-
мир» ‒ это современное 
тек стильное предприятие, 
рас кинувшееся на 3 га зем-
ли на территории специаль-
ной экономической зоны 
«Оңтүстік». 9 декабря 2011 
года, в рамках общенацио-
нального телемоста, Прези-
дентом РК Н.Назарбаевым 
был запущен отечественный 
завод по переработке шер-
сти и выпуску из нее готовых 
изделий. Организованная 
по всем правилам пере-
работка шерсти позволяет 
получить отменное высоко-
качественное сырье для ис-
пользования в текстильной 
промышленности. Мощ-
ность оборудования позво-
ляет производить 3200 тонн 
мытой шерсти в год. На ба-
лансе предприятия имеются 
чесальные станки, обору-
дование для мойки, изго-
товления кошмы, прядения 
шерсти, а так же ткацкие 
станки, производственно-
швейные машинки.Виды 
государственной поддер-
жки, полученные компани-
ей: субсидирование в рам-
ках программы «Дорожная 
карта бизнеса-2020». 

«Shymkent-Cashmere» LLP 
is a modern textile enterprise, 
spreading over 3 hectares 
of land in the territory of 
the special economic zone 
«Ontustik». As part of a 
nationwide teleconference, 
President of the Republic of 
Kazakhstan N.Nazarbayev 
launched a domestic factory 
for processing wool and 
releasing finished products 
from it on December 9, 2011. 
Organized by all the rules of 
processing of wool allow to 
get excellent high-quality raw 
materials for use in the textile 
industry. The capacity of the 
equipment makes it possible 
to produce 3200 tons of 
clean wool per year. The 
enterprise property includes 
scribbling set, equipment for 
washing, making large piece 
of felt, spinning of wool, 
as well as weaving looms, 
sewing machines. Types of 
government support obtained 
by the company: subsidizing 
within the framework of 
«Business Roadmap-2020» 
program.

8 (7252) 443 - 300, 
87782243025.

shkposh@mail.ru
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«Drive Industry», 
ТОО
Производство и реали-
зации рукава соеди-
нительного Р17Б ГОСТ 
2593-2014
Карагандинская область, 
г. Караганда,  
ул. Пригородная, 3/2

«Drive Industry»,  
LLP
Production and sales 
of coupling hose pipe 
Р17БGOST 2593-2014
Karaganda region, 
Karaganda c., Prigorodnaya 
st., 3/2.

«Drive Industry», 
ЖШС
Р17Б ГОСТ 2593-2014 
қоспа жеңін өндіру 
және өткізу
Қарағанды облысы, 
Қарағанды қ.,  
Пригородная к. 3/2.

«Drive Industry» ‒ жоғары 
білікті қызметкерлерден 
құралған, өзіндік техни-
калық-материалдық ба-
замен, өндірістік цехтар-
мен, қойма бөлмелерімен 
жабдықталған және жақсы 
жолға қойылған инфра-
құрылымы қалыптасқан 
компания. Қазақстан Рес-
публика  сының теміржол, 
металлургия, мұнай-газ, 
өнеркәсіп саласын жақсы, 
сапалы дамытуға ықпал 
етеді.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субсидия-
лау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

Компания «Drive Industry» 
‒ это хорошо сформиро-
ванная команда высокок-
валифицированных со-
трудников, которая владеет 
собственной материально 
технической базой, про-
изводственными цехами, 
складскими помещениями 
и хорошо выстроенной ин-
фраструктурой. Это способ-
ствует качественному и сво-
евременному обеспечению 
предприятий железнодо-
рожной, металлургической, 
нефтегазовой отрасли и 
промышленных предприя-
тий Республики Казахстан.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«Drive Industry» company 
is a team of highly qualified 
employees who have got their 
own material and technical 
resources, manufacturing 
department, warehouses and 
well-built infrastructure. This 
contributes to the quality and 
timely provision of enterprises 
of the railway, metallurgical, 
oil and gas industry and 
industrial enterprises of the 
Republic of Kazakhstan.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing 
within the framework of the 
«Business Roadmap-2020» 
program.

8(7212)517-353 
8(7212)517-353 
8(7212)516-001 

www.drive.kz
drive@drive.kz
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 «Format Mach 
Company» Инжини-
ринг-маркетинговая 
компания, ТОО
Машиностроение
Павлодарская область,  
г. Павлодар,  
ул. Космонавтов 1. 

«Format Mach 
Company» Engineering-
marketing company,  
LLP
Mechanical engineering
Pavlodar region, Pavlodar c., 
Kosmonavtov st., 1

«Format Mach 
Company» Инжини-
ринг-маркетингтік 
компаниясы, ЖШС
Машина жасау
Павлодар облысы,  
Павлодар қ.,  
Космонавтар к. 1

Жылына 12000 тонна-
лық құю өндірісі бар 
отандық компания, шойын 
құймалары, көміртекті бо-
лат және марганецті бо-
лат құяды; термиялық 
өңдеу цехы салмағы 10 
тонна болатын бөлшектерді 
өңдеуге мүмкіндік береді;– 
токарлы, координатты–жону 
фрезерлеу, тіскесу, ұңғылау, 
сүргілеу, созу және ажарлау 
секілді механикалық өңдеу 
станоктарымен (500-ден 
астам жабдық) қамтылған.

Компания а) Қазақстан-
ның мемлекеттік жыл-
дамдатылған индустриалды-
инновациялық даму 
бағ дар  ламасының қатысу-
шысы. б) «Өнімділік 2020» 
мемлекеттік бағдар лама-
сының қатысушысы жә-
не Аймақтық индустрия-
ландыру картасына кіреді.

Компания является оте-
чественным предприятием 
среднего бизнеса, пред-
приятие оснащено: литей-
ным производством с мощ-
ностью 12000 тонн литья 
в год, отливки из чугуна, 
углеродистой стали и мар-
ганцовистой стали; цехом 
термической обработки с 
возможностью проводить 
термическую обработку 
деталей весом до 10 тонн; 
механообрабатывающими 
– токарными, фрезерными 
координатно-расточными, 
зуборезными, долбёжны-
ми, строгальными, протяж-
ными и шлифовальными 
станками (более 500 еди-
ниц оборудования).

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: а) Государст-
венная программа форси-
рованного индустриально-
инновационного развития 
Казахстана; б) Програм-
ма «Производительность 
2020»; в) входит в Регио-
нальную карту индустриа-
лизации.

The company is a domestic 
enterprise of medium 
business. It includes: foundry 
production with the capacity 
of 12,000 tons of castings per 
year, castings in iron, carbon 
steel and manganese steel; 
heat treatment plant with 
the ability to conduct heat 
treating of parts weighing 
up to 10 tons; mechanical 
processing equipment-lathe 
machine, milling system, jig 
borer, tooth cutting machine, 
slotting, planing, broaching 
and sander (more than 
500 items of equipment). 
turning, milling coordinate-
boring, gear cutting, 
grooving, planing, broaching 
and grinding machines, 
(more than 500 pieces of 
equipment).

Types of government 
support obtained by the 
company: a) State program 
of forced industrial and 
innovative development of 
Kazakhstan; b) «Productivity 
2020» Program; с) is 
included in the Regional 
industrialization map.

8 (7182) 334-059
www.fmcom.kz

kts_pavlodar@mail.ru



69

МЕТАЛЛУРГИЯ ЖӘНЕ МАШИНА ЖАСАУ 
 МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛУРГИЯ

 MECHANICAL ENGINEERING & METALLURGY 

«Азия Авто», АО
Производство автомо-
билей
ВКО, г. Усть-Каменогорск, 
ул. Бажова, 101/1

«Asia Auto», JSC
Manufacture  
of automobiles
East Kazakhstan Region, 
Ust-Kamenogorsk c., 
Bazhova st., 101/1

«Азия Авто», АҚ
Автомобиль өндірісі
ШҚО, Өскемен қ., Бажов 
к. 101/1

«Азия Авто» АҚ – 
алғашқы Қазақстандық 
авто құрастыру зауы-
ты. 2002 жылы негізі 
қаланған бұл зауыт бүгінгі 
күні білікті кадрларға, 
заманауи жабдық пен 
технологияларға ие, қар-
қынды дамып келе жатқан 
кәсіпорын. Зауыт серікте-
стері – General Motors, KIA 
Motors, Renault-Nissan-
AVTOVAZ, Skoda Auto ком-
паниялары. Зауыт Chevrolet, 
Skoda, KIA, LADA төрт 
әлемдік брендтің жеңіл 
автомобильдерінің 32 үлгі-
сін шығарады.

Компания Қазақстан 
Даму Банкі – лизинг бағдар-
ламасы секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

АО «Азия Авто» - первый 
казахстанский автосбороч-
ный завод, основанный в 
2002 году. Сегодня – это 
динамично развивающееся 
предприятие, обладающее 
высококвалифицированны-
ми кадрами, современным 
оборудованием и техноло-
гиями. Партнерами завода 
являются компании General 
Motors, KIA Motors, Renault-
Nissan-AVTOVAZ, Skoda 
Auto. Завод производит 32 
модели легковых автомо-
билей четырех мировых 
брендов Chevrolet, Skoda, 
KIA, LADA.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: лизинг про-
граммы Банк Развитии  
Казахстана.

«Asia Auto» JSC is the 
first car assembly plant 
established in 2002. Тoday 
it is a dynamically developing 
enterprise with highly-
qualified personnel, owning 
modern equipment and 
technologies. The partners 
of the plant are General 
Motors, KIA Motors, Renault-
Nissan-AVTOVAZ, and Skoda 
Auto companies. The plant 
produces 32 car models of 
Chevrolet, Skoda, KIA, LADA 
brands.

Types of government 
support obtained by the 
company: leasing programs 
of Development Bank of 
Kazakhstan.

8 (7232) 772-440
8(7232) 522-005
www.aziaavto.kz

zavod@aziaavto.kz
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«Армтэк-Атырау», 
ТОО
Производитель отводов, 
переходов, тройников
Атырауская область,  
Махамбетский р-он,  
с.о. Алмалы, п. Береке

«Armtek-Atyrau», 
LLP
Manufacturer of welded 
branch, transitions, tees
Atyrau region, Makhambet 
district, Almaly rural district, 
Bereke vil.

«Армтэк-Атырау», 
ЖШС
Қуат көзіне қажет 
заттар өндіру
Атырау облысы, Махамбет 
ауд., Алмалы а., Береке 
кеңшары

«Армтэк-Атырау» ЖШС 
2013 жылы желтоқсан 
айында құрылды. 2016 
жылдан бастап Атырау 
облысындағы Махамбет 
ауданында дәнекер ті-
реуіш тер, өтпелер, үш-
айырлар өндіру бойынша 
жаңа өз цехын іске қосты. 
Бір жылдын ішінде жас 
компания «Сала көзбасшысы 
2016» атағына ие болды. 
Компания тіреуіштерді Ресей 
технологиясы бойынша 
жасайды. Өнім әр түрлі 
құбыр желілерінде қол-
данады. 

Компания «Бизнестің 
Жол картасы-2020» бағ-
дар ламаның бойынша 
субсидиялау секілді мемле-
кеттік қолдау түріне ие 
болған.

Компания ТОО «Армтэк-
Атырау» была образована в 
декабре 2013 года. С 2016 
года на территории Атыра-
уской области Махамбет-
ского района был запущен 
собственный цех по произ-
водству сварных отводов, 
переходов, тройников. За 
год молодая компания была 
удостоена звания «Лидер 
отрасли- 2016» по версии 
Союза НБР. Компания про-
изводит отводы по Россий-
ским технологиям. Наши 
отводы используются в раз-
личных промышленных тру-
бопроводах.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«Armtek-Atyrau» LLP was 
established in December 
2013. Our own workshop 
for the production of welded 
bends, transitions and tees 
started its work on the 
territory of Atyrau region 
in Makhambet district 
in 2016. Within a year, 
the young company was 
awarded the title of «Industry 
Leader-2016» according 
to the version of the Union 
of National Business rating. 
The company produces 
welded branches according 
to Russian technologies. Our 
welded branches are used in 
various industrial pipelines:

Types of government 
support obtained by the 
company: Subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap -2020» program.

8 (7122) 368-333, 8 
(7122) 368-388

maga_0220@mail.ru 
Armtek-atyrau.kz
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«Инкар-1», ТОО
Металлургическая про-
мышленность
Карагандинская область, 
г.Темиртау, ул.Мичурина, 
32 е.

«Inkar-1», LLP
Iron and steel industry
Karaganda Region, 
Temirtau c., Michurin st., 
32 e. 

«Инкар-1», ЖШС
Металлургиялық 
өнеркәсіп
Карағанды облысы,  
Темиртау қ, Мичурин к. 
32е

Кәсіпорын металлургия-
лық құрал дар, электр-
мен құбыр дәнекерлеу 
өндірісі, энергетикалық 
жабдық тар, цемент за-
уыттар жабдықтарын 
қажет қосалқы бөлшектер 
шығару мен айналысады.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы несие бойынша 
пайыздық мөлшерлемені 
субсидиялау секілді мем-
лекеттік қолдау түріне ие 
болған.

Предприятие занимается 
производством запчастей 
для металлургического обо-
рудования, для производ-
ства электросварных труб, 
для энергетического обору-
дования, оборудования це-
ментных заводов.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

 

The company is engaged 
in manufacture of spare parts 
for metallurgical equipment, 
for the production of electric-
welded pipes for the energy 
equipment and equipment of 
cement plants.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing 
within the framework of the 
«Business Roadmap-2020» 
program.

87019256944
torgaevd@yandex.ru
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«Компания Мир  
автозапчастей – 
Астана», ТОО
Производство воз-
душных фильтров на 
двигатели самосвалов и 
другой спецтехники
Акмолинская область, 
р-он. Целиноградский, 
Талапкерский с.о., с. Кы-
зылсуат, мкр. 2, уч. 4.

«World of auto parts 
– Astana Сompany», 
LLP
Manufacture of air 
filters on engines dump 
trucks and other special-
purpose machinery
Akmola region, d. 
Tselinograd, s.o. 
Talapkerskij, c. Kyzylsuat, 
md. 2, station. 4

 «Компания Мир 
автозапчастей - 
Астана», ЖШС
Өзі аударғыш жүк 
машиналары және 
арнайы техника 
қозғалтқыштарына 
арналған ауа сүзгілерін 
жасап шығару
Ақмола облысы,  
Целиноград ауд.,  
Талапкер а.о., Қызылсуат 
а., 2-ші ш.а., 4 жертелімі

«Компания Мир авто-
запчастей – Астана» 
ЖШС арнайы техника 
қозғалтқыштарға арналған 
ауа сүзгілерін қала 
бойынша кең көлемде, ең 
төмен бағамен ұсынады. 
Компанияның Қазақстанда 
теңдесі жоқ. Астана 
қаласында өз өндірістік ау-
мағы бар. Көтерме және 
жекелей сауда арқылы 
жұмыс істейді. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша кепілдік 
алу секілді мемлекеттік қол-
дау түріне ие болған.

ТОО «Компания Мир 
автозапчастей – Астана» 
предлагает самый широкий 
выбор воздушных фильтров 
на двигатели в наличии и 
на заказ по самым низким 
ценам в городе. Компания 
имеет собственное произ-
водство в городе Астана, не 
имеющих аналогов по все-
му Казахстану. Мы работа-
ем оптом и в розницу.

Виды государственной 
под держки, полученные 
компанией: гарантирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«World of auto parts –
Astana Сompany » LLP offers 
the largest selection of air 
filters on engines in stock and 
on order at the lowest prices 
in the city. The company 
has its own production in 
Astana, having no analogues 
in Kazakhstan. We work 
wholesale and retail.

Types of government 
support obtained by the 
company: guaranteeing 
within the framework of the 
«Business Roadmap-2020» 
program.

8 (7172) 447-382, 
87788560466

isk_filter@mail.ru
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«Техснабэлект-
рикс», ТОО
Металлообработка, 
производство запорно-
регулирующей и трубо-
проводной арматуры
Алматинская об-
ласть, Илийский р-он, 
п.Боралдай, ул.Дачная 3. 

«Techsnabelectrics», 
LLP
Metalworking, 
manufacturing of shut-
off and regulating valves, 
and pipeline valves
Almaty region, Ili 
d.,Boraldai vil., Dachnaya 
st., 3.

«Техснабэлект-
рикс», ЖШС
Металл өңдеу, 
ысырма-жапқыш және 
құбырлық арматура 
өндiрiсi
Алматы облысы, Іле ауд., 
Боралдай кенті, Дачная 
к. 3.

«Техснабэлектрикс» ЖШС 
2008 жылы құрылған. 
Өнім мұнай-газ өндіруші 
және мұнай өңдеуші ком-
паниялар, өнеркәсіп пен 
атом энергетикасы меке-
мелері, энергожүйелер, 
құрылыста және тағы да 
басқалары салаларда 
кеңінен қолданылады. Көп 
жылдық өндірістік тәжірибе 
мен білікті мамандар тапсы-
рыс берушілерге жан-жақты 
қызмет көрсетуге.

Компания «ШОБ топ-ме-
неджментін оқыту» жобасы 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған.

ТОО «Техснабэлект-
рикс» основано в 2008 
году. Компания занимает-
ся производством запор-
но-регулирующей и тру-
бопроводной арматуры. 
Основными потребителями 
являются нефтегазодобы-
вающие компании, нефте-
перерабатывающие заводы, 
промышленные предприя-
тия, предприятия атомной 
энергетики, энергосистемы, 
ЖКХ и др. Многолетний 
производственный опыт и 
наличие квалифицирован-
ных кадров, позволяет на-
шей компании оказывать 
своим Заказчикам полный 
комплекс услуг.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Проект «Об-
учение топ-менеджмента 
МСБ».

«Techsnabelectrics» LLP 
was founded in 2008.The 
company produces shut-off 
and regulating valves, and 
pipeline valves. The products 
are widely applied in oil 
gas producing companies, 
oil refining companies, 
industrial and nuclear power 
enterprises, power systems, 
city construction and etc. 
Long-term production 
experience and the qualified 
personnel allow our company 
to provide customers with a 
full range of services.

Types of government 
support obtained by the 
company: Project «Training of 
top management of SMВs».

8 (7273) 878-588,  
878-589

tehsnabelektriks@mail.ru
kpftse.kz
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«COFFEE CTS 
GROUP», ТОО
Обжарка, упаковка и 
реализация кофейного 
зерна
Карагандинская область, 
г. Караганда, ул. Ленина, 
22-10

«COFFEE CTS 
GROUP», LLP
Roasting, packaging and 
sale of coffee beans
Karaganda region, 
Karaganda c., Lenina st., 
22-10

«COFFEE CTS 
GROUP», ЖШС
Кофе дәндерін қуыру, 
қаптау және өткізу
Карағанды облысы, 
Қарағанды қ., Ленин к. 
22-10

Serikov Coffee Company – 
Қазақстандағы кофе қуыру 
бойынша ашылған бірін-
ші өндіріс орны. Компа-
ния 2009 жылы әлем ком-
паниялары тәжірибесіне 
сүйеніп, отбасы дәстүрлері 
мен құндылықтарын не-
гізге алып ашылды. 
Компанияның негізгі мін-
деті ‒ Қазақстанда кофе 
мәдениетін дамыту, сондай-
ақ Бариста мамандығын 
жылжыту.

SCАE (Еуропа Спешилити 
Кофе Қауымдастығының) 
мүшесі бола отырып және 
түрлі әлем кофе іс-шарала-
рына қатысып, үнемі кофе 
бизнесіндегі жаңа кофе 
технологиялары мен жаңа 
бағыттарды қадағалап оты-
рады. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

Serikov Coffee Company – 
это первое в Казахстане 
производство по обжарке 
кофе. Компания основана в 
2009 году на семейных тра-
дициях и ценностях, взяв за 
основу опыт мировых ком-
паний. Основной задачей 
компании является разви-
тие кофейной культуры в 
Казахстане, а также продви-
жение профессии Бариста. 
Являясь членом SCАE (Ев-
ропейской Ассоциации 
Спешилити Кофе) и посе-
щая различные мировые 
кофейные мероприятия, мы 
всегда следим за новыми 
кофейными технологиями 
и новыми направлениями 
в кофейном бизнесе.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

Serikov Coffee Company 
is the first manufacturer 
of roasting coffee in 
Kazakhstan. The company 
was founded on family 
traditions and values in 2009, 
considering the experience 
of world companies. The 
main task of the company is 
the development of coffee 
culture in Kazakhstan, as 
well as the advancement 
of the profession of Barista 
(coffee server). LLP is 
a member of the SCAE 
(Specialty Coffee Association 
of Europe) and attends 
various world coffee events. 
We always follow new 
coffee technologies and 
new directions in the coffee 
business. 

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8 (7212) 996-191, 
87712734133, 87057937000

www.coffee-online.k,  
www.serikovcoffee.kz,  
info@serikovcoffee.kz
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«Golden Rill Trade», 
ТОО
Производство питьевой 
бутилированной воды
г. Астана, ул. Дукенулы, 
27/1

«Golden Rill Trade», 
LLP
Production of drinking 
bottled water
Astana с., Dukenuly st., 
27/1

«Golden Rill Trade», 
ЖШС
Бөтелкедегі ауыз су 
өндірісі
Астана қ., Ы.Дүкенұлы к. 
27/1

«Вода хрустальная» сау-
да белгісімен су шығаратын 
ірі өндіруші. «Вода хру-
стальная» суы № 9 және 
№ 22 - ұңғымалардан 
өндіріледі. Ұңғымадан 
кейін су тазартудың 7 
кезеңінен өтеді. Өнім 
сертификатталған, ауыз су 
сапасы бағасы Қазақстан 
Республикасы мемле-
кеттік стандарттар талап-
тарына сәйкес. Компа-
ния суды түрлі минерал 
құрамдарымен өндіреді. 
Атап айтқанда: су кальций, 
магний, кали құрамымен, 
фторид-ион құрамымен, 
селен құрамымен, йод 
құрамымен, балалар 
тағамы үшін фтор және йод 
құрамымен байытылған.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

ТМ «Вода хрустальная» 
является крупнейшим про-
изводителем питьевой 
воды. «Вода Хрустальная» 
добывается со скважины № 
9 и № 22, и проходит 7 сту-
пеней очистки. Продукция 
сертифицирована, оцен-
ка качества производится 
согласно требованиям го-
сударственных стандар-
тов Республики Казахстан. 
Компания производит воду 
с различными минеральны-
ми составами, с содержани-
ем: магния, калия, фторид-
иона, селена, йода, фтора и 
йода для детского питания.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«Crystal water» TM is the 
largest producer of drinking 
water. «Crystal water» is 
extracted from the well 
bores № 9 and № 22 and 
is undergone 7 steps of 
purification. Products are 
certified, the quality rating 
of drinking water meet 
the requirements of state 
standards of the Republic 
of Kazakhstan. The water 
of the company contains 
various minerals: calcium, 
magnesium, potassium, ion 
fluoride, selenium, iodine, 
fluorine and iodine for baby 
food.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

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

www.h2o.kz,  
marketolog@h2o.kz
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АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНЕРКӘСІБІ
 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 FOOD INDUSTRY 

«LEGIO CHOCO», 
ТОО
Производство хлеба, 
производство свежих 
мучных кондитерских 
изделий, тортов и пи-
рожных, производство 
изделий из какао
Карагандинская область, 
г. Караганда, ул. Серова, 
72

«LEGIO CHOCO»,  
LLP
Production of bread; 
manufacturing of fresh 
flour confectionery, 
cakes and pastries, 
manufacturing of cocoa 
products
Karaganda region, 
Karaganda c., Serova st., 72

«LEGIO CHOCO», 
ТОО
Нан пісіру; жаңа піскен, 
ұннан жасалған кон-
дитер өнімдері, торт 
пен күлшелер, какао-
дан жасалған өнімдер 
шығару
Карағанды облысы, 
Қарағанды қ., Серов к., 72

Шоколадтан жасалған 
кондитерлік өнімдерді 
шығару. Какао өнімдері, 
какао майлары, какао тоң 
майлары, какао ұнтағы, 
кокос жаңқасы мен ка-
као қосылған барлық 
тағамдардың импорты мен 
көтерме саудасымен айна-
лысады. Какао сияқты сер-
гітетін және дәмді сусын-
ды шын мәнінде бағалай 
білетіндер үшін үлкен ассор-
тименті бар.

Компанияға ЕДБ-те 
қаражатты шартты түрде 
орналастыру секілді мем-
лекеттік қолдау түріне ие 
болған.

Производство кондитер-
ских изделий из шоколада. 
Импорт и оптовая торговля 
какао продуктами, какао 
жирами, какао маслами, 
какао порошками, кокосо-
вой стружкой и всем тем, 
что связано с какао. У нас 
большой ассортимент для 
настоящих ценителей та-
кого бодрящего и вкусного 
напитка, как какао. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: обусловленное 
размещение средств в БВУ.

Manufacturing of 
confectionery products made 
of chocolate. The company 
is engaged in importing and 
wholesale of cocoa products, 
cocoa fats, cocoa butter, 
cocoa powder, coconut flakes 
and all that is related to cocoa. 
We have a large assortment 
for true connoisseurs of such 
an invigorating and tasty 
drink as cocoa.

Government support for 
the business: сonditional 
placement of funds through 
SТB.  

87017848113
hmelenko.kz@rambler.ru 
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АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНЕРКӘСІБІ
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
FOOD INDUSTRY 

«Romana» - НАН», 
ТОО
Производство муко-
мольной продукции
Костанайская область, 
г.Костанай, ул.Бородина, 
235

«Romana» - NAN», 
LLP
Manufacturing of milling 
products
Kostanay Region, Kostanay 
city, Borodina st., 235

«Romana» - НАН», 
ЖШС
Ұн өнімдерін өндіру
Қостанай облысы, 
Қостанай қ., Бородин к. 
235

 «Romana» компания-
сы – Қазақстанның астық 
өндеу саласындағы же-
текші компанияларының 
бірі. Негізгі технологиялық 
үдерістері компьютерлік 
басқару арқылы жоғары 
деңгейде автоматталған 
диірмен кешені тәуілігіне 
900 тонна нан пісіреді. 

Компания ЕДБ-те 
қаражатты шартты түрде 
орналастыру секілді мем-
лекеттік қолдау түріне ие 
болған.

Компания «Romana» - 
одна из ведущих компаний 
зерноперерабатывающей 
отрасли Казахстана. Вы-
сокоавтоматизированный 
мельничный комплекс с 
компьютерным управлени-
ем основных технологиче-
ских процессов позволяет 
производить глубокую пе-
реработку пшеницы для 
получения пшеничной хле-
бопекарной муки объемом 
– 900 тонн в сутки. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Обусловленное 
размещение средств в БВУ.

 «Romana» company is one 
of the leading companies in 
the cereal-processing industry 
in Kazakhstan. Highly 
automated mill complex 
with computer control of 
the main technological 
processes allows producing 
deep processing of wheat 
for production of wheat flour 
with a volume of 900 tons per 
day.

Government support for 
the business: сonditional 
placement of funds through 
SТB.  

8(7142)211-615, 
8(7142)566-431 
www.romana.kz 

reception@romana.kz
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АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНЕРКӘСІБІ
 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 FOOD INDUSTRY 

«Saydars Service 
Catering Co», ТОО
Доставка пищи на заказ, 
предоставление об-
щественного питания, 
производство полуфа-
брикатов.
Мангистауская область, 
г.Актау, мкр.9, д.3,  
кв.51.

«Saydars Service 
Catering Co», LP.
Delivery of food, 
public catering service, 
production of semi-
finished products
Mangistau region, Aktau c., 
microdistrict 9, h.3,  
app.51

«Saydars Service 
Catering Co», ЖШС
Тағамды тапсырыспен 
жеткізу; қоғамдық 
тамақтандыруды 
ұйымдастыру; жарты-
лай фабрикаттарды 
өндіру
Маңғыстау облысы, Ақтау 
қ., 9 ш.а., 3 үй, 51п. 

«Saydars Service Catering 
Co» ЖШС «Mommy 
Kitchen» сауда белгісімен 
мұздатылған жартылай 
фабрикаттар өндірісімен 
айналысады. Компа-
ния 2016 жылдың тамыз 
айында құрылды. Өнімдер 
қатарында: «Домашние», 
«Керемет», «Ханшайым» 
тұшпарасы, «Домашние» 
мантысы, «Домашние» 
варениктері, фрикадельки 
бар. Өнім супермаркеттер 
жүйесі арқылы өткізіледі. 
Тұрғындарға қоғамдық 
тамақтандыру қызметін 
көр сету нүктесі, «Mommy 
Kitchen» атты кафесі бар. 

Компания «Бизнестің 
жол картасы-2020» 
бағдар ламасы аясындағы 
«Үлкен сеньоры» жобасы 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған.

ТОО «Saydars Service 
Catering Co» занимается 
малым производством по-
луфабрикатов, заморожен-
ных в тесте под логотипом 
«Mommy Kitchen». Компа-
ния создана в августе 2016 
года. В числе производи-
мой продукции: пельмени 
марки «Домашние», «Ке-
ремет», «Ханшайым», ман-
ты «Домашние», вареники 
«Домашние», фрикадельки. 
Сбывает продукцию через 
сеть супермаркетов. Имеет-
ся точка оказания услуг об-
щественного питания насе-
лению, одноименное кафе 
«Mommy Kitchen». 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: проект «Стар-
шие сеньоры» в рамках про-
граммы «Дорожная карта 
бизнеса-2020».

«Saydars Service Catering 
Co» LLP is engaged in small 
production of semi-finished 
products frozen in the dough 
under the logo «Mommy 
Kitchen». The company was 
established in August, 2016 
and offers the following 
products: meat dumplings 
of such trademarks as 
«Domashnye», «Keremet», 
and «Khanshayym», meat-
balls. The products are 
sold through the net of 
supermarkets. Our company 
has a café with the same 
name «Mommy Kitchen» 
providing population with 
public catering services.

Types of government 
support obtained by the 
company: «Elder seniors» 
project within the framework 
of «Business Roadmap-2020» 
program.

8701 3558582
info.sscco@gmail.com

nurbanu.imangaziyeva@
gmail.com
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АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНЕРКӘСІБІ
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
FOOD INDUSTRY 

«Агрофирма  
«Родина», ТОО
Производство 
молочной продукции
Акмолинская область, 
Целиноградский р-он, 
с.о.Родина, с.Родина, 
ул.Центральная, 15.

«Rodina» Farm  
business», LLP
Dairy products
Akmola region, Tselinograd 
district, Rodina rural 
district, Rodina vil., 
Tsentralnaya st., 15.

«Родина» агрофир-
масы», ЖШС
Сүт өнімдері
Ақмола облысы, Цели-
ноград ауд., Родина а.о., 
Родина а., Центральная 
к.15.

«Родина» агрофирма-
сы» ЖШС қара-ала және 
голштейн тұқымды ІҚМ ба-
сын өсіру бойынша зауыт 
мәртебесіне ие. Жоғары 
өнімді малды сатып алу, за-
манауи сүт кешенін, сондай-
ақ жем зауытын салу жеке 
меншік шикізат базасының 
пайда болуына әкелді. Аста-
на нарығына сүт, сары май, 
қаймақ, айран, майлы ай-
ран, ірімшік, йогурт жеткі-
зеді. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

ТОО «Агрофирма «Роди-
на» имеет статус племен-
ного завода по разведению 
КРС черно-пестрой и гол-
штейнской пород. Прио-
бретение высокопродуктив-
ного скота, строительство 
современного молочного 
комплекса, а также комби-
кормового завода привело 
к тому, что появилась соб-
ственная сырьевая база. На 
рынки Астаны компания 
сегодня поставляет молоко, 
сливочное масло, сметану, 
кефир, ряженку, творог, йо-
гурт.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«Rodina» Farm business» 
LLP has the status of a breeding 
plant for breeding cattle of 
black-and-white and Holstein 
breeds. The acquisition of 
highly productive cattle, the 
construction of a modern dairy 
complex, as well as a feed 
factory led to the appearance 
of its own raw materials base. 
Today the company supplies 
milk, butter, sour cream, 
kefir, fermented baked milk, 
cottage cheese, and yogurt on 
the markets of Astana. 

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8(7165)137-422
pk.rodina@mail.ru
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АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНЕРКӘСІБІ
 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 FOOD INDUSTRY 

«Айс-плюс», ТОО
Производство молочной 
продукции
Актюбинская область,  
г. Актобе, ул. Гастелло, 2 А 

«Ice-plus», LLP
Dairy products
Aktyubinsk region, Aktobe 
с., 030003, Gastello st., 
2 A

«Айс-плюс», ЖШС
Сүт өнімдерін шығару
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., 
Гастелло к. 2А

«Айс» сүт компаниясы - 
Қазақстан Республикасы 
нарығындағы сүт өнімдер 
өндірісінің көшбасшысы. 
Компания сүт өңдеумен 
айналысады. 1999 жылы 
ірімшік жасау цехы негізін-
де құрылды. Алғашқы өнімі 
балмұздақ болды, осыдан 
«Айс» атауы пайда болды. 
Осы жылдар ішінде компа-
ния шикізат өндіруден ба-
стап сатуға дейін толық ай-
налымды қамтыған жоғары 
технологиялы заманауи 
кәсіпорынға айналды. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

Молочная компания 
«Айс», является лидером 
в производстве молочной 
продукции на рынке Респу-
блики Казахстан. Компания 
занимается переработкой 
молока, была основана в 
1999 году на базе творож-
ного цеха. Первой продук-
цией было мороженое, 
отсюда и название «Айс». 
За годы развития компания 
превратилась в высокотех-
нологичное современное 
предприятие законченного 
цикла - от производства сы-
рья до прилавка. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«Ice-plus» dairy company is 
the leader in the production of 
dairy products on the market 
of the Republic of Kazakhstan. 
The company is engaged in 
the processing of milk. It was 
founded in 1999 on the basis 
of the curd making plant. The 
first products were ice cream 
that gave the name to the 
company–«Ice». Over the 
years of development, the 
company has turned into a 
high-tech modern enterprise 
of a complete cycle from the 
production of raw material to 
the delivery of goods to the 
counter.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8 (7132) 407-499, 
87752504005.

marketolog@icecompany.kz
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АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНЕРКӘСІБІ
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
FOOD INDUSTRY 

«Актауская конди-
терская фабрика 
«Волна», ТОО
Кондитерское  
производство
Мангистауская область,  
г. Актау, 3 «Б» мкр.

«Volna» Aktau 
confectionery 
factory», LLP
Confectionery production
Mangistau region, Aktau c., 
microdistrict 3 «B»

«Волна» Ақтау  
кондитер фабрика-
сы», ЖШС 
Кондитерлік өндіріс
Маңғыстау облысы,  
Ақтау қ., 3 «Б» ш.а. 

«Волна» Ақтау кондитер 
фабрикасы» ЖШС 2001 ж. 
құрылды. 2002 жылы бірін-
ші кондитер өнімі өндірілді. 
«Волна» Ақтау кондитер 
фабрикасы» ЖШС зефир, 
пастила, мармелад, драже, 
шығыс тәттілері, печенье, 
конфет және т.б. конди-
тер өнімдерін шығарады. 
Бүгінгі күні кондитер 
фабрикасының екінші кор-
пус құрылысы аяқталды. 
Зефир цехы қайта құрылды. 
4 жаңа желі сатып алынды: 
жылтырату желісі, кара-
мель жасау желісі, бисквит 
фигуаларын өндіру желісі, 
жылтыратылған жаңғақ, 
кептірілген жеміс (курага, 
қара өрік, шие және т.б.) 
өндіру желісі.t

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

ТОО «Актауская конди-
терская фабрика «Волна» 
было создано в 2001 г., в 
2002 году была произве-
дена первая кондитерская 
продукция. Актауская кон-
дитерская фабрика «Вол-
на» специализируется на 
выпуске таких кондитерских 
изделий как зефир, пасти-
ла, мармелад, драже, вос-
точные сладости, печенье, 
конфеты и др. На сегодняш-
ний день завершено стро-
ительство второго корпуса 
кондитерской фабрики, 
проведена модернизация 
зефирного цеха, приобре-
тены 4 новые линии: гла-
зировочная линия, линия 
по производству карамели, 
бисквитных фигурок, глази-
рованных орехов и сухоф-
руктов (курага, чернослив, 
вишня и др.).

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«Volna» Aktau con-
fectionary factory» LLP was 
established in 2001. The 
first confectionery products 
were produced in 2002. 
«Aktau confectionery factory 
«Volna» Aktau confectionary 
factory» specializes in the 
production of confectionery 
products such as zephyr, 
pastilles, marmalade, dra-
gées, Turkish sweets, 
cookies, sweets, etc. Today 
the confectionery factory 
has completed construction 
of the second building, has 
modernized zephyr factory, 
and has purchased four new 
lines: glazed line, caramel 
production line, sponge 
cake figures production line, 
production line for glazed 
nuts, and dried fruits (dried 
apricots, prunes, cherries, 
etc.).

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8 (7292)415-986,  
8 (7292)416-799
 tooork@mail.ru

www.volna-aktau.kz
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АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНЕРКӘСІБІ
 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 FOOD INDUSTRY 

«Алтын Дан», ТОО
Производство пшенич-
ной муки, производство 
макаронных изделий, 
производство молочных 
продуктов
ЮКО, г. Шымкент,  
ул. Цурюпы, 2

«Altyn Dan», LLP
Production of wheat 
flour; production of pasta 
and dairy products
SKR, Shymkent с., Curyupa 
st., 2

«Алтын Дән», ЖШС
Бидай ұнын, макарон 
өнімдерін, сут өнімдерін 
өндіру
ОҚО, Шымкент қ., Цюрупа 
к. 2.

«Алтын дән» ЖШС бидай-
дан ұн тартатын кәсіпорын, 
ОҚО бойынша ұн тар-
ту жағынан қуаттылығы 
бойынша негізгі кәсіпорын 
болып саналады. «Алтын 
дән» ЖШС тәулігіне 500 
тонна ұн тартады. Жжы-
лына 150000 тонна бидай 
өңдеуге мүмкіндік бар. Ал 
жалға алынған өндірістік 
қуатты есепке алғанда, жал-
пы қуаты 28000 тоннаға 
дейін артады.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

Мукомольное произ-
водство, на котором ТОО 
«Алтын дан» производит 
переработку пшеницы в 
муку, является основным 
предприятием по мощно-
сти переработки в ЮКО. 
Мощность мельзаводов в 
ТОО «Алтын Дан» 500 тонн/
сутки, что позволяет перера-
ботать до 150000 тонн пше-
ницы в год, а с учетом арен-
дуемых производственных 
мощностей до 280000 тонн.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

The flour milling industry 
of «Altyn Dan» LLP is the 
main enterprise for refinery 
capacity in South Kazakhstan 
Region. The capacity of the 
milling plant in «Altyn Dan» 
LLP is 500 tons per day, 
which allows processing up 
to 150000 tons of wheat per 
year, and taking into account 
leased production capacities 
up to 280000 tons.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8 (7252) 443-066,  
443-066, 443-442

altyndan2012@mail.ru
bestflour@mail.ru 

www.altyn-dan.kz
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«Ашыгалиев С.С.», 
ИП
Производство  
минеральных вод и 
других безалкогольных 
напитков
ЗКО, Каратобинский р-он, 
с. Каратобе, ул.Нысанова, 
11/5

«Ashigaliyev S.S.», 
PE
Production of mineral 
waters and other  
non-alcoholic beverages
WKR, Karatobin district, 
Karatobe v., Nysanov st., 
11/5. 

«Ашығалиев С.С.», 
ЖК
Минералды су мен 
басқа да алкогольсіз 
сусындар өндіру
БҚО, Қаратөбе ауд., 
Қаратөбе а., Нысанов 
к.11/5

«Ашыгалиев Сержан Са-
матович» ЖК Қаратөбе ау-
данында ауыз су өндіреді. 
Тышқантай табиғи көзінің 
ауыз суы БҚО және 
одан тысқары жерде-
гі клиенттердің сеніміне 
ие болды. Жер астындағы 
тбиғи көздерден өндірілген 
су минералдарға бай, 
қайнатқан кезде қақ қал-
дырмайды, жұмсақ дәмін 
сақтайды. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша кепілдік 
беру секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

ИП «Ашыгалиев Сер-
жан Саматович» произво-
дит питьевую воду. Вода 
из природного источника 
Тышкантай завоевала своих 
клиентов в ЗКО и за ее пре-
делами. Вода из подземных 
источников, обогащена ми-
нералами, при кипячении 
не дает накипи, сохраняет 
свой мягкий вкус. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: гарантирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

PE «Ashygaliyev Ser-
zhan Samatovich» is 
the manufacturer of 
drinking water. Water 
from «Tyshkantai» natural 
source is popular in the 
West Kazakhstan region 
and beyond it. Water from 
underground sources is 
enriched in minerals, does not 
leaveresidue after boiling and 
retains its soft taste.

Types of government 
support obtained by the 
company: guaranteеing 
within the framework of 
«Business Roadmap-2020» 
program.

87754511515
8(7112)512506
ashigs@mail.ru
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«Баян Сулу», АО
Производство и про-
дажа кондитерских 
изделий
Костанайская область,  
г. Костанай, ул. Бородина, 
198

«Bayan Sulu», JSC
Production and sale of 
confectionery products
Kostanay region, Kostanay 
c., Borodin st., 198

«Баян Сұлу», АҚ
Кондитер өнімдерін 
өндіру және өткізу
Қостанай облысы, 
Қостанай қ., Бородин к. 
198

Қазіргі уақытта «Баян 
Сұлу» АҚ Қазақстандағы 
ірі кондитерлік өнім 
өндірушілердің бірі болып 
саналады. Фабрика кон-
дитерлік өнімдердің екі то-
бын өндіреді және өткізеді: 
қантты (карамель, ирис, 
драже, кәмпит, шоколад, 
мармелад, зефир) және 
ұнды (печенье, вафли). 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

В настоящее время АО 
«Баян Сулу» является одним 
из крупнейших производи-
телей кондитерских изде-
лий Казахстана. Фабрика 
производит и реализует 
кондитерские изделия, ко-
торые подразделяются на 
2 группы: сахаристые (ка-
рамель, ирис, драже, кон-
феты, шоколад, мармелад, 
зефир) и мучные (печенье, 
вафли). 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

Today, JSC «Bayan 
Sulu» is one of the largest 
confectionary producers 
in Kazakhstan. The factory 
produces and realizes two 
groups of confectionery 
products: sugary products 
(caramel, toffee, dragee, 
sweets, chocolate, 
marmalade, marshmallow), 
and floury products (biscuit, 
wafflers). 

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program. 

8(7142)559-975, 
87015444502

bayansulu@bayansulu.kz
www.bayansulu.kz
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«Болашақ», КХ 
Производство колбас, 
мясных консерв, мяс-
ных полуфабрикатов, 
мясных деликатесов
ВКО, г.Усть-Каменогорск,  
ул. К.Либкнехта, 38, оф.2

«Bolashak», PF
Manufacture of sausages, 
meat canned food, meat 
semi-finished products, 
and meat delicacies
EKR, Ust-Kamenogorsk с., 
K.Libknekht st., 38, office 2

«Болашақ», ШҚ 
Шұжық, ет консервілері, 
еттен жасалған жар-
тылай фабрикаттар, ет 
деликатестерін өндіру
ШҚО, Өскемен қ.,  
К. Либкнехт к. 38, 2 кеңсе.

«Алтайские луга» - мал 
өсіруден бастап ет өнімін 
өткізуге дейін айналыса-
тын толық өндірістік ци-
клды кәсіпорын. «Алтай-
ские луга» өнімі табиғи, 
қауіпсіз және сапалы 
тамақ өнімдерін қалайтын 
тұтынушыларға арналған. 
Компанияның негізгі қағи-
дасы: қоспа, консервант, 
ГМО, ет алмастырғыш, 
дәмдеуіш пен басқа зиялы 
компоненттерден бас тарту. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

«Алтайские луга» - пред-
приятие полного производ-
ственного цикла от разве-
дения скота до реализации 
мясной продукции. Про-
дукция «Алтайские луга» 
ориентирована на потре-
бителей, которые отдают 
предпочтение натураль-
ным, безопасным и качест-
венным продуктам питания. 
Основной наш принцип: 
отказ от применения доба-
вок, консервантов, ГМО, 
заменителей мяса, усилите-
лей вкуса и других, вредных 
компонентов. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«Altaiskie luga» is the 
enterprise of a full production 
cycle from cattle breeding to 
the meat products realization. 
The products of «Altaiskie 
luga» are aimed at consumers 
who prefer natural, safe 
and high-quality food. Our 
main principle is to refusel to 
use additives, preservatives, 
GMOs, meat substitutes, 
taste modifiers and other 
harmful components.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8(7232)253-714 
87778497733

info@altay-luga.kz
www.altay-luga.kz
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«Дуйсенбай Р.», ИП
Производство хлеба, 
производство свежих 
мучных кондитерских 
изделий, тортов и пи-
рожных
Алматинская область, 
г.Талдыкорган, ул. Акын 
Сара, 125 

«Duyssenbai R.», PE.
Production of bread, 
production of fresh flour 
confectionery, cakes and 
pastries
Almaty region, Taldykorgan 
c., Akin Sara st., 125

«Дүйсенбай Р.», ЖК
Нан өндіру, жаңа піскен, 
ұннан жасалған кон-
дитер өнімдері, торт, 
тәттілер өндіру
Алматы облысы, 
Талдықорған қ.,  
Ақын Сара к. 125

Дүйсенбай ЖК 2015 
жылы тіркелген. Содан бері 
кәсіпкер кондитер және 
ұннан жасалған өнімдерді 
өндірумен, сүт өндеумен, 
атап айтқанда құрт, табиғи 
сары май сияқты тамақ 
өнімдерін жасаумен айна-
лысады. Барлық өнімдер тек 
табиғи өнімдерден, хими-
кат пен ГМОсыз өндіріледі. 

Компания «Бизнестің 
жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында топ-
менеджментін оқыту секілді 
мемлекеттік қолдау түріне 
ие болған.

ИП Дүйсенбай зареги-
стрирован в 2015 г. С тех 
пор предприниматель за-
нимается производством 
кондитерских и мучных 
изделий, занимается пере-
работкой молока, а именно 
производством таких про-
дуктов питания как курт, на-
туральное сливочное масло. 
Все продукты производятся 
исключительно из натураль-
ных продуктов, без добав-
ления химикатов и ГМО.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: компонент «Об-
учение топ-менеджмента 
МСП» в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

PE «Duyssenbai R.»  was 
registered in 2015. Since 
then, the entrepreneur 
has been engaged in the 
production of confectionery 
and flour products. It is also 
engaged in the processing of 
milk, namely the production 
of food products like Kurt and 
natural butter. All products 
are made exclusively from 
natural products, without the 
addition of chemicals and 
GMOs.

Government support for 
business: «Тraining fоr SME’s 
top management» within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

87756620009, 
87756620009

Altai-kaz@mail.ru
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«Енсепова М.Б.»,  
ИП 
Производство суха-
рей и печенья, мучных 
кондитерских изделий, 
тортов, пирожных, 
пирогов и бисквитов, 
предназначенных для 
длительного хранения
ЗКО, г. Уральск, 
\ул. Трасса Уральск- 
Желаево 7, здание  
комплекса «М7»

«Yensepova M.B.», 
PE
Production of rusks 
and cookies, flour 
confectionery, cakes, 
pastries, pies and biscuits, 
intended for long-term 
storage
WKR, Uralsk c.,  
Uralsk-Zhelayevo route  
st., 7, «M7» complex 
building

Енсепова М.Б.»,  
ЖК 
Кептірілген нан мен 
печенье өндіру, 
ұзақ уақыт сақтауға 
арналған ұннан 
жасалған конди-
тер өнімдерін, торт, 
балкүлше, бәліш пен 
бисквит өндіру 
БҚО, Орал қ., Орал –  
Желаево тас жолы к. 7, 
«М7» кешен ғимараты

 «Kazkon» кондитер фа-
брикасы – жас, жедел 
түрде дамып келе жатқан 
жоғары сапалы кондитер 
өнімдерін өндіруші компа-
ния. Қазақстандық нарықта 
2011 жылдың қараша айы-
нан бастап жұмыс істеуде. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша кепілдік 
беру секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

Кондитерская фабрика 
«Kazkon» это молодая, ди-
намично развивающаяся 
компания – производитель 
высококачественной конди-
терской продукции. На ка-
захстанском рынке с ноября 
2011 года. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
ком панией: гарантирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«Kazkon» confectionery 
factory is a young, dynamically 
developing company. Ithas 
been manufacturing high-
quality confectionery products 
since November 2011.

Types of government 
support obtained by the com-
pany: guaranteеing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8(7112)549-952, 
8(7112)549-950 

kazkon2011@mail.ru



89

АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНЕРКӘСІБІ
 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 FOOD INDUSTRY 

«Жанаозенский 
молочный завод», 
ТОО
Переработка молока и 
выпуск кисломолочных 
продуктов
Мангистауская область,  
г. Жанаозен, пр. Отеп  
Балгымбаев, строение №2

«Zhanaozen milk 
factory»,  
LLP
Milk processing and 
production of fermented 
dairy products
Mangistau region, 
Zhanaozen с., Otep Bal-
gymbayev ave., building 
№ 2

«Жанаозен сүт  
зауыты»,  
ЖШС
Сүт өндіру және сүт 
өнімдерін шығару
Маңғыстау облысы, 
Жаңаөзен қ., Өтеп 
Балғымбаев даңғ., №2 
құрылым

«Жанаозен сүт зауы-
ты» ЖШС Қазақстан сүт 
өнеркәсібінің тұрақты 
дамып келе жатқан 
кәсіпорындары қатарында. 
Өнімдер көптеген диплом 
мен мақтау қағаздармен 
марапатталды. Жұмыс ба-
рысында кәсіпорын 2008 
жылы «Құрт», «Балқаймақ» 
пен «Шалап» қышқыл сүтті 
өнімі және «Шұбат Халал» 
өнімі ҚР ауылшаруашылығы 
министрлігі мен Қазақстан-
ның Тағам өндіруші 
өнеркәсібінің тауар өндіру-
шілер одағымен 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

ТОО «Жанаозенский мо-
лочный завод» входит в 
число стабильно развива-
ющихся предприятий мо-
лочной промышленности 
Казахстана. Качество и вкус 
продукции предприятия 
подтверждены многочи-
сленными наградами и ди-
пломами. За годы работы 
предприятие было награ-
ждено золотыми медалями: 
в 2008г. Министерством 
Сельского хозяйства сов-
местно с Союзом Товаро-
производителей пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности Казахстана за 
«Курт», «Балкаймак» и кис-
ломолочный продукт «Ша-
лап», в 2010 г. – за продукт 
«Шубат Халал».

Виды государственной 
поддержки, полученные 
ком панией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«Zhanaozen milk factory» 
LLP is one of the steadily 
developing enterprises of the 
dairy industry in Kazakhstan. 
The quality and taste of the 
company’s products are 
confirmed by numerous 
awards and diplomas. 
Over the years of work, the 
enterprise was awarded with 
gold medals by Ministry of 
Agriculture in association 
with the Union of Food 
and Processing Industries 
of Kazakhstan: in 2008 
for production of «Kurt», 
«Balkaimak» and sour-milk 
product «Shalap» and for the 
product «Shubat Halal» in 
2010.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8(7293)431-391
8(7293)492-353
too_jmz@mail.ru
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«Каверина С.В.», ИП
Переработка молока, 
кроме консервирова-
ния, и производство 
сыров
ЗКО, г.Уральск, Зеленов-
ский р-он,  
ул. Б.Момышулы, 7/3

«Kaverina S.V.», PE
Processing of milk, except 
for preservation, and 
cheese production
WKR, Uralsk c., Zelenovsky 
district, B.Momyshuly st., 
7/3

«Каверина С.В.», ЖК
Консервілеусіз сүт өңдеу 
және ірімшік өндіру
БҚО, Орал қ., Зеленов-
ский ауд., Б. Момышұлы 
к. 7/3. 

«Каверина Светлана 
Владимировна» ЖК Орал 
қаласындағы сүт өндіретін 
шағын цехтан бастап, сары 
май мен Чечил ірімшігін 
шығару бойынша алдыңғы 
қатарлы кәсіпорынға ай-
налды. Қазіргі уақытта ЖК 
өнімі Қазақстан мен Ресей 
аймақтарында өткізіледі.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша кепілдік 
беру секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

ИП «Каверина Светлана 
Владимировна», начав с не-
большого цеха по перера-
ботке молока, создала пер-
спективное предприятие по 
выпуску сливочного масла 
и сыра Чечила. Сейчас про-
дукция реализуется в Казах-
стане и России.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: гарантирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

PE «Kaverina Svetlana 
Vladimirovna» started 
their business with a small 
workshop for processing 
milk and it has been created 
a potentially productive 
enterprise for the production 
of butter and Chechil cheese. 
Today the products are sold in 
Kazakhstan and Russia.

Types of government 
support obtained by the 
company: guaranteеing 
within the framework of 
«Business Roadmap-2020» 
program.

87772935430
87475401960
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«Кала-Нан», ИП
Производство хлеба, 
производство свежих 
мучных кондитерских 
изделий, тортов  
и пирожных
 СКО, г. Петропавловск, 
ул. Габита Мусрепова, 34в

«Kala-Nan», PE
Production of bread, 
fresh flour confectionery, 
cakes and pastries
 NKR, Petropavlovsk s., 
Gabit Musrepova st., 34b

«Кала-Нан», ЖК
Нан, жаңа піскен, ұннан 
жасалған кондитер 
өнімдерін, торт, тәттілер 
өндіру
СҚО, Петропавл қ., Ғабит 
Мүсірепов к. 34в

«Кала-Нан» ЖК 2009 
жылы құрылды және нан, 
нан өнімдері мен кондитер 
өнімдерін шығарумен ай-
налысады. Қазіргі уақытта 
«Кала-Нан» ЖК шығаратын 
өнім қатарында 40 астам 
нан өнімдері (нанның 4 түрі, 
басқа нан өнімдері) және 80 
астам кондитер өнімдерінің 
түрі (құмшекерлі печенье, 
орама, курабье печеньесі, 
жаңғақ печеньсі, қатпарлы 
печеньесі және т.б.) бар.

Компания «Даму-Опти-
ма» бағдарламасы аясын-
да БВУ несиесі бойынша 
ішіңара кепілдік ету секілді 
мемлекеттік қолдау түріне 
ие болған.

 ИП «Кала-Нан» создано 
в 2009 году и занимается 
производством хлеба, хле-
бобулочных и кондитер-
ских изделий. В настоящее 
время в ассортименте вы-
пускаемой продукции ИП 
«Кала-Нан» более 40 видов 
хлебобулочной продукции 
(хлеб 4 сортов, прочие хле-
бобулочные изделия) и бо-
лее 80 видов кондитерских 
изделий (песочное печенье, 
рулеты, печенье курабье, 
печенье орешки, слоенные 
печенья и т.д.).

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: частичное га-
рантирование в рамках про-
граммы «Даму-Оптима».

«Kala-Nan» PE was 
established in 2009 and is 
engaged in the production 
of bread, bakery and 
confectionery products. 
Currently the assortment 
of products produced by 
PE «Kala-Nan» consists of 
more than 40 varieties of 
bakeryproducts (4 varieties of 
bread, other bakery products) 
and more than 80 varieties 
of confectionery products 
(shortbread cookies, rolls, 
kurabie cookies, puff pastry).

Government support for 
business: partial guarantees 
within the framework of 
«Damu-Optima» program.

87012338243, 
87775466866

iskender-33@mail.ru 
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«КапиталНатур-
Продукт», ТОО
Производство молочной 
продукции
Акмолинская область,  
пос. Жибек жолы

«KapitalNatur 
Product», LLP
Dairy products
Akmola region, Zhibek zholy 
settlement

«Капитал Натур 
Продукт», ЖШС
Сүт өнімдері
Ақмола обл., Жібек жолы 
ауылы

«Капитал Натур Продукт» 
ЖШС 2012 жылдан бастап 
жұмыс істеп келеді. Бүгінгі 
таңда Астана қаласында өзін 
сенімді өндіруші және серік-
тес ретінде танытты. Күн 
сайын компания заманауи 
жабдықтарда 15 тоннадан 
астам сапалы сүт және сүтт 
өнімдерін шығараы. Барлық 
өнім жоғары сапалы шикі-
заттан жасалады. 

Компания ЕДБ-те қара-
жатты шартты түрде орна-
ластыру секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

ТОО «КапиталНатурПро-
дукт» осуществляет произ-
водственную деятельность 
с 2012 года и на сегод-
няшний день зарекомен-
довало себя как надежный 
производитель и партнер в 
г. Астана. Ежедневно ком-
пания производит более 
15 тонн качественной мо-
лочной и кисло-молочной 
продукции на современном 
оборудовании. Вся продук-
ция изготавливается из вы-
сококачественного сырья. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: обусловленное 
размещение средств в БВУ.

«Kapita lNaturProduct» 
LLP has been carrying out 
production activities since 
2012 and for today has 
established itself as a reliable 
producer and partner in 
Astana city. Every day the 
company produces more 
than 15 tons of quality milk 
and fermented milk products 
using modern equipment. All 
products are made from high 
quality raw materials.

Government support for 
the business: сonditional 
placement of funds through 
SТB.  

8(7164)423-239, 
87057342737

 knpastana@mail.ru
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Компания «Аргая-
ша», ИП
Производство продук-
тов питания и напитков
Павлодарская область, 
г. Павлодар, ул. Ткачева 
17/4

«Argayasha» 
company, PE
Production of food and 
beverages
Pavlodar region, Pavlodar с., 
Tkacheva st. 17/4

«Аргаяша» 
компаниясы, ЖК
Тамақ өнімдері мен 
сусындар өндірісі
Павлодар облысы,  
Павлодар қ., Ткачев к. 
17/4

«Аргаяша» компаниясы 
ЖК 2017 жылдан бастап, 
«Ovum Удобное яйцо» мар-
касымен сұйық жұмыртқа 
өнімдерін шығарады. 
Қазақстанда жұмыртқа 
өн  діру саласындағы ал-
ғашқы компаниялардың 
бірі, «Удобное яйцо» өнімін 
өндіретін жалғыз өндіруші 
болып саналады. 

Компания КҚКО консуль-
тациясы секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

ИП Компания «Аргаяша» 
выпускает жидкие яйцепро-
дукты под маркой «OVUM 
Удобное яйцо» с 2017 года. 
Компания является одной 
из первых в Казахстане в 
области яйцепереработки. 
Компания «Аргаяша» един-
ственный производитель, 
выпускающий продукцию 
«Удобное яйцо». 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: консультация 
ЦОП.

PE «Argayasha» company 
has been producing liquid 
egg products under the brand 
«OVUM Convenient Egg» 
since 2017. The company is 
one of the first in the field of 
egg processing in Kazakhstan. 
«Argayasha» company is 
the only manufacturer that 
produces «Convenient Egg» 
products.

Government support for 
business: consultations at the 
Entrepreneurs service centre.

87053864427, 
87182552551

ovum.kz@mail.ru
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«Костанайский 
мелькомбинат», АО
Хранение и переработ-
ка зерна, производство 
муки, производство 
макаронных изделий
Костанайская область, 
г.Костанай,  
ул. Наримановская, 136/1

«Kostanay milling 
plant», JSC
Storage and processing 
of grain, flour and pasta 
manufacture
Kostanay Region,  
Kostanay с., Narimanovskaya 
st., 136/1

«Костанай ұн  
комбинаты», АҚ
Астық өңдеу және 
сақтау, ұн, макарон 
өнімдерін өндіру
Қостанай обласы, 
Қостанай қ., Нариманов к. 
136/1

Шығарылатын өнім: 0,4 
кг, 1 кг, 2 кг, 5 кг, 15 кг, 20 
кг қаптарға салынған ма-
карон өнімдерінің 30 түрі 
бар. Өнім жоғары, бірінші 
және екінші сұрыпты ұннан 
жасалған. Макарон өнімдері 
мен ұнның сериялық 
шығарымға рұқсат беретін 
сәйкестік сертификатта-
ры бар. Сапа менеджмен-
ті жүйесінің және тамақ 
өнімдерінің қауіпсіздігі 
ГОСТ Р СТ РК ИСО 9001-
2009 және ГОСТ Р СТ РК 
ИСО 22000:2006 бойынша 
сертификатталған. Тұрақты 
өнімді өткізу нарығы: 
Қазақстан, Ресей, Грузия, 
Тәжікстан, Түркменістан, 
Өзбекстан, Ауғаныстан,  
Армения, Монғолия.

Компания ЕДБ-те қара-
жатты шартты түрде орна-
ластыру секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

Выпускаемая продукция: 
30 видов макаронных из-
делий фасовкой: 0,4 кг, 1 
кг, 2 кг, 5 кг, 15 кг, 20 кг; 
Мука высшего, первого и 
второго сортов. Макарон-
ные изделия и мука имеют 
сертификаты соответствия 
на серийный выпуск. Систе-
мы менеджмента качества и 
безопасности пищевой про-
дукции сертифицированы 
по ГОСТ Р СТ РК ИСО 9001-
2009 и ГОСТ Р СТ РК ИСО 
22000:2006. Постоянные 
рынки сбыта продукции: 
Казахстан, Россия, Грузия, 
Таджикистан, Туркменис-
тан, Узбекистан, Афганис-
тан, Армения, Монголия. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: обусловленное 
размещение средств в БВУ.

Manufacturing range: 
30 kinds of pasta products 
packed by weight of 0,4 kg, 1 
kg, 2 kg, 5 kg, 15 kg and 20 
kg; high grade flour, flour of 
first and second grades. Pasta 
and flour products are certified 
with Certificate of Conformity 
for batch-produced goods. 
Quality management system 
and food safety system are 
certified in accordance with 
GOST R CT RK ISO 9001-
2009 and GOST R CT RK ISO 
22000: 2006. The production 
is permanently realized to 
markets of Kazakhstan, 
Russia, Georgia, Tajikistan, 
Turkmenistan, Afghanistan, 
Uzbekistan, Armenia and 
Mongolia.

Government support for 
the business: сonditional 
placement of funds through 
SТB.  

8(7142)744-412, 
8(7142)744-450

info@melkom
kzwww.korona.kz
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«КЭММИ GROUP», 
ТОО
Производство макарон-
ных изделий
Павлодарская область,  
г. Павлодар, ул. Циолков-
ского, строение 120А

KEMMI GROUP,  
LLP
Pasta production
Pavlodar region, Pavlodar 
с., Tsiolkovsky st., building 
120A

«КЭММИ GROUP», 
ЖШС
Макарон өнімдерін 
өндіру
Павлодар облысы,  
Павлодар қ., Циолковский 
к., құрылымы 120А

«КЭММИ» компания-
сының тарихы 1997 жылы 
тез дайындалатын кеспе 
шығарудан басталады. 
Сол кезде қазақтың ұлттық 
тағам дарының бірі – еттің 
қамырын, сондай-ақ кеспе 
мен лағман үшін жарты-
лай фабрикат өндіру ту-
ралы идея туындады. Ке-
лесі жылы компания өзінің 
жеке желісін іске қосып, 
бірінші эксклюзивті өнімін 
шығарды.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

История компании «КЭМ-
МИ» началась в 1997 году 
с выпуска лапши быстро-
го приготовления, но уже 
тогда родилась идея об 
уникальном производстве 
полуфабриката для одного 
из самых популярных блюд 
казахской национальной 
кухни - бесбармака, а так-
же лапши-кеспе и лагмана. 
Уже на следующий год ком-
пания создала собственную 
линию и выпустила первую 
эксклюзивную продукцию.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

The story of «KEMMI» 
company began in 1997 
with the release of instant 
noodles. It was s start for a 
unique production of semi-
finished product for one of 
the most popular dishes of 
Kazakh national cuisine - 
besparmak, as well as lagman 
and soup noodles. Next year 
the company created its own 
product line and produced the 
first exclusive products.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

87012278753
pavlodar-r@mail.ru
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«Лидер 2010»,  
ТОО
Переработка молока и 
молочных изделий
Костанайская область,  
г. Рудный, ул. Топоркова, 
1/1

«Leader 2010»,  
LLP
Processing of milk and 
production of dairy 
products
Kostanay region, Rudnyi c., 
Toporkova st., 1/1

«Лидер 2010» сүт 
зауыты, ЖШС
Сүт өндеу, елуден астам 
сүт өнімдері түрлерін 
өндіру
Қостанай облысы, Рудный 
қ., Топорков к. 1/1

Шикізат бойынша қуаты 
– жылына 17,0 мың тонна 
(дайын өнімнің жылына 16 
мың тоннасын) құрайды. 
Дайын өнім бойынша толық 
қуат 2016 жылы 70% 
құрады. 2016 жылы 10872 
тонна сүт өндірілді.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

Мощность по сырью - 
17,0 тыс.тонн в год (16 
тыс.тонн в год готовой про-
дукции). Загруженность 
мощностей за 2016 год по 
готовой продукции – 70%. 
В 2016 году произведено 
молочных изделий – 10872 
тонны.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

Capacity for raw materials 
composes 17.0 thousand 
tons per year (16 thousand 
tons per year of finished 
products). Working capacity 
for finished products was 
70% in 2016. Produced dairy 
products composed 10,872 
tons in 2016.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8(7143)146-691
www.lider2010.kz

toolider2010@mail.ru
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«Макария», ТОО
Производство мясных 
и мясорастительных 
консервов
Алматинская область, 
Талгарский р-он, 
с.Туздыбастау,  
ул. Алдабергенова

«Makariya», LLP 
Production of meat and 
meat-and-vegetable 
sterilized products
Almaty region, Talgar 
district, Tuzdybastau vil., 
Aldabergenova st

«Макария», ЖШС
Ет және ет-өсімдік кон-
сервілерін өндіру
Алматы облысы, Талгар 
ауд., Тұздыбастау ауылы, 
Алдабергенов к.

«Макария» ЖШС 2001 
жылдан бастап Қазақстан 
Республикасы бойынша 
ет және ет-өсімдік кон-
сервілерін шығарумен 
айналысады. «Макария» 
ЖШС ет консервілері өнімін 
өндіру мен қаңылтыр бан-
касын жасауға арналған 
өзінің өндірістік базасы мен 
заманауи технологиялық 
жабдықтары бар. 2010 
жылдан бастап «Макария» 
ЖШС шұжық шығара баста-
ды.

Компания «Даму-Өндi-
рiсi» бағдарламасы се кілді 
мемлекеттік қолдау түріне 
ие болған.

 ТОО «Макария» с 2001г. 
занимается изготовлением 
и поставкой мясных и мясо-
растительных консервов по 
всей Республике Казахстан. 
ТОО «Макария» имеет свою 
производственную базу и 
современное технологиче-
ское оборудование не толь-
ко для производства мя-
соконсервной продукции, 
но и для выработки самой 
жестебанки. С 2010г. ТОО 
«Макария» освоило выпуск 
колбасной продукции.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
ком панией: программа 
«Да му-Өндiрiсi». 

 «Makariya» LLP has been 
producing and supplying meat 
and meat-and-vegetable 
products throughout the 
Republic of Kazakhstan since 
2001. «Makariya» LLP has 
its own production plant 
and modern technological 
equipment not only for 
the production of meat-
preserving products, but also 
for the production of the tin-
can. Besides, «Makariya» 
LLP started the production of 
sausage products in 2010.

Types of government 
support obtained by the 
company: «Damu-Ondirisi» 
program.

8(7273)886-003
8 (7273)751-450 

87017557425
makaria777_1@mail.ru
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«Меденникова 
С.Ф.», ИП
Производство колбас-
ных изделий и делика-
тесов из мяса
СКО, Аккайынский р-он, с. 
Чаглы, ул. Гагарина, 1

«Medennikova  
S.F. », PE
Manufacture of sausages 
and meat delicasies
NKR, Akkayinsky district, 
Chagly vil., Gagаrin st., 1

«Меденникова 
С.Ф», ЖК
Шұжық өнімдерін және 
еттен жасалған жеңсік 
ас өндіру.
СҚО, Аққайық ауд.,  
Чаглы а., Гагарин к. 1.

Кәсіпорын 1998 жылдың 
қаңтар айынан бастап 
жұмыс істеп келеді. Шұжық 
пен еттен жасалған жеңсі 
ас шығарумен айналыса-
ды. 150 түрлі ет өнімдерін 
шығарады. Кәсіпорын Гер-
маниямен тығыз байла-
ныс орнатып, Германияда 
жасалған ет индустриясы-
на қажет арнайы жабдық, 
құрал-саймандар, дезин-
фекция құралдарын, өн-
дірісте қолданылатын дәм-
деуіштерді сатып алады.

Компания ЕДБ-те қара-
жатты шартты түрде орна-
ластыру секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

Предприятие работает с 
января 1998 г., занимается 
производством колбасных 
изделий и деликатесов из 
мяса. Производит 150 на-
именований продуктов из 
мяса. Компания поддер-
живает тесную связь с Гер-
манией, приобретает там 
оборудование и инветарь, 
средства дезинфекции, 
специализированные для 
мясной индустрии. Специи, 
используемые в производ-
стве, также производства 
Германии.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: обусловленное 
размещение средств в БВУ.

The enterprise began its 
activity in January 1998 and 
is engaged in the production 
of sausages and delicacies 
from meat. It produces 150 
varieties of meat products. 
The company keeps in 
contact with Germany, 
purchases equipment and 
furniture there, means of 
decontamination, specific for 
the meat industry. The spices 
used in the production are 
made in Germany too.

Government support for 
the business: сonditional 
placement of funds through 
SТB.  

8(7153)223-541
medennikov@mail.ru



99

АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНЕРКӘСІБІ
 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 FOOD INDUSTRY 

«Мерке-ет  
комбинаты», ТОО
Заготовка, переработка, 
хранение и реализация 
мяса и мясопродуктов
Жамбылская область, 
Меркенский район,  
участок Т. Рыскулова

«Merke-et plant», 
LLP
Processing, storage and 
sale of meat and meat 
products

Zhambyl region, Merkensky 
district, T.Ryskulova site

«Мерке» ет  
комбинаты», ЖШС
Ет пен ет өнімдерін 
дайындау, өндеу, 
сақтау және сату. 
Жамбыл обл., Мерке  
ауданы, Т. Рысқұлов телімі

«Мерке» ет комбина-
ты» Жамбыл облысы Мер-
ке ауылында орналасқан. 
Малды жемдеу, дайын-
дау, сою және етті өндеп, 
шұжық, консерві өнімдері 
мен жартылай фабри-
каттар шығарумен ай-
налысады. 2008 жылы 
ет комбинаты «Халал» 
стандарттауы бойынша 
Техникалық комитеттің 
ТК №57 реестріне енді. 
Күн сайын комбинат 10 
мың банкаға дейін кон-
сервіленген ет өнімдерін: 
бұқтырылған ет, қара құмық 
ботқасын, арпа жармасы-
нан пісірілген және күріш 
ботқасы мен «туристің 
таңғы асын» шығарады.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

Мясокомбинат «Мерке-ет 
комбинаты» специализиру-
ется на заготовке и откорме 
скота, забое и переработке 
мяса в колбасные изделия, 
консервные продукты и по-
луфабрикаты. В 2008 году 
мясокомбинат вошел в ре-
естр Технического комитета 
ТК №57 по стандартизации 
«Халал». Ежедневно комби-
нат может производить до 
10 тыс. банок консервиро-
ванных мясных продуктов: 
тушенку, кашу гречневую, 
перловую, рисовую и «за-
втрак туриста».

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«Merke-et» meat-pro-
cessing plant specializes 
in breeding and fattening 
cattle, slaughtering and 
processing meat into sausage 
products, canned food and 
semi-finished products. In 
2008 the meat-processing 
plant entered the register of 
the technical committee of 
TC №57 on standardization 
«Halal». Every day the 
combine can produce up to 
10 thousand tins of canned 
meat products: canned 
meat, buckwheat porridge, 
pearl and rice porridge, and 
«tourist’s breakfast».

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

87263251777
merke_et@mail.ru
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«Мибеко», ТОО
Производство пшенич-
ной муки и круп
Костанайская область, 
 г. Костанай,  
ул. Узкоколейная, 9

«Mibeko», LLP
Production of wheat flour 
and cereals
Kostanay region, Kostanay 
c., Uzkokoleinaya st., 9

«Мибеко», ЖШС 
Бидай ұны мен жарма-
лар өңдіру
Қостанай облысы, 
Қостанай қ., Узкоколейная 
к. 9

«Мибеко» ЖШС – 
ұн, астық және жарма 
нарығында 10 жылдан 
артық дамып келе жатқан 
көп салалы компания. 
Нарықта шаруа қожалығы, 
нан зауыты, нан комбина-
ты, макарон фабрикасы, 
сауда желісі, көтерме сауда 
базасы мен наубайхана-
лар сияқты ұйымдармен 
көп жылдан бері бірлесіп 
қызмет етіп, бай тәжірибеге 
ие болды. Қызметінің не-
гізгі бағыттары — түрлі 
сұрыпты ұнды, сондай-ақ 
жармалардың кең ассорти-
ментін өңдіру және сату. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

 ТОО «Мибеко» - это мно-
гопрофильная компания, 
существующая на рынке 
муки, зерна и круп более 
10 лет. За многолетнюю 
практику работы на рынке 
приобретен богатейший 
опыт в совместной работе 
с такими организациями 
как крестьянские хозяйства, 
хлебозаводы, хлебокомби-
наты, макаронные фабри-
ки, торговые сети, оптовые 
базы и пекарни. Основными 
направлениями деятель-
ности является производст-
во и реализация муки всех 
сортов, а также большого 
ассортимента круп. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«Mibeko» LLP is a diversified 
company that has been in the 
market of flour, grain and 
cereals for more than 10 
years. They have acquired vast 
experience in collaborative 
work with such organizations 
as peasant farms, bakeries, 
bread-baking plants, pasta 
factories, retail trade system, 
wholesale depots and 
bakeries. The main activities 
are the production and sale of 
flour of all grades, as well as 
a large assortment of cereals. 

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8 (7142) 564-400
87773377109

mibeko2006@mail.ru
mika-asia.com
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«Мерке-ет комби-
наты», ТОО
Заготовка, переработка, 
хранение и реализация 
мяса и мясопродуктов
Жамбылская область, 
Меркенский район,  
участок Т. Рыскулова

«Merke-et plant», 
LLP
Processing, storage and 
sale of meat and meat 
products

Zhambyl region, Merkensky 
district, T.Ryskulova site

«Мерке» ет  
комбинаты», ЖШС
Ет пен ет өнімдерін 
дайындау, өндеу, 
сақтау және сату. 
Жамбыл обл., Мерке ау-
даны, Т. Рысқұлов телімі

«Мерке» ет комбина-
ты» Жамбыл облысы Мер-
ке ауылында орналасқан. 
Малды жемдеу, дайын-
дау, сою және етті өндеп, 
шұжық, консерві өнімдері 
мен жартылай фабри-
каттар шығарумен ай-
налысады. 2008 жылы 
ет комбинаты «Халал» 
стандарттауы бойынша 
Техникалық комитеттің 
ТК №57 реестріне енді. 
Күн сайын комбинат 10 
мың банкаға дейін кон-
сервіленген ет өнімдерін: 
бұқтырылған ет, қара құмық 
ботқасын, арпа жармасы-
нан пісірілген және күріш 
ботқасы мен «туристің 
таңғы асын» шығарады.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

Мясокомбинат «Мерке-ет 
комбинаты» специализиру-
ется на заготовке и откорме 
скота, забое и переработке 
мяса в колбасные изделия, 
консервные продукты и по-
луфабрикаты. В 2008 году 
мясокомбинат вошел в ре-
естр Технического комитета 
ТК №57 по стандартизации 
«Халал». Ежедневно комби-
нат может производить до 
10 тыс. банок консервиро-
ванных мясных продуктов: 
тушенку, кашу гречневую, 
перловую, рисовую и «за-
втрак туриста».

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«Merke-et» meat-
processing plant specializes 
in breeding and fattening 
cattle, slaughtering and 
processing meat into sausage 
products, canned food and 
semi-finished products. In 
2008 the meat-processing 
plant entered the register of 
the technical committee of 
TC №57 on standardization 
«Halal». Every day the 
combine can produce up to 
10 thousand tins of canned 
meat products: canned 
meat, buckwheat porridge, 
pearl and rice porridge, and 
«tourist’s breakfast».

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8(7142)559-559
www.new-day.kz
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«Милх», ТОО
Переработка молока и 
производство молочной 
продукции
Костанайская область, 
г.Костанай, ул. Бородина 
235

«Milh», LLP
Milk processing and dairy 
production
Kostanay region, Kostanay с., 
Borodina st., 235.

«Милх», ЖШС
Сүтті өңдеу және сүт 
өнімдерін өндіру
Қостанай облысы, 
Қостанай қ., Бородин к. 
235

 «Милх» ЖШС – табиғи 
сүттен жоғары сапалы 
өнім шығаратын заманауи 
компания. Өндірістің кең 
мүмкіндігі, сүт сапасының 
қатаң бақылауы, сүт 
өнімдер нарығында өзінің 
артықшылығын әрдайым 
дәлелдей алып, компа-
ния өз тұтынушылары мен 
бизнестегі серіктестері се-
німі не ие болды. Басты 
мақсаты – өнімнің тамаша 
дәмі мен тұтынушылардың 
денсаулығын ойлау.

Компания ЕДБ-те қара-
жатты шартты түрде орна-
ластыру секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

ТОО «Милх» – это сов-
ременная компания по 
производству высококаче-
ственных продуктов из нату-
рального молока. Широкие 
производственные возмож-
ности, строгий контроль 
качества используемого мо-
лока позволили компании 
завоевать доверие у своих 
потребителей и партнёров 
по бизнесу, неизменно до-
казывая своё преимущество 
на рынке молочной продук-
ции. Главная цель - отлич-
ный вкус и забота о здоро-
вье потребителя.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: обусловленное 
размещение средств в БВУ.

«Milh» LLP is a modern 
company producing high-
quality products from 
natural milk. Considerable 
manufacturing capabilities 
and strict quality control of 
the milk contributed to the 
popularity of the company 
among consumers and 
business partners, consistently 
proving its advantage in the 
dairy market. The main goal 
of the LLP is the excellent taste 
and care for the health of the 
consumer.

Government support for 
the business: сonditional 
placement of funds through 
SТB.  

8(7142)559-559
www.new-day.kz



103

АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНЕРКӘСІБІ
 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 FOOD INDUSTRY 

«Молочные  
истории-А», ТОО
Переработка молока, 
производство кисломо-
лочной продукции
Актюбинская область,  
Алгинский р-он, г.Алга, 
м-он 6, д.1, оф. 14.

«Milk stories-A», 
LLP
Processing of milk, 
production of fermented-
milk products
Aktobe region, Alginsky 
district, Alga c., 
microdistrict 6, h.1, off.14.

«Молочные  
истории-А», ЖШС
Сүт өндеу, сүт өнімдерді 
өндіру
Ақтөбе облысы, Алға ауд., 
Алға қ., 6 ш.а., 1 үй, 14 
кең.

«Молочные истории-А» 
ЖШС – Батыс Қазақстан-
дағы тұрақты да мып 
келе жатқан сүт, қыш-
қыл сүт өнімдері мен 
газдалған сусын өндіруші 
компанияладың бірі. Ком-
пания 2006 жылдың 26 
сәуірінде құрылды. 2008 
жылдың қаңтарынан ба-
стап Ақтөбе облысындағы 
«Халал» сертификаты бар 
тұңғыш кәсіпорын болып 
атанды.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

ТОО «Молочные исто-
рии-А» одна из динамично 
развивающихся компаний, 
производителей молока, 
кисломолочных газиро-
ванных напитков в Запад-
ном Казахстане. Компания 
организована 26 апреля в 
2006 году. С января 2008 
года является первым пред-
приятием в Актюбинской 
области с сертификацией 
«Халал».

Виды государственной 
поддержки, полученные 
ком панией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«Milk stories-A» LLP is 
one of the dynamically 
developing producers of milk 
and carbonated fermented 
milk beverages in Western 
Kazakhstan. The company is 
organized on April 26, 2006. 
It has been the first enterprise 
in the Aktyubinsk region with 
certification «Halal» since 
January 2008

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8(7132)778-419
milkhistory@mail.ru
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«Молочный союз», 
ТОО
Переработка молока, 
реализация молочной 
продукции
СКО, г. Петропавловск, 
150000, ул. Ахременко, 
15.

«Molochnyi soiuz», 
LLP
Processing of milk, sale of 
dairy products
NKR, Petropavlovsk с., 
Akhremenko st., 15

«Сүт одағы»,  
ЖШС 
Сүт өңдеу, сүт өнімдерін 
сату
СҚО, Петропавл қ.,  
Ахременко к.15

«Сүт одағы» ЖШС едәуір 
тарихы бар кәсіпорын. 
Петропавл қаласында 1929 
жылдан бастап қызмет ету-
де. 86 жыл бойы сүт, айран, 
қаймақ, сүзбе сияқты сүт 
өнімдерін өндірумен және 
сатумен айналысып келе жа-
тыр. Сонымен қатар, тауар 
түрін кеңейте отырып, қатты 
ірімшік, жұмсақ ірімшік, 
«Сыры Приишимья» бренді 
бойынша ысталған ірімшік-
тер шығарады және өткізеді. 
Қазіргі уақытта кәсіпорында 
40-тан астам сүт өнімдері 
өндіріледі.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

ТОО «Молочный союз» 
– предприятие имеющее 
большую историю, cущест-
вует с 1929 года. Уже  86 
лет занимается производст-
вом и реализацией молоч-
ной продукции, как молоко, 
кефиры, сметана, творог. А 
также твердые сыры, мяг-
кие сыры, копченые сыры 
под собственным брэндом 
«Сыры Приишимья», пос-
тоянно расширяя линейку 
ассортимента. В настоящее 
время предприятием выра-
батывается более 40 видов 
молочной продукции. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«Molochnyi soiuz» LLP is 
an enterprise that has a great 
story. Its activity began in 
1929. It has been producing 
the following dairy products, 
such as milk, kefir, sour 
cream, and cottage cheese 
for 86 years. In addition, we 
produce: hard cheese, soft 
cheese, smoked cheeseunder 
own brand «Cheeses of 
Priishimya», constantly 
expanding our assortment. 
Currently, the company 
produces more than 40 
varieties of dairy products.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8(7152)335-979
 milk-union.kz
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«Молпродукт»,  
ТОО
Производство молочной 
продукции
СКО, г. Петропавловск,  
ул. Универсальная, 1«А».

«Molprodukt»,  
LLP
Production of dairy 
products
NKR, Petropavlovsk с.,  
Universalnaya st., 1«A»

«Молпродукт», 
ЖШС
Сүт өнімдерін өндіру
СҚО, Петропавл қ., Уни-
версальная к. 1«А». 

Сүт нарығының көшбас-
шысы «Молпродукт» ЖШС – 
Қазақстанның солтүстігіндегі 
ірі компания. 1997 жылы 
құрылды. Қазіргі уақытта 
зауыт «Зорькин Луг», «Му-
муня», «Любимое» және 
т.б. атты алпыстан астам 
СБ өнімдерін шығарады. 
«Молпродуктта» дайын 
өнім шығарудың бар лық 
сатыларында өнім сапасын 
бақылау жүйе сі қалыптасқан 
және халықаралық ISO 
22000:2005 (HACCP) стан-
дарт сертификаты бар. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

Лидер молочного рынка 
ТОО «Молпродукт» - это 
крупнейшая компания на 
севере Республики Казах-
стан. Основанный в 1997 
году, в настоящее время 
завод выпускает более 60 
наименований продук-
ции под ТМ «Зорькин Луг», 
«Мумуня», «Любимое» и 
тд. «Молпродукт» обладает 
четко отлаженной системой 
контроля качества на всех 
стадиях выпуска готовой 
продукции и имеет Сер-
тификат международного 
Стандарта ISO 22000:2005 
(HACCP). 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«Molproduct» LLP is the 
leader in the dairy market 
and is the largest company in 
the north of the Republic of 
Kazakhstan. It was founded 
in 1997. Today the plant 
produces more than 60 
varieties of products under TM 
«Zorkin Lug», «Mumunya», 
«Lubimoe» and so on. 
«Molprodukt» has a well-
established quality control 
system at all stages of finished 
products output and has the 
Certificate of International 
Standard ISO 22000: 2005 
HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Control Points).

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8(7152)422-689
sko_molproduct@mail.ru
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«Нурбеков Б.К.»,  
ИП
Производство питьевой 
воды
Жамбылская область, 
г.Тараз, пр. Жамбыла 
13/8, 28.

«Nurbekov B.K.»,  
PE
Production of drinking 
water
Zhambyl region, Taraz c., 
Zhambyl ave., 13/8, 28

«Нұрбеков Б.К.», 
ЖК
Ауыз суын өндіру
Жамбыл облысы, Тараз қ., 
Жамбыл даңғ.13/8, 28

Кәсіпорын 2013 жылдан 
бастап «Шапағат-су» сау-
да маркасымен ауыз суын 
өндіреді. Компания өнімі та-
зартылады және 5 л. мен 19 
л. бөтелкелерге құйылады. 
Өндірісте 5 адам жұмыс 
істейді.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы аясында топ-ме-
неджментін оқыту секілді 
мемлекеттік қолдау түріне 
ие болған.

Предприятие с 2013 
года выпускает питьевую 
воду под торговой маркой 
«Шапағат-су». Продукция 
компании фильтруется и 
фасуется в бутылках по 5 л. 
и 19 л. На производстве ра-
ботают 5 человек.

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

The company has been 
producing drinking water 
under the brand name 
«Shapagat-su» since 2013. 
The company’s products are 
filtered and packed in bottles 
of 5 liters and 19 liters. Five 
people work at the enterprise.

Government support for 
business: «Training fоr SME’s 
top management» within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

 87771179904, 
87478907401

nurbekov75@mail.ru
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«Первомайск» - 
Торгово- 
производственная 
компания», ТОО
Изготовление консервов
Костанайская область,  
г. Костанай,  
ул. Орджоникидзе, 54

«Pervomaisk» – 
commercial and 
industrial company», 
LLP
Manufacturing of canned 
food
Kostanay region,  
Kostanay c.,  
Ordzhonikidze st., 54

«Первомайск» 
сауда-өндірістік 
компаниясы»,  
ЖШС
Консервілерді  
дайындап шығару
Костанай облысы,  
Костанай қ.,  
Орджоникидзе к. 54

«Первомайск» СӨК» ЖШС 
Костанай қаласында тір-
келген. Бастапқы тіркелу күні 
– 1993 жылдың 16 ақпаны. 
Негізінен ет, ет-өсімдік және 
балық консервілерін өндіру 
және өткізу, тамақтанудың 
жеке рациондары.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы аясында топ-ме-
неджментін оқыту секілді 
мемлекеттік қолдау түріне ие 
болған.

ТОО «Первомайск» – 
ТПК» зарегистрировано 16 
февраля 1993 года. Основ-
ным видом деятельности 
является производство и ре-
ализация мясных, мясора-
стительных и рыбных кон-
сервов, индивидуальных 
рационов питания.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: обучение топ-
менеджмента в рамках про-
граммы «Дорожная Карта 
Бизнеса-2020».

«Pervomaisk» – C&I 
Company» LLP was registered 
February 16, 1993. The main 
activity is the production 
and sale of meat, meat-and-
vegetable and fish canned 
food, and individual feeding.

Government support for 
business: «Тraining fоr SME’s 
top management» within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8(7142)560-366
pervomaysk@list.ru
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«Петросян Р.Г.», ИП
Производство сыров
ВКО, г. Семей,  
ул. Оборонная, 60

«Petrossyan R.G.», PE
Cheese production
EKR, Semey c.,  
Oboronnaya st., 60

«Петросян Р.Г.», ЖК
Ірімшік өндіру
ШКО, Семей қ.,  
Оборонная к. 60

2015 жылы компания 
тұздалған ірімшік өндірісін 
іске қосты. Бүгін Алматы 
және Семей қалаларындағы 
супермаркет пен дүкендерде 
ірімшіктің бестен астам түрі 
сатылады. Олардың ішінде: 
«Лори», сулугуни, кәдімгі 
және сүрленген чечил мен 
брынза бар. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

В 2015-ом году компания 
открыла производство рас-
сольных сыров. Сегодня ре-
ализуется сыр 5-ти видов в 
супермаркетах и магазинах 
городов Алматы и Семей. 
Среди них: сыр «Лори», 
сулугуни, чечил простой и 
копченый, а также брынза. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

The company started 
producing of pickled cheese 
in 2015. Today, the cheese 
is sold in five types of 
supermarkets and stores in 
Almaty and Semey, including: 
«Lori» cheese, suluguni 
cheese, Chechil simple and 
Chechil smoked, and also 
brynza.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

87719872-054
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«Прод&Груп-2050», 
ТОО
 Пищевая промышлен-
ность
ЮКО, г. Шымкент, Абай-
ский р-он, мкр. Турлан,  
ул. Сатпаева, 37А

«Prod & Grup-2050», 
LLP
 Food industry
SKR, Shymkent, Abay 
district, Turlan microdistrict, 
Satpayev st., 37A

«Прод&Груп-2050», 
ЖШС
 Тамақ өнеркәсібі
ОКО, Шымкент қ.,  
Абай ауд., Тұрлан ш.а., 
Сәтбаев к. 37А

« П р о д & Г р у п - 2 0 5 0 » 
ЖШС өз тарихын 2013 
жылдан бастады. Қазіргі 
уақытта Прод&Груп-2050 
консерві зауыты Онтүстік 
Қазақстандағы ет консервісі 
кешенінің өндірістік қуаты 
бойынша бірінші кәсіпорын 
болып саналады және 
жылқының бұқтырылған 
еті, сиырдың бұқтырылған 
еті, бұқтырылған қазы мен 
қарта және басқа да дайын 
өніммен қамтамасыз етеді. 
Облыс пен Қазақстанның 
басқа ет консервісі зауыт-
тарымен табысты бәсеке-
лесуде. 

Компания қаржылай 
емес қолдау. Кеңес беру 
секілді мемлекеттік қолдау 
түрлеріне ие болған.

ТОО «Прод&Груп-2050» 
ведет историю с 2013 
года. В настоящее время 
Консервированный завод 
«Прод&Груп-2050» являет-
ся первым по производст-
венным мощностям пред-
приятием мясоконсервного 
комплекса в Южно-Казах-
станской области. Обеспе-
чивает рынок своей про-
дукцией: тушенка конины, 
тушенка говядины, тушенка 
казы и карта и другой гото-
вой продукцией. Успешно 
конкурирует с другими мясо 
консервированными заво-
дами области и Казахстан в 
целом. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: консультации 
ЦОП.

«Prod & Grup-2050» 
LLP began its activity in 
2013. Currently, meat-
preserving factory «Prod & 
Grup-2050» is the first meat 
canning enterprise in the 
South Kazakhstan region. 
It produces the following 
products: canned horse meat, 
canned beef meat, canned 
kaziand canned karta meat, 
and other finished products. 
The enterprise successfully 
competes with other meat-
preserving factories in the 
region and Kazakhstan as a 
whole.

Government support for 
business obtained by the 
company: Consultations оn 
ESC. 

Тел.: 8(7252)533-517
Kanathan_too@mail.ru
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«Пульс», ТОО
Производство хлеба, 
производство свежих 
мучных кондитерских 
изделий, тортов и пи-
рожных
Карагандинская область, 
г. Балхаш, ул. Желтоксан, 
1/1

«Pulse», LLP
Production of bread, 
production of fresh 
bakery confectionery 
products, cakes and 
pastries
Karaganda region, Balkhash 
с., Zheltoksan st. 1/1

«Пульс», ЖШС 
Нан, жаңа піскен 
ұннан жасалған ко-
дитер өнімдері, торт, 
балкүлше өндіру
Қарағанды облысы,  
Балхаш қ., Желтоқсан к. 
1/1

«Балқаш Нан» комби-
наты 2015 жылы «Даму» 
қорының қаржылық 
қол  дауы арқылы моно-
қалаларды дамыту бағдар-
ламасы бойынша ашыл-
ды. Нан зауыты толықтай 
халықаралық стандарттарға 
сәйкес келеді. Кәсіпорын 
Франция, Италия, Шве-
ция, Дания, Испания және 
Болгария сияқты алдыңғы 
қатарлы Еуропа елдердің 
заманауи жабдықтарымен 
қамтамасыз етілген. Жаңа 
технология өндірістің эко-
логиялық тазалығын, нан 
өнімдерінің жоғары дәм са-
пасы мен тамақ құндылығын 
қамтамасыз етеді. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

Хлебокомбинат «Балқаш 
Нан» открылся в 2015 году 
при финансовой поддержке 
Фонда «Дама» по програм-
ме развития моногородов. 
Хлебзавод полностью соот-
ветствует международным 
стандартам. Предприятие 
оснащено современным 
энергоэффективным обо-
рудованием производства 
передовых стран Европы, 
таких как Франция, Ита-
лия, Швеция, Дания, Ис-
пания и Болгария. Новые 
технологии обеспечивают 
экологическую чистоту про-
изводства, высокие вкусо-
вые качества и пищевую 
ценность хлебобулочных 
изделий. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

The bread-baking plant 
«Balkhash Nan» was opened 
in 2015 with the financial 
support of the «DAMU» fund 
for the development of mono-
cities Programme. Thebread-
baking plant is fully compliant 
with international standards. 
The enterprise is equipped 
with modern energy-efficient 
equipment manufactured by 
leading European countries 
such as France, Italy, 
Sweden, Denmark, Spain and 
Bulgaria. New technologies 
ensure ecological purity 
of production, high taste 
qualities and nutritional value 
of bakery products.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8(7103) 642-200
 balkashnan@mail.ru



111

АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНЕРКӘСІБІ
 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 FOOD INDUSTRY 

 «Радуга», ТОО
Производство изделий 
из пластмасс. Перера-
ботка полиэтиленовых 
отходов и производство 
вторичной гранулы. 
Производство и торгов-
ля продуктов питания
СКО, г. Петропавловск, 
Явленское шоссе, 2

«Raduga», LLP
Manufacture of plastic 
products. Processing 
of polyethylene waste 
and the production of 
secondary granules. 
Manufacture and trade  
of food products
NKR, Petropavlovsk c., 
Yavlensk highway, 2

«Радуга», ЖШС
Пластмассадан 
жасалған өнім 
шығару Полиэтилен 
қалдықтарын қайта 
өңдеу және түйіршіктеп 
қайта өндіру. Азық-
түлік өнімдерін шығару 
және сату
СҚО, Петропавл қ.,  
Явленка тас жолы 2.

1993 жылы өндірістік-
сауда компаниясы ре-
тінде құрылған «Радуга» 
ЖШС жылдық айналымы 
10,5 млрд тенге болатын 
ең ірі қазақстандық ком-
паниялардың бірі саналады. 
Компанияның Қазақстан ның 
он екі қаласында филиалдық 
желі сі тармақталған. Өзін-
дік өндірісі, автопар-
кі, қойма жайлары және 
бір жарым мыңнан астам 
қызметкерлері бар ірі көп са-
лалы кәсіпорын.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

Организовавшись в 1993 
году, как производствен-
но-торговая компания, 
«Радуга» является одной 
из крупнейших казахстан-
ских компаний с годовым 
оборотом в 10,5 млрд тен-
ге. Компания сегодня – это 
крупное многопрофильное 
предприятие с разветвлен-
ной филиальной сетью в 
двенадцати городах Казах-
стана, собственным про-
изводством, автопарком, 
складскими помещениями 
и штатом более полутора 
тысяч сотрудников.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«Raduga» production 
and trading company was 
established in 1993 and is 
one of the largest Kazakhstan 
companies with an annual 
turnover of KZT 10.5 billion.

Today the company is a 
large diversified enterprise 
with a branch network in 
twelve cities of Kazakhstan, 
its own production, fleet, 
warehouses and staff of more 
than 1,500 employees.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8(7152)535-866
8(7152)535-867

raduga@kdr.kz
www.kd
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«Решетько Е.И.», ИП
Производство конди-
терских изделий
Жамбылская область, 
г.Тараз, ул. С. Даненулы, 
52

«Reshetko Y.I.», PE
Confectionery production
Zhambyl region, Taraz c., 
S.Danenuly st., 52

«Решетько Е.И.»,
Кондитер өнімдерін 
өндіру 
Жамбыл облысы, Тараз қ., 
С.Даненұлы к. 52

Решетько Е.И. – жеке 
кәсіпкерлігі негізінен конди-
тер өнімдерін өндірумен ай-
налысады. Компания ресми 
түрде кондитер өнімдерін 
өндірумен 2013 жылдан 
бастап айналыса баста-
ды. Өнім аймақта үлкен 
сұранысқа ие. Қайталанбас 
дәмі мен сапасымен ере-
кшеленеді. Бүгінгі таңда 
Тараз қаласының көптеген 
дүкендері мен супермар-
кеттері компаниямен жұмыс 
істейді. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

Решетько Е.И. – ин-
дивидуальный пред-
приниматель, основная 
деятельность, которого – 
изготовление кондитерских 
изделий. Компания офи-
циально занимается про-
изводством кондитерских 
изделий с 2013 года. Про-
дукция пользуется большим 
спросом в регионе. Отлича-
ется неповторимым вкусом 
и качеством. На сегодняш-
ний день многие магазины 
и супермаркеты города Та-
раз работают с компанией. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«Reshetko Y.I.» is a private 
entrepreneur, whose main 
activity is the production 
of confectionery. The 
company has been producing 
confectionery products 
since 2013. The products 
are popular in the region for 
their unique taste and quality. 
Today, many shops and 
supermarkets of Taraz city 
collaborate with the company.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

 87779454054
konditerskaya.dim-ka@

mail.ru
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«Сағып», Крестьян-
ское хозяйство
Производство кумыса, 
реализация мяса  
конины, услуги убойного 
цеха, биогумус
Павлодарская область, 
г.Павлодар, Восточный 
промышленный р-он,  
ул. Восточная, 917

«Sagyp», Peasant 
farm
Production of kumiss, 
sale of horse meat, 
slaughterhouse services, 
biohumus
Pavlodar region, Pavlodar 
c., Vostochnayast., 917

«Сағып», Шаруа 
қожалығы
Қымыз, жылқы етін 
өндіру, сою цехының 
қызмет көрсетуі,  
биогумус
Павлодар облысы, 
Павлодар қ., Восточный 
пром ауд., Восточная 
к.917

«Сағып» шаруа қожалығы 
ресми түрде 2011 жылы тір-
келген. 2012 жылы қымыз 
өндіру және мал ұстау 
үшін қажет жабдықтармен 
қамтамасыз етілген арнайы 
база құрылды. 2014 жылы 
кәсіпорын өндірісті жетілдіру 
мен кеңейтуді іске асырды, 
нәтижесінде шығарылатын 
өнім тәулігіне 500 литрге 
дейін көбейді. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялаусекілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

Официально крестьян-
ское хозяйство «Сағып» 
было зарегистрировано в 
2011 году. В 2012г. были 
построена специализиро-
ванная база, оснащённая 
необходимым оборудова-
нием, как для производства 
кумыса, так и для содер-
жания скота. В 2014 году 
предприятие осуществило 
модернизацию и расшире-
ние производства, что при-
вело к увеличению выпу-
скаемой продукции до 500 
литров в сутки. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

Officially, «Sagyp» peasant 
farm was registered in 2011. 
A specific production base 
equipped with the necessary 
equipment, both for the 
production of kumiss and for 
keeping livestock was built in 
2012. In 2014, the company 
carried out modernization 
and expansion of production, 
which led to the increase in 
the output of products up to 
500 liters per day.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8 (7182) 661-455
kumys.pv@mail.ru
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«Тайынша Сутi», 
ТОО
Производство и перера-
ботка молочной  
продукции
СКО, Тайыншинский р-он, 
г. Тайынша,  
мкр. Северный, 7/б

«Taiynsha Syuti», 
LLP
Production and 
processing of dairy 
products
NKR, Taiynshinsky district, 
Tayinsha с., microdistrict 
Severnyi, 7/b

«Тайынша Сүтi», 
ЖШС
Сүт өнімдерін өндіру 
және өндеу
СҚО, Тайынша ауд., 
Тайынша қ., Северный 
ш.а. 7/б

Кәсіпорын 2009 жылы 
құрылды. СТРК ИСО 9001-
2009 Сапа менеджменті 
жүйесіне сәйкес сүт өнімін 
сатып алу, өндеу, өндіру 
және өткізумен айналыса-
ды. Кәсіпорынның «Сала 
лидері-2014» атты ұлттық 
сертификаты бар, 2012-
2013 жж. нәтижесі бойын-
ша кәсіпорын ҚР ОКЭД 
10.51.1 рейтингісі бойынша 
(консервілеусіз сүтті өндеу 
және өндіру) ИПП крите-
рийіне сәйкес «алтынды» 
иеленді.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

Год создания предпри-
ятия ‒ 2009г. Основной 
вид деятельности: закуп, 
переработка, производст-
во и реализация молочной 
продукции в соответст-
вии с требованиями СТРК 
ИСО 9001-2009 Системы 
Менеджмента качества. 
Предприятие имеет на-
циональный сертификат 
«Лидер отрасли -2014», по 
результатам за 2012-2013 
г.г. предприятию присвоено 
«золото» рейтинга РК ОКЭД 
10.51.1 (переработка мо-
лока, кроме консервирова-
ния и производства спред) 
согласно критерию ИПП.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

Year of establishment - 
2009. The main activities 
are purchase, processing, 
production and sale of dairy 
products in accordance with 
the requirements of STRK 
ISO 9001-2009 of Quality 
Management System. The 
enterprise has got a national 
certificate «Leader of the 
industry-2014». Based on the 
results for 2012-2013 years 
the company was awarded 
with the «gold» rating of RK 
CCEA 10.51.1 (processing 
of milk, except for canning 
and production of spread) 
according to the criterion of 
the ILE (Institute of Law and 
Entrepreneurship).

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8(7153)623-291
zhig44@mail.ru
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«Тараз Халвасы», 
ТОО
Производство халвы
Жамбылская область, 
г.Тараз, ул.Тынышбаева, 
15

«Taraz halvassy», 
LLP
Production of halva
Zhambyl region, Taraz c., 
Tynyshbaeva st., 15

«Тараз халуасы», 
ЖШС
Халуа өндіру
Жамбыл облысы, Тараз қ., 
Тынышбаев к. 15

Өндіріс 1999 жылы 
құрылды. Халуа өндіру 
және өткізумен айналы-
сады. Күнбағыс халуа-
сы, жержаңғақ пен жүзім 
қосылған күнбағыс десерт 
халуасы, жүзім қосылған 
күнбағыс халуасы және ауа 
халуасы сияқты жаңа брен-
дтері жасалып шығарылуда. 
Жержаңғақ майы, табиғи 
бал өндірісі де іске қосылды. 
Өнімге ГМО мен консервант-
тар қосылмаған. Кәсіпорын 
жоспарында өнімді шетелге 
экспортқа жіберу тұр.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы аясында топ-ме-
неджментін оқытусекілді 
мемлекеттік қолдау түріне ие 
болған.

Производство основано 
в 1999 году. Основной вид 
деятельности – производст-
во и продажа халвы. Разра-
ботаны и выпущены бренды 
халва подсолнечная, халва 
подсолнечная десертная с 
арахисом и изюмом, халва 
подсолнечная с изюмом и 
новинка – халва воздушная. 
Так же налажено производ-
ство арахисового масла, на-
турального мёда. Вся про-
дукция не содержит ГМО и 
консерванты. В планах на-
ладить экспорт зарубеж.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: компонент «Об-
учение топ-менеджмента 
МСП» в рамках программы 
«Дорожная Карта Бизне-
са-2020».

The production was 
founded in 1999. The main 
activity is the production and 
sale of halva. «Taraz halvassy» 
LLP developed and released 
brands «sunflower halva», 
«sunflower halva dessert 
with peanuts and raisins», 
«sunflower halva with raisins» 
and a novelty «puffed halva».

The enterprise established 
production of peanut butter 
and natural honey. All 
products do not contain 
GMOs and preservatives. The 
future plans are to establish 
exports to foreign countries.

Government support for 
business: Тraining fоr SME’s 
top management» within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8(7262)465-606, 
87079779966.

taraz_halva@mail.ru
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«Толегенова  
Ляззат», ИП
Производство продук-
тов питания 
Кызылординская область, 
Жанакорганский р-он,  
п. Жанакорган, ул. Абая, 
35

«Tоlegenova  
Lyazzat», PE
Manufacture of food 
products
Kyzylorda region, 
Zhanakorgan district, 
Zhanakorgan settlement, 
Abay st., 35

«Төлегенова  
Ляззат», ЖК
Тамақ өнімдерін өндіру
Кызылорда облы-
сы, Жаңақорған ауд., 
Жаңақорған қ., Абай к. 35

«Несіпкүл» кондиер цехы 
өз жұмысын 2013 жылы ба-
стады. Бүгін компанияның 
кондитер өнімдері ауданда 
ең жақсы өнімдердің бірі 
болып саналады. Кондитер 
цехы печенье, кекс, ора-
ма, бәліш, торт, чак-чак, 
хворост, пирожный, тоқаш 
сияқты өнімдерінің алуан 
түрін өндіреді. Өнім толық 
қолымен жасалады және 
тек табиғи ингредиенттер-
ден тұрады. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

Кондитерский цех «Несіп-
күл» начал свою работу в 
2013 году. Сегодня конди-
терские изделия компании 
являются одними из лучших 
в районе. Кондитерский цех 
производит широкий ас-
сортимент таких изделий, 
как печенье, кексы, рулеты, 
пироги, торты, чак-чак, хво-
рост, пирожные, булочки. 
Вся выпечка изготовливает-
ся вручную исключительно 
из натуральных ингредиен-
тов. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

Confectionery shop 
«Nessipkul» confectionery 
shop started its activity in 
2013. Today, the company’s 
confectionery products 
are among the best in the 
region. The confectionery 
shop produces a wide range 
of products such as cookies, 
cupcakes, rolled cakes, pies, 
cakes, chak-chak, pastry 
straws, pastries, buns. All 
bakery food is handmade 
and contains only natural 
ingredients.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

87027285684.
medet.mashaev@mail.ru
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«Уыз Май Industry», 
ТОО
Производство корма 
для животных, содер-
жащихся на фермах
Алматинская область, 
Коксуский р-он,  
с. Теректы,  
ул. Е. Исамберлина, 51

«Uyz Mai Industry», 
LLP
Production of feedstuff 
for farm animals
Almaty Region, Koksun 
district, Terekty vil., 
Issamberlin st., 51

«Уыз Май Industry», 
ЖШС
Ферма малдарына 
арналған жем өндіру
Алматы облысы, Көксу 
ауд., Теректі а.,  
Е. Исамберлин к. 51

«Уыз Май Industry» ЖШС 
Қазақстандағы жартылай 
майлы экспандирленген 
соя, соя шроты, сондай-ақ 
соя майын өндіру бойынша 
жетекші компания болып 
табылады. ЖШС 2009 жылы 
құрылды. «Уыз Май Industy» 
Алматы облысында соя 
өндеу бойынша жаңа зауыт 
салды. Компания тек сапалы 
шикізатты таңдайды және 
оны заманауи жоғары сапа-
лы жабдықтауда өңдейді де, 
серіктестеріне экологиялық 
таза және пайдалы өнімді 
жеткізеді. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

ТОО «Уыз Май Industry» 
является ведущей компа-
нией в Казахстане по про-
изводству полножирной 
экспандированной сои, 
соевого шрота, а также со-
евого масла. ТОО основано 
в 2009 году. Название Ком-
пании – «Уыз Май Industy» 
отражает идею объедине-
ния усилий, воли и веры для 
достижения успеха, ярким 
воплощением которого яв-
ляется строительство ново-
го завода по переработке 
сои в Алматинской области. 
Компания отбирает лучшее 
сырье, перерабатывает его 
на современном, высоко-
технологичном оборудова-
нии и поставляет партнерам 
экологически чистую и по-
лезную продукцию. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«Uyz Mai Industry» 
LLP is a leading company 
on production of full-fat 
expanded soybeans, soy 
bean meal, as well as soyaoil 
in Kazakhstan. LLP was 
established in 2009. The name 
of the company «Uyz Mai 
Industy» reflects the concept 
of integrated efforts, will and 
faith for obtaining progress, 
and a brilliant implementation 
of which is the construction of 
a new soy processing plant in 
Almaty Region. The company 
selects the best raw materials, 
processes it on modern, high-
tech equipment and delivers 
clean and useful products to 
partners.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8(7273)111-795
info@soya.kz
www.soya.kz
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«Ұста Сәмі», ИП
Производство хлебобу-
лочных и кондитерских 
изделий
Кызылординская область, 
Шиелийский р-он,  
п. Шиели, 
ул.А.Байтурсынова, 34

«Usta Syami», PE
Manufacturing of bakery 
and confectionery 
products
Kyzylorda region, Shieli 
district, Shieli settlement, 
Baitursynov st., 34

«Ұста Сәмі», ЖК
Нан және кондитер 
өнімдерін өндіру
Кызылорда облысы, 
Шиелі ауд., Шиелі к., 
А.Байтұрсынов к. 34

«Ұста Сәмі» жеке 
кәсіпкерлігі 2010 жылдың 
наурызында тіркелген. 
Жалпы он бестен астам нан 
және кондитер өнімдерін 
шығарады. Нан және кон-
дитер өнімдерінің жоғары 
сапасы тұрғындардың 
көңілі нен шығады. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

Индивидуальный пред-
приниматель «Ұста Сәмі» 
зарегистрирован в марте 
2010 года. Выпекает более 
15 видов хлебобулочных 
и кондитерских изделий. 
Высокое качество хлебобу-
лочных и кондитерских из-
делий поддерживает устой-
чивый спрос населения на 
готовую продукцию пред-
принимателя. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

The private entrepreneur 
«Usta Syami» was registered 
in March 2010. Private 
entrepreneur manufactures 
more than 15 varieties of 
bakery and confectionery 
products. The high quality 
of bakery and confectionery 
products supports the steady 
demand of the population for 
the finished products of the 
entrepreneur.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

87013287378
b.bekzathan@mail.ru
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АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНЕРКӘСІБІ
 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 FOOD INDUSTRY 

 «Хоттей», ТОО
Производство продук-
тов питания и напитков
Акмолинская область, 
Бурабайский р-он,  
г. Щучинск, р-н промзоны 
Сарыарка, 11

 

«Hottei», LLP
Production of food and 
beverages
Akmola region, Burabay 
district, Shchuchinsk с., 
Saryarka Area of industrial 
zone, 11

«Хоттей», ЖШС
Тамақ өнімдері мен 
сусындарды өндіру
Ақмола облысы, Бұрабай 
ауд., Щучинск қ. 
Өнеркәсіптік аймақ ауд., 
Сарыарқа 11

«Хоттей» ЖШС нарықта 
2007 жылдан бастап тір-
келген. Бірінші және 
жоғары сұрыпты бидай 
мен ұн өндірумен, соны-
мен қатар астық және ұн 
экспортымен айналысады. 
Өнім Қазақстаннан басқа 
Ауғанстан, Түркіменстан, 
Тәжікстан, Өзбекстанға 
экпортталады. «Хот-
тей» ЖШС өнімі сапалы 
және экологиялық таза, 
сондықтан ішкі және шетел 
нарығында сұранысқа ие. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы аясында топ-ме-
неджментін оқыту секілді 
мемлекеттік қолдау түріне ие 
болған.

ТОО «Хоттей» на рынке 
с 2007 года. Занимается 
переработкой пшеницы и 
выработкой муки первого 
и высшего сортов, а так же 
экспортом зерна и муки. 
Кроме Казахстана, продук-
ция экспортируется в Аф-
ганистан, Туркменистан, 
Таджикистан, Узбекистан. 
Продукция ТОО «Хоттей» 
качественная и экологиче-
ски чистая, пользуется вы-
соким спросом не только 
на внутреннем рынке, но и 
зарубежом. 

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

«Hottei» LLP has been 
on the market since 2007. 
The company is engaged in 
manufacturing of wheat and 
first and superior grade flour; 
and also in export of grain and 
flour. Except for Kzakhstan 
the products are exported to 
Afganistan, Turkmenistan, 
Tajikistan, and Uzbekistan. 
High quality and ecologically 
clean production of «Hottei» 
LLP is popular not only in the 
domestic market, but also 
abroad.

Government support 
obtained by the company: 
training top management 
within the framework of 
«Business Roadmap-2020» 
program.

8 (7163) 655-476 
87778806787
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АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНЕРКӘСІБІ
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
FOOD INDUSTRY 

«Шашауова М.А.», 
ИП
Производство хлебобу-
лочных и кондитерских 
изделий
Кызылординская область, 
Аральский р-он,  
г. Аральск, ул. Сапак Би 6.

«Shashauova M.A.», 
PE
Manufacture of bakery 
and confectionery 
products
Kyzylorda region, Aral 
region, the town of Aralsk, 
Sapak bi st., 6

«Шашауова М.А.», 
ЖК 
Нан және кондитер 
өнімдерін өндіру
Кызылорда облысы,  
Арал ауд., Арал қ.,  
Сапак Би к. 6.

ЖК «Шашауова М.А.» 2 
жылдан астам уақыт нан 
және кондитер өнімдерін 
өндіру бойынша жұмыс істеп 
келеді. тәулігіне 1000 кг нан 
және кондитер өнімдерін 
пісіре алатын заманауи 
түрік ротациялық пеші бар. 
Өндірісте тек табиғи ши-
кізат қоланылады. Компа-
ния оннан астам кондитер 
өнім түрлері мен алтыдан 
астам нан өнімдері түрлерін 
өндіреді. Бизнесті дамыту 
үшін 2015 жылы «Аға сень-
орлар» компоненті аясында 
Нидерландтан кондитер-
лік бизнесте көп жылдық 
тәжірибесі бар сарапшы 
шақырылды. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы аясындағы «Үлкен 
сеньоры» жобасы секілді 
мемлекеттік қолдау түріне 
ие болған.

«Шашауова М.А.», ИП 
более 2-х лет работает в 
бизнесе. На балансе имеет 
современную турецкую ро-
тационную печь, позволя-
ющее выпекать в сутки до 
1000 кг хлеба и кондитер-
ских изделий. В производ-
стве используется только 
натуральное сырье. Компа-
ния выпускает более 10 ви-
дов кондитерских изделий 
и 6 видов хлебобулочных 
изделий. Для развития биз-
неса в 2015 году приглаша-
ла из Нидерландов эксперта 
с многолетним опытом в 
кондитерском деле в рам-
ках компонента «Старшие 
сеньоры». 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: проект «Стар-
шие сеньоры» в рамках про-
граммы «Дорожная карта 
бизнеса-2020».

Private entrepreneur 
«Shashauova M.A.» has been 
working in the business for 
more than 2 years. She owns 
a modern Turkish rotary 
oven, which allows baking 
up to 1000 kg of bread and 
confectionery products per 
day. Only natural raw materials 
are used in production. The 
company produces more than 
10 varieties of confectionery 
products and 6 types of bakery 
products. In 2015 she invited 
an experienced craftsmaster 
from the Netherlands for the 
business development within 
the framework of the «Elder 
seniors» project.

Types of government 
support obtained by the 
company: «Elder seniors» 
project within of «Business 
Roadmap-2020» program.

87016232323
Meruert_231070@mail.ru
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ЖИҺАЗ ЖӘНЕ АҒАШ БҰЙЫМДАРЫН ӨНДІРУ
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«Antares», ИП
Изготовление уникаль-
ных рамочек и изделий 
из фанеры
Павлодарская область,  
г. Павлодар, ул. Айманова 
44

«Antares», PE
Making unique frames 
and products made of 
plywood
Pavlodar region, Pavlodar 
c., Aimanova st., 44

«Antares», ЖК
Бірегей шағын 
жақтаулар мен фа-
нерадан жасалған 
бұйымдарды шығару
Павлодар облысы,  
Павлодар қ., Айманов к. 
44

«Antares» компаниясы 
үйдің ішкі интерьеріне кез-
келген тақырыпқа, қалаған 
кез-келген стильде немесе 
ешкімде қайталанбайтын 
жалғыз дана бөлшектер 
мен ағаштан және жұқа 
тақтайдан жасалған жиһаз 
өндірумен айналысады. 
Бұйымдарды жасау бары-
сында өте ұсақ бөлшектер 
жасауға ерекше көңіл ауда-
рады. Сондықтан бұйымдар 
сапалы және мінсіз стильде 
болып келеді.

Компания «Бизнес-Ке-
ңесші» жобасы шең берінде 
оқыту секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

Компания «Antares» спе-
циализируется на изго-
товлении деталей декора 
интерьера и предметов ме-
бели из дерева и фанеры, 
на любую тему, в любом 
понравившемся стиле или в 
единственном экземпляре. 
В своей работе мы стремим-
ся к гармоничному сочета-
нию красоты и удобства. В 
процессе создания наших 
изделий мы уделяем са-
мое пристальное внимание 
разработке мельчайших 
деталей, поэтому наши из-
делия становятся воплоще-
нием качества и безупреч-
ного стиля.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: обучение в 
рамках проекта «Бизнес-
Советник».

«Antares» company is 
engaged in manufacture of 
parts for interior decoration 
and pieces of furniture from 
wood and plywood, on any 
subject, in any style or in a 
unique copy. In our work 
we strive for a harmonious 
blend of beauty and comfort. 
In the process of creating 
our products we pay careful 
attention to the development 
of the smallest details, so 
that our products become an 
implementation of quality and 
style.

Types of government 
support obtained by the 
company: training within 
the framework of the project 
«Business Advisor».

87011731229, 
87478809293
eklink@mail.ru
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«Grand Miks», ИП
Мебельное производ-
ство
ЮКО, г. Туркестан,  
ул. М. Жалила 83

«Grand Miks», PE
Furniture manufacturing
SKR,Turkestan c., M. Jalila 
st., 83

«Grand Miks», ЖК
Жиһаз шығаратын 
шағын цех
ОҚО, Түркістан қ.,  
М. Жәлил к. 83

Жиһаз шығаратын шағын 
шеберханадан халық ара-
сында «Грант Микс» брэн-
дімен кеңінен танылған 
кәсіпорынға айналды. Оның 
бірден бір себебі - әлемдік 
стандарттарға сай техноло-
гияларды қолдану. «Грант 
Микс» өнеркәсібі сан алуан 
жиһаз түрлерін таңғажайып 
үлгіде жасайды. 

Компания «Бизнестің 
жол картасы-2020» 
бірыңғай бағдарламасының 
шеңберінде «Іскерлік бай-
ланыстар» бағдарламасы 
бойынша оқу секілді мем-
лекеттік қолдау түріне ие 
болған.

Из небольшого цеха по 
производству мебели фа-
брика «Грант Микс» вы-
росла, став брендом – ли-
дером, поддерживающим 
мировые тенденции раз-
вития мебельной моды. 
Великолепные коллекции 
мебели с привлекающим 
дизайном и превосход-
но выполненной работой. 
Виды продукции: спальные 
гарнитуры, гостиные, дет-
ские гарнитуры, кухонные 
гарнитуры, шифоньеры, 
прихожие, шкаф - купе, 
кровати.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: обучение «Де-
ловые связи» в рамках ЕП 
программы «Дорожная кар-
та бизнеса-2020».

From a small workshop for 
the production of furniture, 
«Grand Mix» has grown into 
a factory, becoming a brand-
leader that supports the world 
trends in the development of 
furniture fashion. Magnificent 
collection of furniture 
with attractive design and 
excellently executed work. 
The production includes: 
bedroom suites, lounge 
suites, children’s room suites, 
kitchen suites, wardrobes, 
hallway suites, sliding door 
wardrobe, beds.

Types of government 
support obtained by 
the company: training 
«Business Relations» within 
the framework of Unified 
«Business Roadmap-2020» 
program.

8(7253)348-152
www.grandmiks.com
grand-miks@mail.ru
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 «Solo-интерьер», 
ТОО
Производство мебели
ВКО, г.Семей, 
ул.Менжинского, 80 А

«Solo- interior»,  
LLP
Furniture manufacture
EKR, Semey c., Menzhinski 
st. 80 a

«Solo-интерьер», 
ЖШС
Жиһаз өндірісі
ШҚО, Семей қ.,  
Менжинский к. 80 А

«Solo-интерьер» жиһаз 
өндіруші кәсіпорны 1998 
жылы құрылып, cодан бері 
Шығыс Қазақстан облы-
сы бойынша ағаш және 
корпустық жиһаз өнімдерін 
шығаратын ірі кәсіпорынға 
айналды. Сонымен қатар 
«Solo-интерьер» кәсіпорны 
Семей қаласындағы жиһаз 
өндірушілердің арасын-
да алдынғы қатарда және 
жыл сайын жана жиһаз 
өнімдерін шығарып, та-
маша жиһазымен, жақсы 
қызметімен тұтынушыларды 
қуантады.

Компания «Бизнестің жол 
картасы 2020» ҚҚ ж ДББ-сы 
аясында субсидиялау секіл-
ді мемлекеттік қолдау түріне 
ие болған.

Мебельная фабрика 
«Solo-интерьер», осно-
ванная в 1998 году, пред-
ставляет собой одну из 
крупнейших компаний в 
Восточно-Казахстанской 
области по производству 
корпусной мебели и столяр-
ных изделий. Кроме того, 
компания «Solo-интерьер» 
занимает лидирующее ме-
сто среди производителей 
мебели в Семее, которая 
ежегодно выпускает новин-
ки и радует покупателей 
прекрасной мебелью и от-
личным сервисом.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Субсидирова-
ние в рамках программ ЕПП 
и РБ «Дорожная карта биз-
неса-2020».

«Solo-интерьер» furniture 
factory founded in 1998 is 
one of the biggest companies 
in East Kazakhstan region, 
which produces furniture 
made of MDF, laminated 
chip board and solid wood. 
Also the company annually 
introduces new models and 
provides great customer 
service and taking leading 
positions among other 
furniture producers in Semey.

Types of government 
support obtained by the 
company:  Subsidizing within 
Unified program for business 
support and development 
«Business Roadmap-2020».

8(7222)507-392, 360-661
info@solo-interier.kz
www.solo-interier.kz
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«Блэк», ТОО
Производство деревян-
ных изделий. 
Акмолинская область,  
г. Кокшетау, ул. Сабатаева 
125 а

«Blek», LLP
Manufacture of wooden 
products
Akmola region, Kokshetau 
c., Sabatayev st., 125 a

«Блэк», ЖШС
Ағаш өнімдерін өндіру
Ақмола облысы, Көкшетау 
қ., Сабатаев к. 125 а

1989 жылдан бастап 
«Блэк» ЖШС табиғи ағаш 
(қайың, қарағай, тал) 
дәстүрлі стильде, дәстүрлі 
қазақ өнімдері өндірісінде 
маманданған әр түрлі 
тостағандар мен ет сала-
тын астау, ет және басқа да 
түрлі тағамдарды жеткізу-
ге арналған құрылғылар 
өндіреді.

Компания «Даму-Өндіріс» 
бағдарламасы аясында 
мемлекеттік қолдау түріне ие 
болған.

С 1989 года ТОО «Блэк» 
специализируется по про-
изводству традиционных 
казахских изделий в наци-
ональном стиле из нату-
ральных пород древесины 
(береза, сосна, ива, бук), 
а именно: казахская на-
циональная посуда: астау 
для подачи бешбармака, 
кымызные наборы (тегеш 
и кесе), кобе, различные 
чаши и тарелки, приспосо-
бления для подачи мяса и 
других различных блюд.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: программа 
«Даму-Өндіріс».

«Blek» LLP has been 
manufacturing traditional 
Kazakh products in the 
national style from natural 
wood species (birch, pine, 
willow, beech)namely: 
Kazakh national tableware: 
astau for serving beshbarmak, 
kymyz kits (tegesh and kese), 
kobe, various bowls and 
plates, devices for feeding 
meat and other various dishes 
since 1989.

Types of government 
support obtained by the 
company: «Damu-Ondiris» 
program.

8(7253)348-152,  
8(7162)402-043

www.mirdereva.kz
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MANUFACTURE OF FURNITURE AND PRODUCTS MADE OF WOOD

«Жанбекова С.Д.», 
ИП
Производство мебели и 
деревянных изделий
Павлодарская область,  
г. Павлодар, ул. Бектурова 
62/2

«Zhanbekova S.D.», 
PE
Manufacture of furniture 
and wooden products
Pavlodar region, Pavlodar 
c., Bekturov st., 62/2

«Жанбекова С.Д.», 
ЖК
Жиһаз және ағаш 
өнімдерін өндіру
Павлодар облысы,  
Павлодар қ., Бектұров к. 
62/2

«Creativo» жиһаз студи-
ясы 2015 жылдың мамыр 
айынан бастап, отандық 
өндіруші ретінде жұмсақ 
жиһаз шығара бастады. Ере-
кшелігі - кез-келген күрделі 
жұмсақ жиһаздарды (ди-
вандар, кереует, кресла, 
банкетки, пуфиктер және 
тағы басқа), кез келген фор-
мада, кез-келегн мөлшерде 
(суреттері бойынша тап-
сырыс берушінің) жа-
сау. Сондай-ақ, жұмсақ 
жиһаздарды қалпына кел-
тірумен айналысады.

Компания «Бизнес-
Кеңесші» оқыту бағдар-
ламасы бойынша секілді 
мемлекеттік қолдау түріне 
ие болған.

Студия мебели «Creativo» 
начала свою деятельность в 
мае 2015 года, как отечест-
венный производитель мяг-
кой мебели, работающий 
только с качественными 
комплектующими матери-
алами. Особенностью на-
шей работы является то, что 
мы изготавливаем мягкую 
мебель любой сложности 
(диваны, кровати, кресла, 
банкетки, пуфы и многое 
другое), любых размеров и 
форм (по фотографии за-
казчика). Также занимаемся 
реставрацией мягкой мебе-
ли.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: обучение по 
программе «Бизнес-Совет-
ник».

«Creativo» furniture 
studio started its activity in 
May 2015, as a domestic 
manufacturer of lounge 
furniture, working only with 
high-quality materials. The 
peculiarity of our work is that 
we produce lounge furniture 
of any complexity (sofas, 
beds, armchairs, banquettes, 
poufs and more), size and 
shape (a photograph of the 
customer). In addition we 
are engaged in furniture 
refinishing.

Types of government 
support obtained by the 
company: training within 
«Business-Advisоr» program.

8(7182)667-880, 
87476583242

mebel_creativo@mail.ru
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ЖИҺАЗ ЖӘНЕ АҒАШ БҰЙЫМДАРЫН ӨНДІРУ
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«Компания  
«КазЛес», ТОО
Производство деревян-
ных изделий
Акмолинская область, 
г. Акколь, ул. Станционная 
19

«KazLes 
«Company», LLP
Manufacture of wooden 
products.
Akmola region, Akkol c., 
Stancionnaya st. 19

«Компания  
«КазЛес», ЖШС
Ағаш бұйымдарының 
өндірісі
Ақмола облысы, Ақкөл қ., 
Станционная к. 19

«Компания «КазЛес» 
ЖШС 2010 жылдың та-
мыз айынан бастап желім-
делген қырлы бөрене және 
евро терезелер, желім-
делген қабырға бөренелері 
өнімдерін шығарады. 
Зауыттың үздіксіз, үзіліссіз 
жұмыс жасауына үлкен ком-
паниялармен арасындағы 
келісім-шарттар негіз бо-
лады. «Компания «Каз-
Лес» әлемдегі замана-
уи станоктарды және 
жоғары технологиялық 
жабдықтарды пайдаланады.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар ла-
масы бойынша субсидия лау 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған.

ТОО «Компания «Каз-
Лес» выпускает клееный 
профилированный брус, 
евро окно, и весь спектр 
погонажных изделий с ав-
густа 2010 года. Налажен 
технологический процесс на 
изготовление каждого типа 
продукции. Заключены кон-
тракты с крупными постав-
щиками сырья, что дает бес-
перебойную работу завода. 
При производстве продук-
ции в «Компании «КазЛес» 
используется самое совре-
менное высокотехнологич-
ное оборудование ведущих 
станкостроительных фирм 
мира. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«KazLes» Company» LLP 
has been producing glued 
profiled beam, euro window, 
and the entire range of molded 
products since August 2010. 
The technological process for 
the manufacture of each type 
of products is established. 
We have signed contracts 
with large suppliers of raw 
materialsthat contributed 
to continuous operation of 
the plant. The production 
of «KazLes» Company» 
uses the most advanced 
high-tech equipment of the 
world’s leading machine-tool 
companies.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8 (7172) 913-913
87772029424

k.kazles@mail.ru
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ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
LIGHT INDUSTRY

«Мебельная фабри-
ка ФЕНИКС»,ТОО
Изготовление прочей 
мебели
Павлодарская область,  
г. Павлодар, ул.Суворова 
83

«PHOENIX furniture 
factory», LLP
Manufacture of other 
furniture
Pavlodar region, Pavlodar 
с., Suvorov st., 83

«ФЕНИКС» жиһаз 
фабрикасы, ЖШС
Өзге жиһазды жасау
Павлодар облысы,  
Павлодар қ., Суворов к. 
83

«ФЕНИКС» жиһаз фа-
брикасы ЖШС қазіргі за-
манауи қоғамдық және оқу 
жиһаздарын дайындайды.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

ТОО «Мебельная фабри-
ка ФЕНИКС» изготавливает 
современную обществен-
ную и учебную мебель.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«PHOENIX furniture facto-
ry» LLP produces modern 
social furniture and furniture 
for study.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8(7182)653-596, 
87770960100

stroitel542@gmail.com
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ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

LIGHT INDUSTRY

«Терра Вита», ТОО
Производство медицин-
ской мебели и оборудо-
вания
ВКО, г.Семей, ул.Шугаева 
153 а

«Terra Vita», LLP
Manufacture of medical 
furniture and equipment
East Kazakhstan Region, 
Semey c., Shugaev st.,  
153 a

«Терра Вита», ЖШС
Медициналық 
жиһаздар мен 
жабдықтар өндіру
ОҚО, Семей қ., Шугаева 
к. 153 а

«Терра Вита» ЖШС 2007 
жылдан бастап жұмыс 
істейді. Осы жылдар ішін-
де компания аурухана үшін 
медициналық жабдықтар 
мен жиһаз өндірісінде 
үлкен жетістіктерге жетті. 
Медициналық мекемелерге 
арналған жиһаз түрлері 250-
ден асады. 

Компания «Даму-Өндіріс» 
бағдарламасы аясында 
екінші деңгейлі банктерге 
қаржыны орналастыру есе-
бінен бағдарламасы бойын-
ша несие секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

Компания ТОО «Терра 
Вита» существует на рын-
ке с 2007 года. За эти годы 
предприятие достигло зна-
чительных успехов в про-
изводстве медицинского 
оборудования и мебели для 
ЛПУ. Ассортимент выпуска-
емой медицинской мебели 
составляет более 250 видов 
различной продукции пред-
назначенной для лечебных 
учреждений. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Займ по про-
грамме обусловленного 
размещения средств в БВУ в 
рамках «Даму-Өндіріс». 

«Terra Vita» LLP has been on 
the market since 2007. Over 
the years, the company has 
achieved significant success 
in the production of medical 
equipment and furniture 
for health facilities. The 
assortment of manufactured 
medical furniture is more 
than 250 kinds of various 
products intended for medical 
institutions.

Types of state government 
obtained by the company: 
Loan under the program 
of conditional placement 
of funds in STB within the 
framework of «Damu-
Ondiris».

8(7222)533-878, 
8(7222)533-848, 

87015276487
www.terravita.kz

too-terravita@mail.ru
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«LED Solution»,  
ТОО
Производство свето-
диодной продукции 
- бытовое, офисное, 
уличное, промышлен-
ное, рекламно-декора-
тивное освещение
г. Астана, р. Алматы,  
ул. 101, д.12

«LED Solution»,  
LLP
Manufacture of LED 
products such as 
household, office, street, 
industrial, advertising 
and decorative lighting
Astana c., 101 st., h. 12

«LED Solution», 
ЖШС
Жарық диодты өнім 
өндірісі – тұрмыстық, 
кеңселік, көшелерге 
арналған, өнеркәсіптік, 
жарнамалық-
декоративтік 
жарықтандыру
Астана қ., Алматы ауд. 
101 к. 12

«LED Solution» ЖШС 2010 
жылдан бастап энергияны 
үнемдейтін технология-
ларды пайдалана отырып 
мықты жарық диодтардың 
негізінде тұрмыстық, кеңсе-
лік, көшелерге арнал-
ған, өнеркәсіптік және 
жарнамалық жарықтандыру 
аясында жаңашыл тех-
нологияларды енгізу са-
ласында табысты жұмыс 
істеп келеді. Қазіргі уақытта 
Ссеріктестік үй мен кеңсеге, 
өнеркәсіп нысандары мен 
көшеге арналған 100-ден 
астам жарық диодты өнім 
шығарады және өткізеді, 
компания жылына 60 000 
шам шығарады.

Компания «Даму» бағдар-
ламасы бойынша кредиттеу 
- Өндіріс, БЖК: ШОБ топ-
менеджментін оқыту, БЖК: 
кепілдеме беру секілді мем-
лекеттік қолдау түрлеріне ие 
болған.

ТОО «LED Solution» 
успешно внедряет новей-
шие технологии в области 
бытового, офисного, улич-
ного, промышленного и ре-
кламного освещения на ос-
нове мощных светодиодов 
с использованием энерго-
сберегающих технологий с 
2010 года, сейчас произво-
дит и реализует более 100 
видов светодиодной про-
дукции, производительная 
мощность компании 60 000 
светильников в год. В числе 
постоянных клиентов ком-
пании государственные и 
частные структуры, а также 
представители зарубежных 
фирм.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Кредитование 
по программе «ДАМУ» - 
Өндіріс, ДКБ: обучение топ-
менеджмента МСБ, ДКБ: 
гарантирование.

Since 2010, «LED Solution» 
LLP has been successfully 
working on introducing new 
technologies in the spheres 
of household, office, street, 
industrial, advertising and 
decorative lighting based on 
powerful LEDs and energy 
saving technologies. Now 
the company produces and 
sells over 100 types of LED 
lamps, which total to 60,000 
lamps per year. Among the 
regular customers of the 
company there are state and 
private structures, as well as 
representatives of foreign 
companies.

Types of government 
support obtained by the 
company: «DAMU – Ondiris» 
«Business Roadmap», credit 
financing,: training of SMB 
top managers, «Business 
Roadmap»: guaranteeing.

8 (7172) 642-755
87710886422
87011112241

info@ledsolution.kz 
www.ledsolution.kz
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«TeploStandart», 
ТОО 
Производство отопи-
тельных котлов
Алматинская область,  
г. Талдыкорган,  
ул. Медеу 12

«TeploStandart», 
LLP 
The production of 
heating boilers
Almaty Region, 
Taldykorgan c.,  
Medeu st., 12

«TeploStandart», 
ЖШС
Жылыту қазандықтары 
өндірісі
Алматы облысы, 
Талдықорған қ.,  
Медеу к. 12

«TeploStandart» қазақстан-
дық жылыту зауыты. «Кур-
ган» көмірмен және газ-
бен, ұзақ жанатын жылыту 
қазандары.

Компания Негіздеп ЕДБ-
де қаражат орналастыру 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған.

Казахстанский котельный 
завод «TeploStandart», ото-
пительные котлы длитель-
ного горения КУРГАН на 
угле и газе.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: обусловленное 
размещение средств в БВУ.

« T e p l o S t a n d a r t » 
Kazakhstan boiler plant, 
heating boilers of long bur-
ning KURGAN based on coal 
and gas.

Types of government 
support obtained by the 
company: conditional place-
ment of funds through STBs.

8(7282)255-255, 
87717458582

info@teplostandart.kz
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«Б. И. Құрылыс», 
ТОО
Строительство жилых 
зданий, производство 
котлов и прочее метал-
лические изделия
ЗКО, г.Уральск, мкр. 7, 
д.6, кв. 48

«B.I. Kurylys», LLP
The construction of dwell 
residential buildings, 
production of boilers and 
other metal products
WKR, Uralsk c., 
microdistrict 7, h. 6,  
app. 48

«Б. И. Құрылыс», 
ЖШС
Тұрғын ғимараттар 
салу, өндіру қазандар 
мен өзге де металл 
бұйымдар
БҚО, Орал қ., ш.а. 7, 6 үй, 
48 п.

Қазір кәсіпорында одан 
әрі табысты даму үшін 
барлық қажетті мүмкіндіктер 
бар. Кәсіби менеджмент, 
жоғары дәрежелі мамандар 
командасы, сенімді өнім, 
қазіргі заманғы өндірістік 
күш-қуат, өткізу желілері, 
сондай-ақ серіктестер мен 
жеткізушілердің қолдауы.

Компания «Бизнестің Жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы аясында пайыздық 
мөлшерлемені субсидиялау, 
кепілдік беру секілді мемле-
кеттік қолдау түрлеріне ие 
болған.

Сейчас у предприятия 
есть все необходимые воз-
можности для дальней-
шего успешного развития: 
профессиональный менед-
жмент, команда лучших 
специалистов отрасли, ли-
дирующие позиции на рын-
ке, надежная продукция, 
современные производст-
венные мощности, широкая 
сеть дистрибуции, а также 
поддержка партнеров и по-
ставщиков.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидиро-
вание процентной ставки, 
гарантирование в рамках 
программы «Дорожная кар-
та бизнеса-2020».

The company has got all 
the opportunities for further 
successful development: 
professional management, a 
team of the best professionals 
in the industry, a leading 
position in the market, 
risk-free products, modern 
production facilities, wide 
distribution network and 
support of partners and 
suppliers.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing of 
interest rates, guaranteeing 
within the framework of 
«Business Roadmap-2020» 
program.

8(7112)236-861, 
87784677001
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ЭЛЕКТР ҚҰРАЛДАРЫН ЖӘНЕ ЖЫЛЫТУ, СУ ЖӘНЕ ГАЗБЕН ЖАБДЫҚТАУ ҚҰРАЛДАРЫН ӨНДІРУ 
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,  
ВОДО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
MANUFACTURE OF ELECTRICAL EQUIPMENT AND EQUIPMENT FOR HEATING, WATER AND GAS SUPPLY

«Классик-ВИН», 
ТОО
Производство металло-
изделий, котлов
Карагандинская область, 
г. Караганда,  
ул. Карабасская 65/2

«Klassik-VIN»,  
LLP
The production of metal 
products, boilers
Karaganda Region, 
Karaganda c., Karabasskaya 
st., 65/2

«Классик-ВИН», 
ТОО
Металл бұйымдар және 
қазандықтар өндірісі
Қарағанды облысы, 
Қарағанды қ., Қарабас к. 
65/2

«Классик-ВИН» ЖШС 
2014 жылы «Карплаз» ЖШС 
еншілес кәсіпорны болып 
құрылды. Негізгі бағыты 
- тұрғын және өндірістік 
үй-жайлар үшін өндіру 
тиімділігі жоғары, ұзақ жа-
натын инновациялық және 
экологиялық технологияллы 
автоматтандырылған қазан-
дықтар шығару. Сонымен 
қатар «Классик-ВИН» газдың 
шығуын қадағалайды, Со-
ның арқасында отынның 
толық жану қадағалап, 
атмосфера ға зиянды заттар 
аз шығуына ықпал етеді.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

ТОО «Классик-ВИН» осно-
вано в 2014г. как дочерние 
предприятие ТОО «Кар-
плаз». Основное направле-
ние компании- производ-
ство высокоэффективных 
автоматизированных кот-
лов длительного горения с 
использованием иннова-
ционных и экологических 
технологий горения для 
жилых и производственных 
помещений. Так же ТОО 
«Классик-ВИН» занимается 
контролем состава исходя-
щих газов, что позволяет 
следить за полнотой сго-
рания топлива, уменьшать 
выброс вредных веществ в 
атмосферу, что способству-
ет увеличению КПД котла.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«Klassik-VIN» LLP was 
founded in 2014 as «Karplaz» 
LLP affiliated company. 
The main activity of the 
company is production of 
highly effective automated 
boilers with long lasting 
burning using innovative 
and ecological combustion 
technologies. In addition 
«Klassik-VIN» LLP deals with 
the control of the emitted  
gas composition which  
allows to monitor the 
completeness of com-
bustion efficiency and 
to reduce emissions of 
harmful substances into 
the atmosphere, which 
contributes to increased boiler 
efficiency.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8(7212)421-575, 
87013874531

too_klassik_b@mail.ru
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ЭЛЕКТР ҚҰРАЛДАРЫН ЖӘНЕ ЖЫЛЫТУ, СУ ЖӘНЕ ГАЗБЕН ЖАБДЫҚТАУ ҚҰРАЛДАРЫН ӨНДІРУ 
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,  

ВОДО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
MANUFACTURE OF ELECTRICAL EQUIPMENT AND EQUIPMENT FOR HEATING, WATER AND GAS SUPPLY

НПК «Свет», ТОО
Производство светоди-
одной продукции
Павлодарская область, 
г. Экибастуз, ул. Абая 2, 
оф.6

RPK «Svet», LLP
Manufacture of LED 
products
Pavlodar Region, Ekibastuz 
c., Abay st., 2, off. 6

ҒӨК «Свет», ЖШС
Сәуледиодты өнімдерді 
өндіру
Павлодар облысы, 
Екібастұз қ., Абай к. 2, 6 
кеңсе

Нарықта сәуледиодты 
өнім шығаратын компания 
ре тінде танылған. Негізгі 
ерекшелігі кез-келген тап-
сырманы клиенттің тілегіне 
орай орындауында. Тіпті 
экономикалық тұрақсыздық 
кезінде де бағаны тұрақты 
ұстап тұруға мүмкіндік 
бар. Себебі жетекші 
өндірушілерден тікелей жет-
кізулері бар. Сонымен қатар 
Екібастұз қаласында өндіріс 
орны бар. Сондай-ақ, мер-
зімде басқа өңірлерге жеткі-
зе алады. Компания нарықта 
2010 жылдан бастап таны-
мал.

Компания «Шағын және 
орта кәсіпкерлік топ-менед-
жментін оқыту» компанияны 
сипаттау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

На рынке нас знают как 
компанию, производимую 
светодиодную продукцию. 
Главным нашим преимуще-
ством, является обеспече-
ние комплексного подхода 
к решению любых задач и 
пожеланий нашего клиента. 
Мы имеем прямые поставки 
от ведущих производителей 
электронных компонентов, 
что позволяет нам фикси-
ровать цены, даже в эко-
номически нестабильное 
время. У нас собственное 
производство в городе Эки-
бастузе, и мы бесперебойно 
и в кратчайшие сроки вы-
полняем доставку в другие 
регионы. На рынке наша 
компания представлена с 
2010 года.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
ком панией: «Обучение 
топ-менеджмента малого 
и среднего предпринима-
тельства».

Our company is known 
as a company that produces 
LED products. Our main 
advantage is the provision 
of an integrated approach 
to solving any problems and 
wishes of our client. We 
have direct deliveries from 
the leading manufacturers of 
electronic components, which 
allow us to fix prices, even in 
economically unstable time. 
We have our own production 
in Ekibastuz, and we carry out 
delivery to other regions in the 
shortest period. Our company 
has been working on the 
market since 2010.

Types of government 
support obtained by the 
company: «Training top 
management of small and 
medium entrepreneurship».

8 (7187)751-600, 
77011208905

npk-svet.kz
Led120lx@mail.ru
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РЕЗЕҢКЕ ЖӘНЕ ПЛАСТМАССА БҰЙЫМДАРЫН ӨНДІРУ 
ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

MANUFACTURE OF RUBBER AND PLASTIC MATERIALS

«Ecoindustry», ТОО 
Утилизация изношен-
ных автошин и отхо-
дов РТИ, производство 
резиновой крошки
Карагандинская область, 
г. Караганда,  
ул. Карпатская 17.

«Ecoindustry», LLP
Recycle
Karaganda region, 
Karaganda c., Karpatskaya 
st., 17

«Ecoindustry», ЖШС
Тозған автошиналар 
мен РТБ қалдықтарын 
жою, резеңке 
қиындыларын өндіру
Қарағанды облысы, 
Қарағанды қ., Карпатская 
к. 17.

«Ecoindustry» ЖШС мерді-
герлік ұйымдарға қойылатын 
барлық талаптарға сәйкес 
өзі өндірген резеңке 
қиындыларын өткізеді, со-
нымен қатар пайдалануға 
және жөндеуге келмей-
тін тозған автошиналарды 
шығару және жою бойынша 
қызмет көрсете алады. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

ТОО «Ecoindustry» реа-
лизует резиновую крошку 
собственного производства, 
соответствуя всем требо-
ваниям, предъявляемым к 
подрядным организациям 
и имеет возможность осу-
ществить услуги по вывозу 
и утилизации изношенных 
б/у автошин, неподлежа-
щих к эксплуатации и ре-
монту. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«Ecoindustry» LLP sells 
rubber crumb of its own 
production, meeting all the 
requirements for contractors 
and carries out services for the 
removal and recycle of worn-
out automobile tires that are 
not suitable for exploitation 
and repair. 

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8(7212)503-130
 too_ecoindustry@mail.ru
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РЕЗЕҢКЕ ЖӘНЕ ПЛАСТМАССА БҰЙЫМДАРЫН ӨНДІРУ 
ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
MANUFACTURE OF RUBBER AND PLASTIC MATERIALS

«SILK G.G.», ТОО
Производство канали-
зационных люков из 
композитного материа-
ла (премикс)
Карагандинская область, 
г.Балхаш, мкр. Шашубая 
Кошкарбаева 6, кв. 31

«SILK G.G.», LLP
Manufacturing manhole 
covers from composite 
material (premix)
Karaganda region, Balkhash 
с., Shashubai Koshkarbayev 
microdistrict 6, app. 31

«SILK G.G.», ЖШС
Композитті матери-
алдан (премикс) кәріз 
құдығы қақпағын 
өндіру
Қарағанды облысы, 
Балқаш қ., Шашубай 
Қошқарбаев к. 6, 31 п.

2010 жылдың қазан айы-
нан бастап қызмет етеді. Не-
гізгі бағыты: көктайғақ кезін-
де сырғанатпайтын «Taimas» 
құралдарын құрастыру және 
өткізу. 2012 жылдың тамыз 
айынан бастап фирма ком-
позитті материалдан құдық 
қақпақтарын шығара ба-
стады. Бұл бұйымдардың 
негізгі ерекшелігі – олардың 
материалында. Полиэ-
фир материалы (премикс), 
құрамында полиэфир-
лі шайыр, кесілген шыны 
талшығы мен негізінен 
кальциттен тұратын ұнтақ 
тәрізді толтырғыш, соны-
мен қатар материалдың 
т е х н о л о г и я л ы л ы ғ ы н 
күшейтетін бірқатар қоспа-
лар бар термореактивтік ма-
териал. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

Начало свою деятельность 
с октября 2010 года. Основ-
ным направлением является 
реализация, сборка средств 
против скольжения при го-
лоледе «Taimas». С августа 
2012 года фирма начала 
производство люков смо-
тровых колодцев из компо-
зиционного материала.  От-
личительной особенностью 
этих изделий является мате-
риал, из которого они изго-
тавливаются. Полиэфирный 
материал (премикс) пред-
ставляет собой термореак-
тивный материал, включа-
ющий полиэфирную смолу, 
рубленое стекловолокно и 
порошкообразный напол-
нитель, состоящий в основ-
ном из кальцита, а также 
ряд добавок, придающих 
материалу технологичность.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

Started its activity in 
October 2010. The main 
focus is on sales, Assembly 
tools anti-slip ice «Taimas». 
Since August 2012 the 
company has been producing 
manholes made of composite 
material. The peculiar feature 
of these products is the 
material from which they 
are made. Polyester material 
(premix) is a thermoset 
material, including polyester 
resin, chopped glass fiber 
and powder filler composed 
mainly of calcite, and a 
number of additives that give 
the material processability.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

87055749920
info@silkgg.kz
www.silkgg.kz
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РЕЗЕҢКЕ ЖӘНЕ ПЛАСТМАССА БҰЙЫМДАРЫН ӨНДІРУ 
ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

MANUFACTURE OF RUBBER AND PLASTIC MATERIALS

«West Décor», ТОО
Производство фасадно-
го материала на основе 
пенопласта с армирую-
щим слоем
Мангистауская область, 
г. Актау, 29 «А» мкр. 73, 
здание «West Decor»

«West Décor», LLP
Production of a facade 
material on the basis 
of foam plastic with 
reinforcing layer
Mangistau region, Aktau 
c., 29 «A» microdistrict 73, 
building «West Decor»

«West Décor», ЖШС
Арматуралы қабаты 
бар пенопласт негізінде 
жасалған қасбет мате-
риалын өндіру
Маңғыстау облысы,  
Ақтау қ., 29«А» 
шағынаудан, 73 ғимарат 
«West Decor»

«West Decor» ЖШС 
2016 жылы құрылды. 
Компанияның мақсаты – 
жылу ұстағыш қасбет жабы-
ны мен сыртқы әрлендіруге 
арналған декоративтік 
бұйымдарын өндіру. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау және кепілдік беру 
секілді мемлекеттік қолдау 
түрлеріне ие болған.

ТОО «West Decor» была 
организована в 2016г. За-
дача компании – произ-
водство фасадных тепло-
изоляционных покрытий и 
декоративных изделий для 
наружной отделки. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидиро-
вание и гарантирование в 
рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».

 «West Decor» LLP was 
organized in 2016. The 
goal of the company is the 
production of facade heat-
insulating coatings and 
decorative products for 
exterior decoration.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing and 
guaranteeing within the 
framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8(7292)331-489, 
87012579999

 west_decor@mail.ru
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РЕЗЕҢКЕ ЖӘНЕ ПЛАСТМАССА БҰЙЫМДАРЫН ӨНДІРУ 
ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
MANUFACTURE OF RUBBER AND PLASTIC MATERIALS

«Азия трейд ЛТД», 
ТОО
Производство пластмас-
совых листов, камер для 
шин и профилей
Карагандинская область, 
г. Караганда, ул. Гоголя 
64/2

«Asia Trade LTD», 
LLP
Manufacture of plastic 
sheets, chambers for tires 
and profiles
Karaganda region,  
Karaganda c., Gogol st., 
64/2

«Азия трейд ЛТД», 
ЖШС
Пластмасса табақтар, 
шина мен профильдер-
ге арналған камералар 
өндіру
Қараганды облысы, 
Қараганды қ., Гоголь к. 
64/2

Компания ПВХ кәріз 
құбырлары, фитинг өндіру-
мен айналысады.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша кепілдік 
беру секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

Компания занимается 
производством канализа-
ционных ПВХ труб,  фитин-
гов. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: гарантирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

The company is engaged in 
the production of sewer PVCh 
pipes, fittings.

Types of government 
support obtained by the 
company: guaranteeing 
within the framework of 
«Business Roadmap-2020» 
program.

87015115656
altynarna@mail.ru
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РЕЗЕҢКЕ ЖӘНЕ ПЛАСТМАССА БҰЙЫМДАРЫН ӨНДІРУ 
ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

MANUFACTURE OF RUBBER AND PLASTIC MATERIALS

«АМПИР.KZ», ИП
Производство и монтаж 
натяжных потолков
Карагандинская область, 
г.Темиртау, пр.Республики 
63/3

«AMPIR.KZ», PE
Manufacture and 
installation of stretch 
ceilings
Karaganda region, Temirtau 
c., Respubliki ave. 63/3

«АМПИР.KZ», ЖК
Керме төбелерді өндіру 
және монтаж жасау
Қарағанды облысы, 
Теміртау қ., Республика 
даңғылы 63/3

Компания керме төбе-
лер монтажын жасау 
нәтижесіндегі ПВХ қалдық-
тарын қайта өңдеу және 
одан ПВХ профилді дайын 
өнімдерін шығарумен айна-
лысады. Теміртау қала сында 
керме төбелер жасайтын 
тұңғыш компания болып 
2015 жылы ашылды.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша «Бизнес-
Кеңесші» және «Бизнес-
Кеңесшісі 2» жоба аясында 
оқыту секілді мемлекеттік 
қолдау түрлеріне ие болған.

Компания специализиру-
ется на переработке отхо-
дов ПВХ и выпуску из него 
готовой продукции профи-
лей ПВХ, используемых при 
монтаже натяжных потол-
ков. Образовалась в 2015 
году, стала первой ком-
панией по натяжным по-
толкам, открытой в городе  
Темиртау. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: обучение по 
проекту «Бизнес советник» и 
«Бизнес советник 2» в рам-
ках программы «Дорожная 
Карта Бизнеса-2020».

 The company specializes 
in the processing of PVCh 
waste and the production of 
finished products of PVCh 
profiles from it, used in the 
installation of stretch ceilings. 
It was organized in 2015. It is 
the first company on stretch 
ceilings, opened in Temirtau 
city.

Government support 
obtained by the company: 
projects training «Business 
Advisor» and «Business 
Advisor 2» within the 
framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8 (707) 060-72-02
ekarchievskii@mail.ru
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«Байтемирова», ИП
Производство пластмас-
совых игрушек
ЮКО, г. Шымкент,  
ул. Кабанбай-Батыра 18, 
кв. 9

«Baitemirova», PE
Manufacture of plastic 
toys
South Kazakhstan region, 
Shymkent c., Kabanbai-
Batyr st., h. 18, app. 9

«Байтемірова», ЖК
Пластмасса 
ойыншықтарын өндіру
ОҚО, Шымкент қ., 
Қабанбай батыр к. 18, 
пәт. 9

 «Байтемирова Р.С.» ЖК 
балаларға арналған пласт-
масса ойыншықтарын 
«Navruz Plastic – ShR» мар-
касымен 2014 жылы өндіре 
бастады. Қазіргі уақытта 
фабрикада балаларға 
арналған сапалы пластмас-
са ойыншықтарының оннан 
астам түрі өндіріледі.

Пластмасса ойыншық-
тарын шығару бойынша 
өндіріс қалдықсыз болып 
саналады. Өндіріс бары-
сында қоршаған ортаға 
улы немесе басқа заттар 
бөлініп шықпайды. Фабри-
ка қызметкерлерінің қауіпсіз 
қызмет етуі үшін өндірісте 
қолайлы жағдай жасалған 
және олардың еңбегін 
қорғау барысында үнемі 
жұмыс жүргізілуде.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

С 2014 года ИП «Байтеми-
рова Р.С.» начала производ-
ство детских пластмассовых 
игрушек под торговой мар-
кой «Navruz Plastic – ShR». 
В данное время на фабрике 
производится более десяти 
видов качественных дет-
ских пластмассовых игру-
шек разного ассортимента. 
Наше производство пласт-
массовых игрушек является 
безотходным, в процессе 
производства не выделяется 
токсичные или иные выбро-
сы в окружающую среду. 
Ведется постоянная работа 
по обеспечению охране тру-
да сотрудников фабрики, 
создавая им благоприятные 
условия для безопасной ра-
боты на производстве.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

Since 2014, PE 
«Baitеmirova R.S.» has been 
producing children’s plastic 
toys under «Navruz Plastic - 
ShR» trademark. Currently, 
the factory produces more 
than ten types of quality 
children’s plastic toys of 
different assortment. Our 
production of plastic toys 
is waste-free; there are no 
toxic or other emissions to 
the environment during 
production. Continuous work 
is being carried out to ensure 
the labor protection of factory 
employees, creating favorable 
conditions for safe work in the 
factory.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8(7252)532-894, 
87757331968, 
87013485804

shuhrat_63@mail.ru
www.navruzplasticshr.com
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«Көкше Техстрой», 
ТОО 
Производство полиэтиле-
новых труб для водопро-
водов; подземных газо-
проводов, предварительно 
изолированных пенополи-
уретаном стальных труб в 
полиэтиленовой оболочке 
предназначенных для 
тепловых сетей
Акмолинская область,  
г. Кокшетау,  
ул. Уалиханова 197 «А»

«Kokshe Techstroy» 
LLP
Production of polyethylene 
pipes for water supply 
system; underground gas 
pipelines; pre-insulated 
with PU foam steel pipes 
in a polyethylene sheath 
designed for heating 
networks
Akmola region, Kokshetau c., 
Ualikhanova st., 197 «А»

«Көкше Техстрой», 
ЖШС
Су құбырына, жер 
астындағы газ құбырына 
арналған полиэтилен 
құбырларды өндіру, 
жылу жүйесіне арналған 
полиэтиленмен қапталған, 
алдын-ала пенополиуре-
танмен оқшауланған болат 
құбырлар өндіру
Ақмола облысы, Көкшетау қ., 
Уәлиханов к., 197 «А»

«Көкше Техстрой» ЖШС: 
 МемСТ 18599-2001 

сәйкес диаметры 32 ден 
630 мм ге дейін ауыз сумен 
қамтамасыз етуге арналған 
полиэтилен құбырларын;
 ҚР МемСТ Р50838-

2011 бойынша диаметры 
32-ден 630 мм дейінгі жер 
астындағы газ құбырларын 
өткізу үшін полиэтилен 
құбырларын;
 МемСТ30732-2006 

бойынша диаметры 32-
ден 1420 мм жылу жүйесін 
орнатуға арналған поли-
этиленмен қапталған ал-
дын ала пенополиуретан-
мен оқшауланған болат 
құбырларын өндіреді.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

 ТОО «Көкше Техстрой» яв-
ляется производителем сле-
дующей продукции: 
 полиэтиленовые трубы 

предназначенные для пи-
тьевого водоснабжения по 
ГОСТ 18599-2001 диаме-
тром от 32 до 630 мм;
 полиэтиленовые трубы 

для прокладки подземных 
газопроводов по СТ РК ГОСТ 
Р 50838-2011 диаметром 
от 32 до 630 мм;
 предварительно изо-

лированные пенополиу-
ретаном стальные трубы в 
полиэтиленовой оболочке 
предназначенные для про-
кладки тепловых сетей ГОСТ 
30735-2006 диаметром от 
32 до 1420 мм.

Виды государственной 
поддержки, получен ные ком-
панией: субси дирование в 
рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».

«Kokshe Techstroy» LLP is the 
manufacturer of the following 
products: 
 polyethylene pipes de-

signed for drinking water 
supply in accordance with 
GOST 18599-2001 with a 
diameter of 32 to 630 mm;
 polyethylene pipes for 

laying underground gas pipe-
lines in accordance with ST RK 
GOST R 50838-2011 with a 
diameter of 32 to 630 mm;
 pre-insulated with po-

lyurethane foam steel pi-
pes in a polyethylene sheath 
designed for laying heat 
networks GOST 30735-2006 
with a diameter of 32 to 1420 
mm.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8(7162)775-261, 
8(7162)775-266

87017357748@mail.ru, 
www.ktstroi.kz
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«КУЗМИНА Е.Л.», 
Производство охла-
ждающих жидкостей и 
тротуарной полимерной 
песчаной плитки 
Жамбылская область,  
г. Тараз, ул.Толе би 192 
«б»

«Kuzmina Y.L.», PE
Manufacture of 
automotive coolants and 
polymer sand paving 
slabs
Zhambyl region, Taraz c., 
Tole bi st., 192 «b»

«КУЗМИНА Е.Л.»,
Салқындатқыш 
сұйықтықтар мен 
тротуарға арналған 
полимер құм плиткасын 
өндіру 
Жамбыл облысы, Тараз қ., 
Төле би к.192 «б»

2004 жылы ашылған. 
Кәсіпорын түрлі маркалы 
салқындататын автомобиль 
сұйықтықтарын: қызыл ан-
тифриз қызыл, жасыл ан-
тифриз, тосол шығарады. 1 
литр, 5 литр, 10 литр және 
кез келген ыдысқа құйылады. 
Тротуарға арналған поли-
мер құм плитасының пішін-
дері әр түрлі (ромб, квадрат, 
кірпіш, алтыбұрыш, бордюр, 
қаптама тасын). Түстері: 
қоңыр, қара, көк, сарғыш, 
сұр.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар ла-
масы бойынша субсидиялау 
және кепілдік беру секілді 
мемле кеттік қолдау түріне ие 
болған.

Год образования – 2004г. 
Предприятие выпускает ох-
лаждающие автомобиль-
ные жидкости, марки ан-
тифриз красный, антифриз 
зеленый, тосол. Фасовкой 
1литр, 5 литр, 10 литр. А 
также тротуарную полимер-
ную песчаную плитку раз-
ных форм (ромб, квадрат, 
кирпич, шестиугольник, 
бордюр, облицовочный ка-
мень). Цвета: коричневый, 
черный, синий, бежевый, 
серый.

Виды государственной 
под держки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние и гарантирование в 
рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».

Year of formation is 2004. 
The enterprise produces 
automotive coolants under 
the trademark: antifreeze red, 
antifreeze green, antifreeze. 
Production is packed in 
containers of 1 liter, 5 liters, 
and 10 liters. We produce 
polymer sand paving slabs of 
different shapes (diamond, 
square, brick, hexagon, curb, 
facing stone) and color: 
brown, black, blue, beige, 
gray.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing and 
guaranteeing within the 
framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

87779677747
info@automix.kz
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«ПолиВест», ТОО
Производство полиэти-
леновой продукции
 Актюбинская область,  
г. Актобе, пр. Абылхаир-
хана 27/1-14

«PolyWest», LLP
Production of 
polyethylene products
Aktobe region, Aktobe c., 
Abylkhair-khan 27 / 1-14 
ave

«ПолиВест», ЖШС
Полиэтилен өнімдер 
өндіру
 Ақтөбе облысы, Ақтөбе 
қ., Әбілқайыр хан даңғ. 
27/1-14

«ПолиВест» ЖШС 2008 
жылдан бастап Батыс 
Қазақстан аймағындағы 
полиэтилен өндіруші бо-
лып саналады. 2010 жылы 
кәсіпорын қайта құрылды. 
Соның нәтижесінде кәсіп-
орын заманауи жаб дық тақта 
жоғары сапалы шикізатты 
қолдану арқылы айына 100 
тоннадан астам дайын өнім 
шығару мүмкіндігіне ие 
болды. Компания буылған, 
оралған полиэтилен па-
кеттерін, өлшем мен түсі 
әр түрлі қоқыс салатын 
қаптар өндіреді. Өнім тамақ 
өнімдерін салуға болатын улы 
емес жоғары сапалы полиэ-
тиленнен жасалады. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы аясында топ-ме-
неджментін оқыту секілді 
мемлекеттік қолдау түріне ие 
болған.

ТОО «ПолиВест» является 
производителем полиэтиле-
новой продукции в регионе 
Западного Казахстана с 2008 
года. В 2010 году произведе-
на модернизация предпри-
ятия, в результате которого 
предприятие имеет возмож-
ность производить более 
100 тонн готовой продукции 
в месяц на импортном обо-
рудовании и высококаче-
ственном сырье. Компания 
производит полиэтиленовые 
пакеты, фасовочные пакеты 
в рулонах и пачках, мешки 
для упаковки мусора различ-
ной емкости и цвета, а так-
же полиэтиленовую пленку. 
Продукция производится из 
нетоксичного высококачест-
венного полиэтилена, имею-
щий допуск к контакту с пи-
щевыми продуктами. 

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

«PolyWest» LLP has been 
a producer of polyethylene 
products in the Western 
Kazakhstan region since 
2008. In 2010, the enterprise 
was modernized, as a result 
of which the enterprise has 
the capacity to produce more 
than 100 tons of finished 
products per month on 
imported equipment and using 
high-quality raw materials. 
The company produces 
polyethylene bags, packing 
bags in rolls and packages, 
garbage bags of various 
capacities and colors, as well as 
polyethylene film. The products 
are made from non-toxic high-
quality polyethylene, having a 
tolerance to contact with food.

Types of government support 
obtained by the company: 
«Business Roadmap-2020» 
training top management 
of small and medium-sized 
businesses. 

8(7132)246-661, 
8(7132)211-221, 

87075116171
www.polywest.kz
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«Союз оконных 
технологий»,  
ТОО
Изготовление и монтаж 
изделий из ПВХ
Павлодарская область,  
г. Павлодар,  
ул. Ак. Бектурова 27

«Union of window 
technologies»,  
LLP
Manufacture and 
installation of PVCh 
products
Pavlodar region, Pavlodar c., 
Ak. Bekturov st., 27

«Терезе техноло-
гиялары одағы», 
ЖШС
ПВХдан жасалған 
бұйымдарды өндіру 
және құрастыру
Павлодар облысы,  
Павлодар қ., Ак. Бектұров 
к. 27

«Терезелік технологиялар 
одағы» ЖШС 2014 жылдың 
ақпанында құрылып 2017 
жылдың маусым айында 
темір-пластик құрамдар 
өндіру бойынша зауыт 
ашылды. Түрлі конфигу-
рациялы темір-пластик 
бұйымдар өндіруден басқа 
балкон, лоджияларды ке-
шенді өндеумен қатар, 
орамды перделер мен кер-
ме төбелерін құрумен айна-
лысады. 2015 жылы Астана 
қаласында да кеңсесі ашыл-
ды. ШОБ «Халык Бизнес 
бағдарламасын дамытуға 
арналған Старт» Ұйым Start 
UP бағдарламасы жобасын 
іске асыру бойынша жұмыс 
істеп жатыр. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

ТОО «Союз Оконных Тех-
нологий» образовано в 
феврале 2014 года, в июне 
этого же года был открыт за-
вод по производству метал-
лопластиковых конструк-
ций. Кроме производства 
металлопластиковых кон-
струкций любой конфигура-
ции, компания занимается 
комплексной отделкой бал-
конов и лоджий, установкой 
рулонных штор и натяжных 
потолков. В 2015 открыт 
офис в г. Астана. Организа-
ция работает по реализации 
проекта Программы Start 
UP, направленного на про-
движение МСБ – Програм-
ма «Халык Бизнес Старт».

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«Union of Window 
Technologies» LLP was 
established in February 2014, 
in June of the same year a plant 
for the production of metal-
plastic structures was opened. 
In addition to production of 
metal-plastic structures of any 
configuration, the company 
is engaged in complex 
finishing of balconies and 
loggias, installation of roller 
blinds and stretch ceilings. 
New office was opened 
in Astana in 2015. The 
organization is working on the 
implementation of the Startup 
program aimed at promoting 
small and medium-sized 
businesses – «Halyk Business 
Start» program.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

Tel.: 8(7182)623096
megasteelplast@mail.ru

www.steel-plast.kz
www.1sot.kz
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ТС «СТЗ «Арыстан», 
TOO
Производство резино-
вых и пластмассовых 
изделий
Акмолинская область,  
г. Степногорск,  
Промзона 2, зд. 1/1

TC «SPP «Arystan», 
LLP
Manufacture of rubber 
and plastic products
Akmola region, 
Stepnogorsk с., Industrial 
zone 2, build. 1/1

«СТЗ «Арыстан» СҮ 
ЖШС 
Резеңке және пластмас-
са бұйымдарын өндіру
Ақмола облысы,  
Степногорск қ., 
Өнеркәсіптік 2, ғ.1/1

«СТЗ «Арыстан» СҮ ЖШС 
‒ 2013 жылы ашылған 
қазақстандық кәсіпорын, 
Еуропадағы химия өнер-
кәсібінің ірі кәсіпорыны – 
«Группа ПОЛИПЛАСТИК» 
холдингі ААҚ құрамына 
кіреді. Өндірісте сумен 
қамтамасыз ету құбыры, 
кәріз, газ тарату жүйесіне 
арналған полимер құбырлар 
шығарылады. Құбырлар қы-
сымы төмен, тығыздығы 
жоғары полиэтиленнен (ПЭ 
100) жасалады.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар лама-
сының төртінші бағыты.

ТОО ТД «СТЗ «Арыстан» - 
казахстанское предприятие 
образованное в 2013 г., вхо-
дит в крупнейшее предпри-
ятие химической промыш-
ленности в Европе – холдинг 
ООО «Группа ПОЛИПЛА-
СТИК». Производственная 
программа включает в себя 
полимерные трубы для сис-
тем водоснабжения, канали-
зации и газораспределения. 
Трубы изготавливаются из 
полиэтилена низкого давле-
ния высокой плотности (ПЭ 
100).

Виды государственной 
под держки, полученные 
компанией: 4-е направление 
программы «Дорожная карта 
бизнеса-2020».

LLС «Stepnogorsk pipe plant 
«Arystan» is Kazakh enterprise, 
which was established in 
2010, includes in the largest 
company of chemical industry 
POLYPLASTIC GROUP in 
Europe. The production 
program includes polymer 
pipes for water supply system, 
sewerage and gas distribution 
systems. Pipes are made of 
low-pressure polyethylene of 
high density (PE 100).

Types of government 
support obtained by the 
company: the 4 th direction 
of «Business Roadmap-2020» 
program.

8(7172)472-589, 
8(7172)472-594

td_arystan@polyplastic.kz
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«Холдинг Алтын-
Арна», ТОО
Производство изделий 
из пластика и резины
Карагандинская  
область, г.Караганда, 
ул.Олимпийская 3

 «Altyn - Arna 
holding», LLP
Manufacture of plastic 
and rubber products

Karaganda region, 
Karaganda c., Olimpiskaya 
st., 3

«Алтын арна хол-
дингі», ЖШС
Пластик пен резеңкеден 
жасалған бұйымдарды 
өндіру
Қарағанды облысы, 
Қарағанды қ, 
Олимпийская к. 3

Алтын арна холдингі 
ПВД, ПНД шикізатынан өзі 
өндірген: ақша купюралары 
салынатын пакет, тағамдық 
және тағамдық емес тауар-
ларға арналған пленка, жеке 
тапсырыс бойынша өлшемі 
әр түрлі, логотипі бар және 
логотипі жоқ қалташалар, 
полиэтилен қапшықтарын, 
қосымшалар, жарылыс 
жұмыс тарына ар налған 
жең дер сияқты полиэти-
лен мен полиэтилен өнімін 
өткізеді.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарлама-
сы бойынша кепілдік беру 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған.

Холдинг Алтын - Арна ре-
ализует продукцию собст-
венного производства: по-
лиэтиленовую продукцию и 
полиэтилен из сырья ПВД, 
ПНД; пакеты для денежных 
купюр, пленку для пищевых 
и не пищевых товаров, па-
кеты маечки по индивиду-
альным размерам с логоти-
пом и без, полиэтиленовые 
мешки, вкладыши, рукава 
для взрывчатых работ и др. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: гарантирова-
ние в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».

«Altyn - Arna holding» 
sells its own production: 
polyethylene products and 
polyethylene from the raw 
materials of LDP and HDP; 
packages for banknotes, 
films for food and non-
food products, T-shirts 
bags according to individual 
sizes with logo and without, 
polyethylene bags, inserts, 
sleeves for explosive work, 
etc.

Types of government 
support obtained by the 
company: guaranteеing 
within the framework of 
«Business Roadmap-2020 
program.

87073593906
altynarna@mail.ru
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«Экологические 
вторичные техни-
ческие ресурсы», 
ТОО 
Сбор и утилизация  
отработанных шин,  
изготовление  
резиновой плитки
Актюбинская область,  
г. Актобе, ул. Заводская 40

«Ecological 
secondary technical 
resources»,  
LLP
Collection and utilization 
of used tires, production 
of rubber tile
Aktyubinsk region, Aktobe 
c., Zavodskaya st., 40

Экологиялық 
қосалқы 
техникалық  
ресурстар», ЖШС
Істен шыққан шиналар-
ды жинақтау және жою, 
резеңке плиткасын 
жасап шығару
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., 
Заводская к. 40

«ЭкоВторТехРесурс» ЖШС 
2014 ж. 16 қаңтарында 
құрылды. Компания қысқа 
мерзім ішінде жалпы құны 
33 млн тенгені құрайтын 
автотракторлық шиналар 
мен резеңке техникалық 
бұйымдарын жинақтау және 
жою бойынша кәсіпорын са-
лып, іске қосты. Шиналар 
мен РТБ өңдеу нәтижесінде 
түрлі фракциялы 0,1мм-5мм 
өлшемді резеңке қиындысы 
түріндегі жоғары сапалы 
полимер алынды. Өнімнің 
аталған түрі еден резеңке жа-
быны мен тротуар плиткасын 
өндіру үшін бастапқы матери-
ал болып табылады.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарлама-
сы бойынша субсидиялау 
және кепілдік беру секілді 
мемлекеттік қолдау түріне ие 
болған.

ТОО «ЭкоВторТехРесурс» 
было образованно 16 января 
2014г. В процессе деятель-
ности нашей компании за 
короткий срок было отстрое-
но и запущенно в производ-
ство предприятие по сбору и 
утилизации автотракторных 
шин и резинотехнических 
изделий общей стоимостью 
33млн. тенге. В процессе пе-
реработки шин и РТИ нами 
был получен высококачест-
венный полимер в виде ре-
зиновой крошки различных 
фракций от 0,1мм-5мм. 
Данный вид продукции явля-
ется исходным материалом 
для производства напольных 
резиновых покрытий и про-
изводства тротуарной плит-
ки.

Виды государственной 
под держки, полученные 
компанией: субсидирование 
и гарантирование в рамках 
программы «Дорожная карта 
бизнеса-2020».

« E c o V t o r T e c h R e s u r s » 
LLP was formed on January 
16, 2014. In the process of 
our company’s activity, an 
enterprise for the collection 
and utilization of automotive 
tires and rubber products 
with a total cost of 33 million 
KZT was rebuilt and put into 
production in a short period of 
time. In the process of tire and 
rubber processing we obtained 
a high-quality polymer in the 
form of rubber crumbs of 
various fractions from 0.1mm-
5mm. This type of product is 
the starting material for the 
production of floor rubber 
coatings and the production of 
paving slabs.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing and 
guaranteeing within the 
framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

87055514466
 evtr14@mail.ru
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«ЮгРегионПласт», 
ТОО
Производство пластмас-
совых изделий
ЮКО, г. Шымкент, 
ул.Еримбетова 52,  
303 каб

«YugRegionPlast», 
LLP
Manufacture of plastic 
products
SKR, Shymkent c., 
Erimbetova st., 52, off. 303

«ЮгРегионПласт», 
ЖШС
Пластмасса 
бұйымдарын өндіру
ОҚО, Шымкент, Eрімбетов 
к. 52, 303 каб

«ЮгРегионПласт» компа-
ниясы 2011 жылы құрылды. 
Компания 2013 жылдың ІІ 
тоқсанында іске қосылған 
заманауи, жоғары техноло-
гиялы өндірістің құрылысын 
аяқтады. Компания негізі-
нен полипропилен табағы 
мен түрлі пластмасса 
бұйымдарын өндірумен ай-
налысады.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» аясында 
«2010-2014 жылдарына 
арналған Қазақстанды ин-
дустрияландыру картасы» 
бағдарламасы секілді мем-
лекеттік қолдау түріне ие 
болған.

Компания ЮгРегионПласт 
основана в 2011 году. За пе-
риод существования компа-
нии было завершено стро-
ительство современного, 
высокотехнологичного про-
изводства, которое было за-
пущено во II квартале 2013 
года. Основными направле-
ниями деятельности компа-
нии является производство 
полипропиленового листа 
и производство различных 
изделий из пластика. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
ком панией: программа 
«Карта Индустриализа-
ции Казахстана на 2010-
2014годы» в рамках 
«Дорожная Карта бизнеса- 
2020».

«YugRegionPlast» LLP was 
founded in 2011. During 
the period of the company’s 
existence, we completed the 
construction of a modern, 
high-tech production that 
was launched in the second 
quarter of 2013. The main 
activities of the company is the 
production of polypropylene 
sheet and the production of 
various plastic products.

Types of government 
support obtained by the 
company: «Industrialization 
Map of Kazakhstan for 2010-
2014» within the framework 
of «Business Roadmap - 
2020» program.

77718054546
7(7252)474-097 (303)

 info@urp.kz
s.baurzhanov@urp.kz

www.urp.kz
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«АПАТИТ», ТОО
Оптовая торговля  
широким ассортимен-
том товаров без какой-
либо конкретизации
Павлодарская область, 
г.Экибастуз,  
ул. Новосёлов 81 А

«APATIT», LLP
Wholesale trade of a 
wide range of products 
without any specificity
Pavlodar region, Ekibastuz 
c., Novoselov st., 81

«АПАТИТ», ЖШС
Нақтыланбаған 
тауарлардың кең түрін 
көтерме саудалау
Павлодар облысы, 
Екібастұз қ., Новоселов к., 
81 А

«Апатит» ЖШС 2015 
жылдың 20 шідесінде 
құрылды. Негізі қаланған 
күннен бастап кәсіпорын 
Гумата Натрий, Гумата Ка-
лий органоминералды 
тыңайтқыштарды шығарумен 
айналысты. Жылдам өсіру 
әсері бар және фунгицитті 
белсенділігі жоғары органо-
минералды тыңайтқыштар 
гумин қышқылдарына бай 
қоңыр көмірдің жоғары 
технологиялық өімі болып са-
налады. Препаратты өсімдік 
өсіру саласында қолдану мол 
өнім алуға мүмкіндік беріп, 
пестицитердің зардабын 
жойып, тамыр жүйесінің да-
муы ықпал етіп, топырақтың 
құнарын арттырады.

Компания кәсіпкерлерге 
сервистік қызмет көрсету 
орталығы секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

ТОО «Апатит» сформиро-
валось 20 июля 2015 года со 
дня основания предприятия 
занимается производством 
органоминеральных удобре-
нии Гумата Натрия, Гумата 
Калия. Органоминеральное 
удобрение со стимулирую-
щим эффектом и фунгицид-
ной активностью является 
продуктом высокотехноло-
гической переработки бурых 
углей богатых гуминовыми 
кислотами Применение пре-
парата в растениеводстве и 
сельском хозяйстве увели-
чивает всхожесть повышает 
урожайность снимает стресс 
после пистицидов стимули-
рует развитие корневой сис-
темы способствует повыше-
нию плодородия почвы.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Прочее: центр 
обслуживания предприни-
мателей.

«Apatit» LLP was formed on 
July 20, 2015. The enterprise 
is engaged in the production 
of organic mineral fertilizer 
of Sodium Humate Potassium 
Humate. Organic mineral 
fertilizer with a stimulating 
effect and fungicidal activity 
is a product of high-tech 
processing of brown coal 
enriched in humic acids. The 
use of the drug in plant growing 
and agriculture increases the 
germinating ability, increases 
productivity, relieves stress 
after pesticides, stimulates root 
development and promotes 
soil fertility.

Types of government 
support obtained by the 
company: Other: service center 
for entepreneurs. 

8 (7187) 774-966,  
778-627, 87013012101

too-apatit@mail.ru
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«АМАНКЕЛДІ», ТОО
Производство сельского 
хозяйства
ЮКО, Казыгуртская с.о., с. 
Казыгурт, ул. Кунаева 8

«AMANKELDY», LLP
Agricultural production
SKR, Kazygurt r.m., 
Kazygurt village, Kunayev 
st., 8

«АМАНКЕЛДІ», ЖШС
Ауыл шаруашылық 
өндірісі
ОҚО, Қазығұрт а.о, 
Қазығұрт ауылы,  
Қонаев к. 8

«Аманкелді» ЖШС 1999 
жылдың қазан айында 
құрылған. Компания бидай, 
мақсары, арпа, жүзім және 
жеміс (алма, қара өрік, шие, 
шабдалы, және т.б.) өсіру 
және өңдеумен айналысады. 
Компания қызметінің негіз-
гі бағыттары Қазақстандағы 
а г р о т е х н о л о г и я н ы ң 
қазіргі заманғы техно-
логияларын ескере оты-
рып, ауыл шаруашылығы 
өнімдерін өндіруге, өндірісті 
оңтайландыруға және кәсіптік 
кадрлармен қамтамасыз ету-
ге бағытталған.

Компания «Бизнес жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша бизнес 
қарым-қатынас және субси-
диялар секілді мемлекеттік 
қолдау түрлеріне ие болған. 

ТОО «Аманкелдi» обра-
зовано в октябре 1999г. 
Компания занимается выра-
щиванием и переработкой 
пшеницы, сафлора, ячменя, 
винограда и фруктов (ябло-
ко, слива, черешня, персик 
и др.) Основной целью дея-
тельности компании являет-
ся внедрение в Республике 
Казахстан современной аг-
ротехнологии, повышение 
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и 
сельхоз-продукции, оптими-
зация затрат и профессиона-
лизм кадров. 

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

«Amankeldy» LLP was 
established in October 1999. 
The company is engaged in 
growing and processing of 
wheat, safflower, barley, 
grapes and fruit (apple, plum, 
cherry, peach, etc.). The main 
activity of the company is 
introduction of modern agro-
technology into Kazakhstan, 
increase of competitiveness 
of agricultural products, 
optimization of costs and 
professionalism of personnel.

Types of government 
support obtained by the 
company: business relations 
and subsidizing within the 
framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8 (7252) 531-927, 8 
7077406616

 aman.product@mail.ru
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ӨСІМДІК ЖӘНЕ МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 
РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЖИВОТНОВОДСТВО
PLANT GROWING AND CATTLE BREEDING

«Садовод», КХ
Производство и реали-
зация овощей и карто-
феля
Костанайская область, 
г. Костанай, ул. Герцена 
29 А

«Sadovod», РF
Production and sale of 
vegetables and potatoes
Kostanay region, Kostanay 
c., Gertsen st., 29А

«Садовод», ШҚ 
Көкөніс және картоп 
өсіру және сату
Қостанай облысы, 
Қостанай қ., Герцен к.  
29 А

«Садовод» ШҚ картоп, 
көкөніс түрлерін өсіріп, са-
тумен айналысады. Сондай-
ақ картоптың сирек, элита-
лы сұраптарын да өсіреді. 
Шаруа қожалығына тұқым 
шаруашылығы мәртебесі 
беріл ген. Бұл Қостанай облы-
сы және басқа да аймақтарды 
картоп тұқымымен қамта-
масыз етуге мүмкіндік береді. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған. 

КХ «Садовод» произво-
дит и реализует: картофель 
и овощи в ассортименте. 
Мы также занимаемся вы-
ращиванием элитных сортов 
картофеля, крестьянскому 
хозяйству присвоен статус 
семеноводческого хозяйст-
ва, что позволит обеспечить 
семенами картофеля соб-
ственную потребность, Кос-
танайскую область и другие 
регионы Казахстана.

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: субсидирование в 
рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».

«Sadovod» peasant farm 
produces and sells potatoes and 
vegetables in assortment. We 
are also engaged in cultivation 
of elite varieties of potatoes. 
The peasant farm was assigned 
a status of seed farm that will 
provide with potato seeds own 
farm, Kostanai region and 
other regions of Kazakhstan.

Types of government 
support received by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8 (7142) 550-274.
khsadovod@gmail.com
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ӨСІМДІК ЖӘНЕ МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 
 РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЖИВОТНОВОДСТВО

 PLANT GROWING AND CATTLE BREEDING

«Фрутика», ИП
Растениеводство  
и животноводство
Акмолинская область,  
г. Ерейментау, ул. Зелёный 
Хутор 139

«Frutika», PE
Plant growing and cattle 
breeding
Akmola region, 
Yereimentau с., Zelenyi 
khutor st.,139

«Фрутика», ЖК
Өсімдік және мал 
шаруашылығы
Ақмола облысы,  
Ерейментау қ.,  
Жасыл Farm к-сі 139

«Фрутика» жеке кәсіпкерлік 
нысананың негізгі қызметі 
– жазда химия қолданбай, 
ашық тәсілмен құлпынай 
өсіру. Жерде, күннің көзі 
астында өсірілген құлпынай 
дәмді, тәтті, дәруменге толы, 
шипалы болады. Жидек жи-
нала салып Астана базарла-
рында өткізіледі.

Компания «Бизнес жол кар-
тасы-2020» бағдарламасы 
бойынша гранттық қаржы-
ландыру секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған. 

Oсновная деятельность 
ИП «Фрутика» - выращива-
ние клубники в летний пе-
риод открытым способом, 
без применения химии. 
Клубника, выращенная на 
земле, под солнцем вкусная, 
сладкая, витаминная, лечеб-
ная. Реализация ягод в день 
сбора на месте и на рынках 
Астаны.

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

The main activity of PE 
«Frutika» is the cultivation of 
strawberries in the summer 
season by an open field system, 
without the use of chemicals. 
Strawberries, grown on the 
ground, under the sun are 
delicious, sweet, vitaminous 
and curative. The company 
sales berries on the day of 
harvesting on the spot and in 
the markets of Astana.

Types of government 
support obtained by the 
company: Grant financing 
within the framework of 
«Business Roadmap-2020» 
program.

8 7027238258
svetmir59@mail.ru



ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫН ӨНДІРУ 
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
MANUFACTURE OF BUILDING MATERIALS
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ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫН ӨНДІРУ 
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

MANUFACTURE OF BUILDING MATERIALS

«Grand Develop-
ment Group», ТОО
Производство кровель-
ных материалов
ЮКО, г. Шымкент,  
Аль-Фарабийский р-он,  
ул. Рыскулова 8(а), оф. 6

«Grand Development 
Group», LLP
Production of roof 
covering materials
SKR, Shymkent c., Al-Farabi 
d., Rysskulova st., 8 (a), 
off. 6

«Grand Development 
Group», ЖШС
Жабын қыш материа-
лын өндіру
ОҚО, Шымкент қаласы, 
Әл-Фараби ауд., 
Рысқұлов к. 8 (а), 6 к

«Grand Development Group» 
ЖШС «Eco Tile» сауда белгісі-
мен табиғи жабын материа-
лын ұсынады. Жоғары сапа-
лы жабынқыштар еуропалық 
стандарттарға сәйкес 
сертификатталған және ең 
талғампаз клиенттердің 
талаптарына сәйкес ке-
леді. Гиперпресс арқылы, 
толық автоматтандырылған 
үдерісте, жоғары сапалы ма-
териалдармен үшінші буын 
жабдықта өндіріледі. Өндіріс 
кезеңі сапа бақылауының 
үш кезеңінен өтеді. Алдыңғы 
бетін кептіруден кейін 
Airless арқылы Финляндия-
да өндірілген арнайы бояу 
жағылады.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

«Grand Development 
Group» LLP produces 
natural roof tiles under «Eco 
Tile» trademark of its own 
production. Roof tiles of high-
quality are certified according 
to European standards, and 
meet the requirements of the 
most demanding customers. It 
is produced on third generation 
equipment with the use of 
high-quality materials, with 
a full automated process, the 
method of hyperpressing. 
The production stage passes 
through three stages of quality 
control. After process of drying 
a specific coating, made in 
Finland, is applied on the 
front surface using the Airless 
method.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of the «Business 
Roadmap-2020» program.

8 (775) 3883300
www.ecotile.kz

www.ecotile.satu.kz
gdg-kz@mail.ru

ТОО «Grand Development 
Group» предлагает натураль-
ную черепицу под торговой 
маркой «Eco Tile» собственно-
го производства. Высокока-
чественная черепица серти-
фицирована по европейским 
стандартам, и отвечает требо-
ваниям самых взыскательных 
клиентов. Производится на 
оборудовании третьего поко-
ления с применением высо-
кокачественных материалов, 
с полным автоматизирован-
ным процессом, методом 
гиперпрессования. Произ-
водственный этап проходит в 
три степени контроля качест-
ва. После сушки на лицевую 
поверхность наносится спе-
циальное покрытие произ-
водства Финляндии методом 
Airless.

Виды государственной 
под держки, полученные ком-
панией: субсидирование в 
рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».
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ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫН ӨНДІРУ 
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
MANUFACTURE OF BUILDING MATERIALS

«GRG Decor», ИП
 Производство GFRG 
изделий (Фиброгипс)
 Алматинская область, 
Талгарский р-он,  
с. Кендала, ул. Смыкова 
13

«GRG Decor», PE
 Production of GFRG 
products (Fibrous 
gypsum)
Almaty Region, Talgar d., 
Kendala vil., Smykova st., 
13

«GRG Decor», ЖК
GFRG бұйымдарын (Фи-
брогипс) өндіру
Алматы облысы, Талгар 
ауд., Кендала а., Смыков 
к. 13

«GRG Decor» компани-
ясы кез-келген көлемде 
гипстен күрделі бұйымдар 
жасаумен айналысады. Гип-
стен жасалған үйреншікті 
бұйымдардан басқа, аль-
фа-гипстен (GRG) жасалған 
Қазақстанда және жақын 
шетелде теңдесі жоқ жоғары 
технологиялы бұйым жасала-
ды. Бұл технология шетелдік 
ең соңғы үлгідегі зерттеулерге 
негізделе отырып ішкі және 
сыртқы әрлеу жұмыстарына 
арналған бұйымдарды шы-
ғаруға бағытталған. GRG тех-
нологиясы - альфа-гипстің 
арнайы синтетикалық не-
месе табиғи талшықтар 
қолданылуы негізінде жа-
салады. Нәтижесінде GRG 
бұйымдары ерекше төзімді 
болып шығады. 

GRG технологиясы аумағы 
үлкен ғимараттарды өндеуде 
өте қажет.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

«GRG Decor» company is 
the manufacturer of gypsum 
plaster moulding of any kind 
and volume.

In addition to our standard 
gypsum products one of our 
production lines is the creation 
of high-tech products made 
of GRG (glassfiber reinforced 
gypsum) using technology that 
is unrivalled in Kazakhstan and 
CIS countries. This technology 
is based on the use of the latest 
developments which allow us 
to manufacture mind blowing 
products for interior and 
exterior decorations. 

GRG technics is based on 
the use of the newest materials 
(alpha-gypsum reinforced with 
special synthetic and natural 
fibers) which provide GRG 
with ultimate performance 
properties. 

GRG technology is 
indispensable when decorating 
large premises.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of the «Business 
Roadmap-2020» program.

8 (7277) 441-918
lepnina-online.kz,  

salben-grg@mail.ru

Компания «GRG Decor» 
занимается изготовлением 
гипсовой лепнины любой 
сложности и любых объемов. 
Помимо производства стан-
дартных изделий из гипса, 
одним из наших направле-
ний является создание вы-
сокотехнологичных изделий 
из GRG, по технологии, не 
имеющей аналогов в Казах-
стане и ближнем зарубежье. 
Данная технология основана 
на использовании новейших 
зарубежных разработок, ко-
торые позволяют изготавли-
вать уникальные изделия для 
внутренней и внешней отдел-
ки. Технология GRG основана 
на использовании новейших 
материалов (альфа-гипса, 
армированного специальным 
синтетическим или натураль-
ными волокнами), которые 
обеспечивают GRG особые 
эксплуатационные свойства. 
Технология GRG незамени-
ма при отделке помещений 
больших объемов.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Дорожная карта 
бизнеса-2020»: субсидиро-
вание. 
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ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫН ӨНДІРУ 
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

MANUFACTURE OF BUILDING MATERIALS

«PlasCo», ТОО
Производство строи-
тельных материалов
ЮКО, г. Шымкент,  
ул. Бокина 26

«PlasCo», LLP
Manufacture of building 
materials
SKR, Shymkent c., Bokin 
st., 26

«PlasCo», ЖШС
Құрылыс материалда-
рын өндіру
ОҚО, Шымкент қ., Бокин 
к. 26

«PlasCo» компаниясы 
2015 жылдың маусымында 
құрылған. Негізінен ғимарат-
тардың қасбеттерін безендіру 
және жылу ұстағыштық секіл-
ді екі бірдей қсиетін бойына 
жинаған қаптау панелдерін 
өндіреді. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар ла-
масы бойынша гранттық 
қаржыландыру секілді мем-
лекеттік қолдау түріне ие 
болған.

«PlasCo» company was 
founded in June 2015 for 
the implementation of the 
innovative business idea in 
the production of facing 
facade panels combining two 
functions at once: decorating 
the facades of buildings and 
their thermal isolation. 

Types of government 
support obtained by the 
company: with program 
«Business Roadmap-2020» 
program: grant financing.

87756666669.
plasco@inbox.ru
www.plasco.kz

Компания «PlasCo» была 
основана в июне 2015 г. для 
воплощения в жизнь инно-
вационной бизнес-идеи по 
производству облицовочных 
фасадных панелей, совмеща-
ющих в себе сразу две функ-
ции: декоративная отделка 
фасадов зданий и их теплои-
золяция. 

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: по программе «До-
рожная карта бизнеса-2020» 
грантовое финасирование.
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ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫН ӨНДІРУ 
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
MANUFACTURE OF BUILDING MATERIALS

«Salben Group», ТОО
Производство стекло-
фибробетонных изде-
лий.
Алматинская область, 
Талгарский р-он,  
с. Кендала, ул. Смыков 13

«Salben Group», LLP
Manufacture of fiberglass 
concrete products
Almaty Region, Talgar d., 
Kendala vil., Smykov st., 13

«Salben Group», ЖШС
Шыны фибробетонды 
бұйымдар өндірісі
Алматы облысы,  
Талғар ауд., Кеңдала а., 
Смыков к. 13

«SALBEN» компаниясы 
2004 жылы жеке жобалау-
өндірістік құрылыс компани-
ясы ретінде құрылған. Қазіргі 
уақытта «Salben» компания-
сы 2005 жылдан бері GRCA 
ТМД елдері арасында шыны-
фибробетон халықаралық 
қауымдастығының толық-
қанды мүшесі болып сана-
латын жалғыз компания. 
«Salben» компаниясының 
Астана мен Алматы 
қалаларында жеке кәсіби 
өндірістік базалары бар. 
«Salben» компаниясының не-
гізгі бағыты – экстерьер мен 
интерьерге арналған шыны-
фибробетоннан (GRC/GRFC), 
кез келген күрделіліктегі гипс 
балшығынан (GRG) жасалған 
эксклюзивті бұйымдар, со-
нымен қатар кіші сәулет 
формалары мен саябақтарға 
арналған скульптуралар.

Компания «Бизнестің 
жол картасы-2020» 
бағдарламасы бойынша суб-
сидиялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

«SALBEN» company was 
founded in 2004 as an 
independent engineering 
construction company. 

Today «SALBEN» company 
is the only company in the 
CIS which has been a full 
member of the International 
Association of fiberglass 
concrete Manufacturers since 
2005.It owns manufacturing 
facilities in Almaty and Astana 
cities. Core activity of the 
company is an engineering and 
manufacturing of exclusive 
and mass production of 
Glassfiber Reinforced Concrete 
(GFRC) and Glassfiber 
Reinforced Gypsum (GFRG) 
pieces of any complexity 
for interior and exterior 
environment. In addition the 
company produces decorative 
architectural elements and 
landscape architecture. 

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of the «Business 
Roadmap-2020» program.

8(7277) 441-850,  
8(7277) 441-918
www.salben.kz

salbengroup@mail.ru

Компания «SALBEN» была 
основана в 2004 году как 
самостоятельная проектно-
производственная строитель-
ная организация. Компания 
«Salben» на сегодня единст-
венная компания в СНГ ко-
торая с 2005 года является 
полноправным членом Ме-
ждународной Ассоциации 
Стеклофибробетонщиков 
GRCA. Компания «Salben» 
располагает собственными 
профессиональными про-
изводственными базами в г. 
Алматы и г. Астана. Основная 
сфера деятельности «Salben» 
- производство эксклюзив-
ных (и на поток) изделий из 
стеклофибробетона (GRC/
GRFC), гипсовой лепнины 
(GRG) любой сложности для 
отделки экстерьеров и инте-
рьеров, а также изготовление 
малых архитектурных форм и 
садово-парковой скульптуры.

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: субсидирование в 
рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».
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ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫН ӨНДІРУ 
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«Анисифоров 
В.Ю.», ИП 
Изготовление и монтаж 
конструкций из  
алюминиевых сплавов, 
монтаж навесных  
вентилируемых фасадов, 
изготовление емкостей и 
изделий из полипропиле-
на, услуги гидроабразив-
ной резки, сборка панно 
из натурального камня и 
керамогранита
СКО, г.Петропавловск, 
проезд Труда 1А

«Anisiforov V.Yu.», 
PE
Manufacturing and 
installation of structures 
made of aluminum alloys, 
installation of hinged 
ventilated facades, 
manufacturing of containers 
and products from 
polypropylene, services of 
waterjet cutting, assembling 
of panels from natural stone 
and porcelain stoneware
NKR, Petropavlovsk c., Trud 
driveway 1A

«Анисифоров 
В.Ю.», ЖК
Іілінетін желдеткіштердің 
алдын монтаждау жүйесі, 
жалпықұрылыстық 
жұмыстар, табиғи тас 
және керамограниттан 
сәндік паннолар және 
зер элементтерін әзірлеу, 
технологиялық  
ыдыстар, септиктер,  
бассейн, қоғамдық 
тамақтану орнына 
арналған ыдыстар секілді 
полипропиленнен жасала-
тын бұйымдар шығару
СҚО, Петропавловск қ., 
Труда к. 1А

Кәсіпорын 2000 жылы 
құрылған. Қазіргі уақытта 
кәсіпорын күшейтілген ви-
тражды конструкциялар, 
қорғаныш алюминилік жүйе-
лер, суық және жылы се-
риялармен терезелік және 
есіктік толтыру, автомат-
ты есіктер игерілді, үлкен 
тәжірибеміз бар және ілінетін 
желдеткіштердің алдын мон-
таждау жөнінде дайындалған 
кадрлар.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

The enterprise was 
organized in 2000г. Currently, 
the production of reinforced 
stained-glass windows, 
protective aluminum systems, 
window and door fillings of cold 
and warm series, automatic 
doors has been mastered. We 
have extensive experience and 
qualified personnel for the 
installation of hinged ventilated 
facades. The enterprise is 
awarded the Certificate of 
Honor for participation in 
the Competition-Exhibition 
«The Best Goods of Northern 
Kazakhstan» in 2004, in 2005, 
in 2006. We are participants of 
the contest «The best goods of 
Kazakhstan 2012, 2014».

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program. 

Предприятие организовано 
в 2000г. В настоящее время 
освоено производство уси-
ленных витражных конструк-
ций, защитных алюминиевых 
систем, оконных и дверных 
заполнений холодной и те-
плой серии, автоматических 
дверей, имеем большой опыт 
и подготовленные кадры по 
монтажу навесных вентили-
руемых фасадов. Награжде-
ны Почетной Грамотой за 
участие в Конкурсе-выставке 
«Лучшие товары Северно-
го Казахстана» 2004, 2005, 
2006г. Являемся участниками 
конкурса «Лучшие товары Ка-
захстана 2012, 2014 года».

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: субсидирование в 
рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».

8(7152)317-222, 
8(7152)317-217

atrium-sk.kz
anisiforov66@mail.ru
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 «Ерназаров и К», 
ТОО
Производство строи-
тельных материалов
Акмолинская область,  
г. Кокшетау, Северная 
промзона проезд 7, д. 3

«Ernazarov &K»,  
LLP 
Manufacture of building 
materials
Akmola region, Kokshetau 
c., Severnaya promzona 
driveway 7, h.3

«Ерназаров и К», 
ЖШС
Құрылыс материалда-
рын өндіру
Ақмола облысы, 
Көкшетау, Солтүстік 
өнеркәсіпті 7-өткел, 3 үй

ЖШС 16 жылдан бері ағаш 
бұйымдарын өндірумен ай-
налысады. Бизнесте клиент-
тер мен серіктестер алдында 
ашықтық, жауапкершілік 
және жоғары сапаны мақсат 
етіп қояды. Компанияның 
негізгі мақсаты – қатты ағаш 
(экологиялық таза өнім) 
сұрыптарынан жасалған 
өнімдерді өндіру және сату. 
Жұмыс барысында озық және 
қазіргі заманғы технология-
ларды пайдаланады.

Компания «Бизнестің Жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша пайыз 
мөлшерлемесін субсидиялау 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған.

LLP has been manufacturing 
joinery products for 16 years. 
The business is based on 
quality, competence, honesty 
and responsibility to customers 
and partners. The main goal of 
the company is the production 
and sale of solid wood 
products (environmentally 
friendly products) of its own 
production, which meet 
advanced requirements and 
modern technologies.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing the 
interest rate on the loan within 
the framework of the «Business 
Roadmap-2020» program.

87778805650, 
87015502173

tooernazarov@bk.ru

ТОО 16 лет занимается 
производством столярных 
изделий. Бизнес основан на 
качестве, компетентности, 
честности и ответственности 
перед клиентами и партнера-
ми. Основная цель компании 
- производство и продажа 
изделий из массива дерева 
(экологически чистого про-
дукта) собственного произ-
водства, соответствующих 
передовым требованиям и 
современным технологиям. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирование 
процентной ставки по креди-
ту в рамках программы «До-
рожная карта бизнеса-2020».
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«ЖанысКазСтрой», 
ТОО
Производство декора-
тивных заборов
Алматинская 
область,Талгарский р-он, 
с. Кендала, ул. Смыков 13

«JanysKazStroy», 
LLP
Production of decorative 
fences
Almaty region, Talgar 
d.,Kendala vil., Smykov st., 
13

«ЖанысКазСтрой», 
ЖШС
Әсем қоршаударды 
өндіру
Алматы облысы ,Талғар 
ауд., Кеңдала а., Смыков 
к. 13

«ЖанысКазСтрой» ЖШС 
еуропалық технология 
бойынша әсемдік үшін те-
мірбетон қоршаулар жа-
саумен айналысады. Ком-
пания қоршау нарығында 
сіздерге темірбетон қоршау-
ларының әсемделген жа-
ңа түрін ұсынады. Бетон 
қоршауларының қызмет 
мерзімі кемінде 50 жылды 
құрайды.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

«JanysKazStroy» LLP is 
engaged in the production of 
decorative reinforced concrete 
fences based on European 
technologies. The company 
offers a new product in 
Kazakhstan concrete fencing 
market – decorative reinforced 
concrete. Life of concrete 
fences is not less than 50 years.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of the «Business 
Roadmap-2020» program.

ТОО «ЖанысКазСтрой» 
занимается производством 
декоративных железобетон-
ных заборов по европейской 
технологии. Компания пред-
лагает новинку на рынке за-
боростроения Казахстана 
– декоративные железобе-
тонные заборы. Срок службы 
бетонных заборов составляет 
не менее 50 лет.

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: субсидирование в 
рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».

87073622939, 
87787780086

www.sharbak.com
 jkazstroy.kz@gmail.com
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 «Жаңа-Кемер 
Құрылыс», ТОО
 Производствострой 
материалов и из-
делий из бетона 
(брусчатка,тратуарная 
плитка и керамическая 
облицовка)
Джамбульская область,  
г. Тараз, ул. Исатай батыр 
10 б

«Zhana Kemer 
Kyrylys», LLP
Production of building 
materials and products 
made of concrete (paving 
stones, paving slabs and 
ceramic veneer)
Zhambyl Region, Taraz c., 
Issatay batyr st., 10 b

«Жаңа-Кемер 
Құрылыс», ЖШС
Бетоннан жасалған 
құрылыс мате-
риалдары мен 
бұйымдарды өндіру 
(брусчатка,тротуарлық 
плитка және 
керамикалық 
әрлендіру)
Жамбыл облысы, Тараз қ., 
Исатай батыр к. 10 б

2012 жылы ашылған 
кәсіпорын екі бағыт бойын-
ша жұмыс істейді. Құрылыс-
монтаждық және жөндеу 
жұмыстары; декоратив-
ті-бетон және бетоннан 
жасалған бұйымдар өндірісі. 
Шығарылатын тауарлар 
түрі түрлі қалыпта, алуан 
түсті брусчатка, тротуарлық 
плитка (ромб, квадрат, кир-
пич, алтыбұрыш, бордюр, 
әрлеуге арналған тас) және 
керамикалық әрлеу.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша субсидия-
лау және кепілдік ету секілді 
мемлекеттік қолдау түрлеріне 
ие болған.

The enterprise was es-
tablished in 2012 and  
operates in two di rections: 
performing of con struction, 
installation and repair work 
services; production of 
decorative concrete and 
concrete products.Produced 
assortment of goods are: 
paving stones, paving slabs 
of different shapes and colors 
(diamond, square, brick, 
hexagon, curb, facing stone) 
and ceramic veneer.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing and 
guaranteeing within the 
framework of the «Business 
Roadmap-2020» program.

87018888550.
ereke1984@mail.ru

Предприятие образовано в 
2012году и работает по двум 
направлением: выполнение 
строительно-монтажных и ре-
монтных работ;производство 
декоративно-бетонных и 
бетонных изделий. Выпуска-
емый ассортимент товаров: 
брусчатка, тротуарная плитка 
разных форм и цветов (ромб, 
квадрат, кирпич, шестиуголь-
ник, бордюр, облицовочный 
камень) и керамическая об-
лицовка.

Виды государственной 
под держки, полученные 
компанией: субсидирование 
и гарантирование в рамках 
программы «Дорожная карта 
бизнеса-2020».
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«Завод Плюс», ТОО
Производство крепеж-
ных изделий, произ-
водство строительных 
материалов
ЗКО, г.Уральск,  
ул. Прудхоз 1/1

«Zavod Plus», LLP
Manufacture of 
fixing arrangements, 
production of building 
materials
WKR, Uralsk c., Prudhoz 
st., 1/1

«Плюс» зауыты, ЖШС
Бекіткіш құралдар  
мен құрылыс материал-
дарын өндіру
БҚО, Орал қ., Прудхоз к. 
1/1

«Плюс» зауыты ЖШС - 
2001 жылдан бастап «МГБ +» 
компаниялар тобы Қазақстан 
нарығында белсенді жұмыс 
істейтін және жеке қорғану 
құралдарын, қорғаныш киім 
мен аяқ-киімге, сондай-
ақ қауіпсіздік, орнату және 
құтқару жабдықтар мен 
өнеркәсіптік, тау-кен және 
құрылыс компанияларының 
кешенді жабдықтауда, көтеру 
және жүктерді, газ анализа-
торлары, сондай-ақ басқада 
бірқатар тауарлар бойынша 
бекіту құралдарын дайын-
дауда көшбасшылардың бірі 
болып саналады.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша пайыз 
мөлшерлемесі субсидиялау 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған.

«Zavod Plus» LLP - the 
Group of Companies «NGS 
+» has been actively working 
in the market of Kazakhstan 
since 2001 and is one of the 
leaders in the complex supply 
of manufacturing, operating 
and building enterprises with 
individual protective means, 
overalls and footwear, as 
well as safety and installation 
and rescue equipment; with 
means for lifting up and fixing 
cargoes; with gas analyzers, 
and other products.

Types of government support 
obtained by the company: 
subsidizing interest rate within 
the framework of the «Business 
Roadmap-2020» program.

ТОО «Завод Плюс» - С 
2001 года Группа компа-
ний «NGS+» активно рабо-
тает на рынке Казахстана и 
является одним из лидеров 
в комплексном снабжении 
производственных,  добы-
вающих и строительных 
предприятий средствами ин-
дивидуальной защиты, спе-
цодеждой и обувью, а также 
страховочно-монтажным и 
спасательным оборудовани-
ем, средствами для поднятия 
и фиксации грузов, газоана-
лизаторами, а также рядом 
других товаров.

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

8 (7112) 981-035, 
87057447555

 www.ngs-plus.com
e_zavod@mail.ru
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«Инновационный 
кластер Нур  
Кайнар», ТОО
Изобретения, внедре-
ние инновационных 
проектов, новых техно-
логий, инвестирование 
инновационных идей 
в области среднего и 
малого бизнеса
Акмолинская область,  
г. Астана, ул. Пушкина 
39/1

«Nur Kainar  
innovation claster», 
LLP
Inventions, the 
introduction of 
innovative projects and 
new technologies, the 
investment of innovative 
ideas into the area 
of medium and small 
businesses
Akmola region, Astana c., 
Pushkina st., 39/1

«Нұр Қайнар 
Инновациялық  
кластері», ЖШС
Жаңа инновациялық 
жобаларды жүзеге 
асыру, жаңа технологи-
ялар, шағын және орта 
бизнес саласындағы 
инновациялық 
идеяларға инвестиция
Ақмола облысы, Астана 
қаласы, Пушкин 39/1 
көшесі

«Нұр Қайнар Инно-
вациялық кластері» әсем шы-
нылар шығарумен айналы-
сады. Өнімдер экологиялық 
таза. Өйткені компания «Жа-
сыл экономика және ресур-
старды қорғау» саясатымен 
жұмыс істейді.

Компания Назарбаев Уни-
верситетінде шағын және 
орта бизнес топ-менед-
жментін оқыту, Америка 
ҚұрамаШтаттарына сапары, 
Германия, бағдарлама ая-
сында «Іскерлік байланы-
стар» секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

One of the activities of the 
enterprise is the production 
of decorative glass. This is a 
safe triplex glass, in which 
film-based colored images are 
mounted in, as well as pictures, 
patterns, photographs, 
and graphics of any design 
direction. Our products are all 
environmentally friendly, as 
the company’s policy is aimed 
at realizing the state task – 
«Green Economy and Resource 
Saving».

Types of government 
support obtained by the 
company: Training top 
management of small and 
medium business Nazarbayev 
University, business trips to 
the USA, Germany under the 
program «Business relations».

8(7172) 274-513
87077504381
Loraleo@list.ru

ТОО «Инновационный 
кластер Нур Кайнар» произ-
водит декоративное стекло. 
Это безопасное триплексное 
стекло, в которое вмонтиро-
ваны цветные изображения 
на пленке, картины, узоры, 
фотографии, графика любого 
оформительского направле-
ния. Наша продукция вся эко-
логически чистая, так как по-
литика компании направлена 
на реализацию государствен-
ной задачи – «Зеленая эконо-
мика и ресурсосбережение».

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Обучение топ 
менеджмента МСБ в Назар-
баев Университете, поездки в 
США, Германию по програм-
ме «Деловые связи».
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 «Карат», ТОО
Производство искусст-
венных покрытий.
Карагандинская область, 
г.Сарань, ул. Победы 32

«Karat», LLP
Manufacturing artificial 
surfaces
Karaganda region, Saran с., 
Pobeda st., 32

«Карат», ЖШС
Жасанды төсемдер 
өндіру
Карағанды облысы,  
Саран қ., Победа к, 32

«Карат» ЖШС Қазақстанда 
спорттық алаңқайларға 
арналған жасанды жабын-
дар, шыны пластикалық 
хоккей корты, спорт және 
ойын жабдығын шығаратын 
жалғыз компания. Сондай-
ақ шығарып қана қйомай, 
құрастырумен және монта-
ждаумен ТМД аумағында 10 
жыл бойы айналысып келеді.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы аясында не-
сие бойынша пайыздық 
мөлшерлемені субсидиялау 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған.

«Karat» LLP is the only 
Kazakhstan producer of 
artificial surfaces for sports 
facilities, fiberglass hockey 
court, sporting and game 
equipment, and has also been 
engaged in sale and installation 
of these products on the 
territory of Kazakhstan and CIS 
countries for 10 years.

Types of government support 
obtained by the company: 
interest rate subsidies on 
the loan within the program 
«Business Roadmap-2020» 
program.

ТОО «Карат» является 
единственным производи-
телем в Казахстане искус-
ственных покрытий для 
спортивных сооружений, сте-
клопластиковых хоккейных 
кортов, спортивного и игро-
вого оборудования, а также 
занимается реализацией и 
монтажом данной продукции 
на территории Казахстана и 
СНГ в течение 10 лет.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирование 
процентной ставки по креди-
ту в рамках программы «До-
рожная карта бизнеса-2020».

8707-798-7530
boiko@mail.kz
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«Мир-2001», ТОО
Производство тротуар-
ной плитки и бордюров, 
блоков 
Кызылординская область, 
Кармакшинский р-он, 
п.Торетам, ул. Туктибаева 
11

«Mir-2001» , LLP
Manufacture of paving 
slabs and curbs, blocks
Kyzylorda region, 
Karmakshinsky d., Toretam 
vil., Tuktibaeva st., 11

«МИР-2001», ЖШС
Бетон бұйымдар, жол 
кенерелерін, блоктар 
өндіру
Қызылорда облысы, 
Қармақшы ауд., Төретам 
кенті, Түктібаев к. 11

«МИР-2001» ЖШС 2001 
жылдан бастап жұмыс істеп 
келеді. Серіктестік негізі-
нен Қармақшы ауданында 
және Байқоныр қаласында 
қызмет етеді. Серіктестік «TS 
WATER» су сауда белгісімен 
таза ауыз су шығару және есік 
және терезе шығару секілді 
инвестициялық жобаларды 
іске асырды.

Компания «Бизнестің 
жол картасы-2020» бизне-
сті қолдау мен дамытудың 
Біріңғай бағдарламасы» 
аясында сыйақы мөлшер-
лемесін субсидиялау, кепіл-
дендіру, «Іскерлік байланы-
стар» жобасы және «Шағын 
және орта кәсіпкерлік топ-
менеджментін оқыту» ком-
поненті секілді мемлекеттік 
қолдау түрлеріне ие болған.

«Mir-2001» LLP has been 
operating since March 2001. 
The main activity is carried out 
on the territory of Baikonur and 
Karmakshinsky district. The 
Partnership has implemented a 
number of investment projects: 
the production of drinking 
water under «TS WATER» 
trade mark, the production of 
window and door structures 
made of PVCh.

Types of government support 
obtained by the company: 
subsidizing the rate of 
remuneration, guaranteeing, 
«Business Relations», 
«Training top management 
of small and medium-
sized businesses»within 
the framework of Unified 
Business Support and Business 
Development Program 
«Business Roadmap-2020».

 8 (3362) 250-194, 
87004047007

ts-mir@yandex.ru
kaz001@inbox.ru

ТОО «МИР-2001» ведет 
свою деятельность с марта 
2001 года. Основная дея-
тельность осуществляется 
на территории г.Байконур 
и Кармакшинского района. 
Товарищество реализовало 
ряд инвестиционных проек-
тов: производство питьевой 
воды подторговой марки «TS 
WATER», производство окон-
ных и дверных конструкции 
из ПВХ.

Виды государственной 
под держки, полученные 
ком панией: субсидирова-
ние ставки вознаграждения, 
гарантирование, «Деловые 
связи», «Обучение топ-ме-
неджмента малого и средне-
го предпринимательства» в 
рамках Единой программы 
поддержки и развития биз-
неса «Дорожная карта бизне-
са-2020». 
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MANUFACTURE OF BUILDING MATERIALS

«Мир стекла», ТОО
Формирование и обра-
ботка стекла, производ-
ство стеновых блоков
Карагандинская область, 
г.Караганда,  
ул. Механическая 6а

«Mir stekla», LLP
Forming and processing 
of glass, production of 
wall blocks
Karaganda region, 
Karaganda c., Mechanical 
st., 6a

«Мир стекла», ЖШС
Шыны құйып, өңдеу, 
қабырға блоктарын 
өндіру
Қарағанды облысы, 
Қарағанда қ., Механиче-
ская к. 6а

Компания шыны құйып, 
өңдеп, қабырға блоктарын 
өндірумен айналысады. 
Компания қола айна, энер-
гияны сақтайтын шыны, 
көпфункционалды жұмсақ 
жабыны бар шыны, өрнекті 
және түрлі түсті шыныларды 
ұсынады. Сонымен қатар, 
компания «Эсколит- К» шыны 
қалдықтарын өңдеу саласын-
да кеміргіштердің кіріп кетуі-
не қарсы құрал ретінде жаңа 
өнімді өндіріске қосуда.

Компания «Бизнестің Жол 
картасы-2020» бағдар ла-
масы бойынша кепілдік ету 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған.

The company is engaged in 
the formation and processing 
of glass, the production of 
wall blocks. The company 
offers bronze mirrors, energy-
saving glass, glass with 
multifunctional soft coating, 
patterned and colored glass. 
In addition, the company 
launches a new development 
in the field of recycling 
glass waste – «Eskolit-K» 
rodenticides.

Types of government 
support obtained by the 
company: guaranteeing within 
the framework of the «Business 
Roadmap-2020» program.

Компания занимается фор-
мированием и обработкой 
стекла, производством стено-
вых блоков. Компания пред-
лагает бронзовые зеркала, 
энергосберегающие стекла, 
стекло с многофункциональ-
ным мягким покрытием, 
узорчатое и цветное стекло. 
Кроме того, компания запу-
скает в производство новую 
разработку в области пере-
работки отходов стекла – 
«Эсколит- К» средство против 
проникновения грызунов.

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: гарантирование в 
рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».

8(7212)425556
mirstekla_@mail.ru
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MANUFACTURE OF BUILDING MATERIALS

«Тулин М.С.», ИП
Строительные мате-
риалы, производство 
мебели, производство 
стекла
ЮКО, г.Шымкент, 
ул.Айтеке Би 9, магазин 
МаксимуМ

«Tulin М.S.», PE
Building materials, 
furniture production, 
glass production
SKR, Shymkent c., Aiteke Bi 
9, MaximuM store

«Тулин М.С.», ЖК
Құрылыс материал-
дары, жиһаз өндірісі, 
әйнек өндірісі
ОҚО, Шымкент қ., Әйтеке 
би к. 9 , МаксимуM сауда 
орталығы

2009 жылдан бастап Шым-
кент қаласының тұрғындары 
мен фирмаларына сапалы 
қызмет көрсетіп, құрылыс 
және жиһаз материалдары-
мен қамтамасыз етуде.

Кәсіпорынның әйнек 
өндірісі бойынша тәжірибесі 
бар. «BAYMIX» ЖШС ре-
сми дилері. Үй салып, әрлеу 
жұмыстары үшін сапалы тау-
арлар жасайды. Барлық мате-
риалдар неміс технологиясы 
бойынша жасалады.

Компания Қаржылай емес 
қолдау, кеңестер секілді мем-
лекеттік қолдау түрлеріне ие 
болған.

The company has been 
providing quality services, 
construction and furniture 
materials to the residents 
and firms in Shymkent and 
neighboring regions since 
2009. The company has 
experience in working with 
glass, including decorative 
glass work. We are official 
dealers of «BAYMIX» LLP; 
we offer quality products for 
decoration and building of 
houses. All materials are made 
by German technology.

Types of government 
support obtained by the 
company: Non-financial 
support. Consultation.

87017880980.
lexystmc@gmail.com

Начиная с 2009 года ком-
пания предоставляет жителям 
и фирмам Шымкента, близ-
лежащим регионам качест-
венные услуги, строительные 
и мебельные материалы. 
Предприятие имеет опыт ра-
боты со стеклом, включая де-
коративную работу по стеклу. 
Мы являемся официальными 
дилерами ТОО «BAYMIX», 
представляем качественные 
товары для отделки и строи-
тельства домов. Все матери-
алы изготовлены по герман-
ской технологии.

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: Нефинансовая под-
держка. Консультация.
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«Beautycorp.kz», ИП
Учебный центр
Кызылординская область, 
г.Кызылорда,  
ул. Тлеушиева 4

«Beautycorp.kz», PE
The educational center
Kyzylorda region, Kyzylorda 
c., Tleushieva st., 4

«Beautycorp.kz», ЖК
Оқу орталығы
Қызылорда облысы, 
Қызылорда қ., Тлеушиев 
к. 4

«Beauty corp.kz» ЖК - 
Қызылорда облысындағы 
жалғыз ән агенттігі. Үстіміздегі 
жылы агенттіктің қызмет 
көрсету аясы кеңейді. «Ха-
ризма» дарындылар және 
сән академиясы болып ата-
уын өзгертті. Академияда 
жаңадан би мектебі, лидерлік 
мектебі мен тележүргізушілер 
мектебі сияқты бағыттары 
ашылды. Компания сондай-
ақ сұлулық салоны қызметін 
де ұсынуда. 

Компания «Бизнестің 
жол картасы-2020» бизне-
сті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы ая-
сында «Шағын және орта 
кәсіпкерлік топ-менеджмен-
тін оқыту» компоненті бойын-
ша оқу секілді мемлекеттік 
қолдау түрлеріне ие болған.

PE «Beautycorp.kz» is the 
only talent agency in Kyzylorda 
region. This year the agency 
has broadened its services. 
The company was renamed 
into Charisma Academy of 
talents and fashion. Such clubs 
as school of dances, school of 
leadership and school of TV 
presenters were opened here. 
The company also provides 
beauty services.

Types of government 
support obtained by the 
company: Training on the 
component «Training top 
management of small and 
medium-sized businesses» 
within the framework of 
Unified business support 
and business development 
«Business Roadmap-2020» 
program.

87029690011
xarizma_kzo@mail.ru

ИП «Beautycorp.kz» это 
единственное в Кызылор-
динской области модельное 
агентство. 

В текущем году услу-
ги агентства расширились. 
Компания переименована в 
Академию талантов и моды 
«Харизма». Здесь открылись 
такие направления как шко-
ла танцев, школа лидерства 
и школа телеведущих. Ком-
пания также оказывает услуги 
салона красоты. 

Виды государственной 
под держки, полученные 
ком панией: Обучение по 
ком поненту «Обучение топ-
менеджмента малого и сред-
него предпринимательства» 
в рамках Единой программы 
поддержки и развития биз-
неса «Дорожная карта бизне-
са-2020». 
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«Golden Bridge 
Company», ТОО
Организация высокодо-
ходного бизнеса по пре-
доставлению в аренду 
торговой недвижимости 
в г.Атырау
Атырауская область,  
г. Атырау, ул. Сатпаева 12

«Golden Bridge 
Company», LLP
The organization of high-
ly profitable business for 
lease of commercial real 
estate in Atyrau
Atyrau region, Atyrau c., 
Satpayev st.,12

 

«Golden Bridge 
Company», ЖШС
Жылжымайтын мүлікті 
жалға беру бойынша 
пайдасы жоғары бизне-
сті ұйымдастыру
Атырау облысы, Атырау қ., 
Сатпаева 12 к

Жылжымайтын сауда мү-
лі гін жалға беру саласын-
да инвестициялық жобаны 
іске асыру пайдалылығы 
мен тиімділігін негіздеу, не-
сие ресурстарын белгілен-
ген шарттарға және неси-
елеу мерзімдеріне сәйкес 
қайтару мүмкіндігін негіздеу, 
көп функционалды сауда 
кешеңін салу, сауда ісәрекетін 
ұйымдастыру.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы аясында субсидиялау 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған. 

The rationale of profitability 
and efficiency of investment 
project implementation in the 
field of leasing commercial 
real estate; justification of 
the possibility of loans being 
repaid on the specified terms 
and conditions,вuilding 
of multifunctional trade 
complex,оrganization of trade 
industry.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap -2020» program.

8(7122)766303, 
87019457163

officemanager@sfpm.kz

Обоснование прибыльно-
сти и эффективности реали-
зации инвестиционного про-
екта в сфере аренды торговой 
недвижимости, обоснование 
возможности возврата кре-
дитных ресурсов на заданных 
условиях и сроках кредито-
вания, строительство много-
функционального торгового 
комплекса, организация тор-
говой деятельности.

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: субсидирование в 
рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса -2020».
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«PolyArt Company», 
ТОО
Изготовление пластико-
вых, дисконтных карт, 
визиток и разработка 
бесконтактных техно-
логии
г. Астана, ул. Алтынемел 9

«PolyArt Company», 
LLP
Manufacturing of 
plastic, discount cards, 
business cards and the 
development of non-
contact technologies
Astana c., Altynyemel st., 9

«PolyArt Company», 
ЖШС
Пластик, дисконт  
карталарын, визитка-
ларды өндіру және 
контактісіз технология-
лар жасау 
Астана қ., Алтынемел к. 9

«PolyCard» компания-
сы Қазақстан Республика-
сындағы пластик карточка-
ларының жетекші өндірушісі. 
Көпжылдық тәжірибесі, 
білікті мамандар команда-
сы, технологиялық мүмкін-
діктеріне сүйене отырып, 
біздің компаниямыз кез 
келген күрделі және әр түрлі 
мақсатпен қолдануға бо-
латын пластик карталарын 
өндіру бойынша қызмет 
көрсетудің толық түрлерін 
ұсына алады.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы аясында «Бизнес 
коммуникациясы» жобасына 
қатысу секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған. 

«PolyCard» company is 
the leading manufacturer of 
plastic cards in the Republic 
of Kazakhstan. Long-term 
experience, a team of qualified 
specialists and technological 
capabilities allow our company 
to provide a full range of 
services for the production of 
plastic cards of any complexity 
and for various purposes.

Types of government 
support obtained by the 
company: Participation in the 
project «Business relations» 
within the framework of 
«Business Roadmap-2020» 
program.

8(7172)910-910, 
8-747-8040747
info@polycard.kz 
www.polycard.kz 
sanat@polycard.kz

Компания «PolyCard» ве-
ду щий производитель пла-
стиковых карт в Республи-
ке Казахстане. Обладая 
многолетним опытом, ко-
мандой квалифицированных 
специалистов, технологиче-
скими возможностями, наша 
компания предлагает весь 
спектр услуг по производст-
ву пластиковых карт любой 
сложности и различного на-
значения.

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: Участие в проекте 
«Деловые связи» в рамках 
программы «Дорожная карта 
бизнеса-2020». 
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«RODEN», ИП
Оперативная поли-
графия, сувенирная 
продукция, наружная 
реклама, декор из  
пенопласта
Жамбылская область, 
г.Тараз, ул.Абая 121

«RODEN», PE
Operative polygraphy, 
souvenir production, 
outdoor advertising, 
foam plastic decorations
Zhambyl region, Taraz c., 
Abay st., 121

«RODEN», ЖК 
Жедел полиграфия, 
кәдесый, сыртқы 
жарнама, пенопластан 
жасалған декор
Жамбыл облысы, Тараз қ., 
Абай к., 121 үй

2010 жылы жарнамалық 
бизнесте 5 жылдан 15 
жылға дейін үлкен жұмыс 
тәжірибесі бар маман-
дар тобымен құрылды. Бұл 
«Сыртқы жарнама», «Жедел 
полиграфия» және «Кәдесый 
өнімдері» деген үш ірі 
бағыттың дамуына мүмкіндік 
туғызды. Көрсетілетін қызмет 
нарығында Жамбыл облысы 
бойынша ірі компаниялардың 
бірі болып саналады. Ком-
пания әкімшілігі жарна-
ма саласындағы соңғы 
үрдістерді үнемі қадағалап 
отырады. Біздің технология-
лар қоржынында бүкіл әлем 
бойынша трендті болып са-
налатын көптеген жаңаша 
бағыттар мен көзқарастар 
бар. Сонымен қатар, дизай-
нерлер мен мамандардың 
креативті көзқарасы жобаны 
сапалы өнімге айналдырады. 

Компания «Бизнестің Жол 
картасы-2020» бағдар-
ламаның аясында субси-
диялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған. 

It was founded in 2010 
by a group of specialists with 
extensive experience in the 
advertising business. It was an 
opportunity to develop three 
major directions: «Outdoor 
advertising», «Operative 
printing» and «Souvenir 
production». Working in the 
market of rendered services, 
we are one of the largest 
companies in Zhambyl region. 
The administration of the 
company always follows the 
latest trends in the field of 
advertising. On the basis of our 
technologies there are many 
new trends and perspectives 
that are trending around the 
world. The creative approach 
of our designers and specialists 
makes our projects a quality 
product.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
«Business Roadmap-2020» 
program.

8(7262)436-465, 
87775477756

roden-ph@mail.ru
инстаграмм: rodenprinthouse

Основана в 2010 году груп-
пой специалистов с большим 
опытом и стажем от 5 до 15 
лет работы в рекламном биз-
несе, что и дало возможность 
развитию сразу трёх крупных 
направлений: «Наружной ре-
кламы», «Оперативной поли-
графии» и «Сувенирной про-
дукции». Работая на рынке 
оказываемых услуг, мы явля-
емся производственниками, 
одной из крупных компани-
ей по Жамбылской области 
– администрация компании 
всегда следит за последними 
тенденциями в сфере рекла-
мы. В базе наших технологий 
есть множество новейших 
направлений и взглядов, ко-
торые являются трендовыми 
по всему миру, плюс ко все-
му этому креативный подход 
наших дизайнеров и специа-
листов делает наши проекты 
качественным продуктом.

Виды государственной 
под держки, полученные ком-
панией: субсидирование в 
рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».
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«Sapa logistics», 
ТОО
Складирование, хране-
ние продовольственной 
и непродовольственной 
продукции, склады вре-
менного хранения
г.Астана, ул. Акжол 22 А

«Sapa logistics»,  
LLP
Warehousing, storage 
of food and unfood 
products, warehouse of 
temporal storage
Astana c., Akzhol st., 22

«Sapa logistics», 
ЖШС
Қоймаға сақтау, тағам 
және тағам емес 
өнімдерді сақтау, 
уақытша сақтау 
қоймалары
Астана қ., Ақжол к. 22А 

Sapa Logistics – Аста-
на қаласында бірегей 
логистикалық алаңда әр-түрлі 
қоймалық қызмет ұсынатын, 
жас және қарқынды дамып 
келе жатқан Қазақстандық 
компания. Компания қызметі 
– LIFO, FIFO, FEFO және тағы 
басқа принцип бойынша, 
Warehouse Management 
System (WMS) жүйесі не-
гізінде тауарларды мұқият 
сақтауды көздейді.

Компания «Бизнестің Жол 
картасы-2020» бағдарлама-
ның аясынданесие бойынша 
пайыздық мөлшерлемені суб-
сидиялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған. 

Sapa Logistics is a company 
providing  a range of ware-
house service on a unique 
logistical platform in Astana 
city. We provide responsible 
storage of goods Warehouse 
Management System (WMS) 
on LIFO, FIFO, FEFO bases. 

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program. 

87172528426
info@sapa-logistics.kz
www.sapalogistics.kz

Sapa Logistics – компания, 
предоставляющая спектр 
складских услуг на уникаль-
ной логистической площадке 
в городе Астана. Наши услу-
ги – ответственное хранение 
товаров на основе систе-
мы Warehouse Management 
System (WMS) по принципу 
LIFO, FIFO, FEFO.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией:  субсидирование 
процентной ставки по креди-
ту в рамках программы «До-
рожная карта бизнеса-2020».
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«Zere Group  
Construction», ТОО
Проектирование и 
строительство жилых 
общественных зданий и 
сооружений газо-нефте-
проводов линий электро-
передач
Кызылординская область,  
г. Кызылорда, ул. Айтеке би 5

 «Zere Group  
Construction», LLP
Designing and 
construction of 
residential public 
buildings and structures 
of gas-oil pipelines of 
electric transmission lines
Kyzylorda region, Kyzylorda 
c., Aiteke b st., 5

«Zere Group 
Construction», ЖШС
Тұрғын үй және 
қоғамдық ғимараттар 
мен газ-мұнай 
электр желілері 
құрылымдарын  
жобалау және салу
Қызылорда облысы, 
Қызылорда қ., Әйтеке би к. 5

«Zere Group Construction» 
ЖШС 2014 жылы құрылды. 
Осы уақыт аралығында «Zere 
Group Construction» ЖШС ‒ 
«Проммедконракт» ЖШС, 
«Инженерные изыскания и К» 
ЖШС, «Пауэр Центр» ЖШС, 
«Энергосервис» ЖШС, «Энер-
горесурсснаб» ЖШС секілді 
мердігер компаниялармен 
жұмыс істеп, «Аралтұз» АҚ, 
«Қазпочта» АҚ мекемелеріне 
де қызмет көрсетуде. Соны-
мен қатар, компанияға тап-
сырыс берушілер қатарында 
облыстық және қала әкімшілігі 
секілді мекемелерге қызмет 
көрсетуші бас мердігер-
лер де бар. Қазақстандағы 
БАӘ мүдделерінің өкілі 
«Қызылорда Widlife 
Foundation» (Қызылорда 
Wildlife Fauendeyshn) компа-
ниясымен де халықаралық 
келісім-шартқа отырды.

Компания «Бизнестің 
жол картасы 2020» бизне-
сті қолдау мен дамытудың 
Біріңғай бағдарламасы ая-
сында «Шағын және орта 
кәсіпкерлік топ-менеджментін 
оқыту» секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған. 

«Zere Group Construction» 
LLP company was founded 
in 2014. During the period 
of its activity, «Zere Group 
Construction» LLP performed 
the work for subcontracting 
the following companies: 
«Prommedconcontact» LLP, 
«Engineering Survey and K» 
LLP, «Power Center» LLP, 
«Energoservice» LLP and 
«Energoresurssnab» LLP 
also provided services to JSC 
«Araltuz», JSC «Kazpost».

At the same time, the company 
participates as the general 
designer of the customer, which 
are akimats of the regional 
and city level; an international 
contract with «Kyzylorda Widlife 
Foundation», a company that 
represents the interests of the 
UAE in Kazakhstan, has also 
been signed.

Types of government support 
obtained by the company: 
«Training of top management 
of small and medium-sized 
businesses» in the framework of 
the Unified Program for Business 
Support and Development 
«Business Roadmap -2020».

8 (724) 201876, 
87777777862, 
87773393333

g.kappar@mail.ru

Компания ТОО «Zere Group 
Construction» была основа-
на 2014 году. В период сво-
ей деятельности ТОО «Zere 
Group Construction» выполнял 
работы по заказу субподряда 
следующих компаний - ТОО 
«Проммедконракт», ТОО 
«Инженерные изыскания и 
К», ТОО «Пауэр Центр», ТОО 
«Энергосервис» и ТОО «Энер-
горесурсснаб» также предо-
ставляли услуги АО «Аралтуз, 
АО «Казпочта». Наряду с этим 
компания участвует в качест-
ве генерального проектиров-
щика, заказчиком являются 
акиматы областного и город-
ского уровня, также подписан 
контракт международного 
уровня с «Kyzylorda Widlife 
Foundation» (Кызылорда Уай-
лдлайф Фауэндэйшн) компа-
ния, которая является пред-
ставителем интересов ОАЭ в 
Казахстане. 

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: «Обучение топ-ме-
неджмента малого и средне-
го предпринимательства» в 
рамках Единой программы 
поддержки и развития биз-
неса «Дорожная карта бизне-
са-2020». 

ZERE  
GROUP  
CONSTRUCTION 
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«Айсмед», ТОО
Медицинская и врачеб-
ная деятельность
Атырауская область,  
г. Атырау, мкр. Аван-
гард-2, д. 6, офис 83

«Icemed», LLP
Medical activity
Atyrau region, Atyrau c., 
Avangard-2 md, h. 6,  
office 83

«Айсмед», ЖШС
Медициналық және 
дәрігерлік қызмет
Атырау облысы, Атырау 
қ., Авангард-2 мөлтек 
ауд., 6-үй, 83-кеңсе

«Айсмед» медицина 
орталығында педиатр, гине-
колог, невропатолог, гастро-
энтеролог, эндокринолог, 
терапевт, кардиолог сияқты 
жоғары білікті мамандар 
кеңес береді және қабылдау 
жүргізеді. Физио-ем, сүлікпен 
емдеу, дуоденалды зонд 
сияқты емдеу шаралары да 
жүзеге асырылады. Ересектер 
мен балаларға арналған мас-
саж түрлері бар. Мамандар 
дұрыс тамақтану және ағза 
тазарту бойынша ұсыныс бе-
реді, сондай-ақ науқастарға 
денсаулығын нығайтуға 
және қалпына келтіруге 
көмектеседі.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарлама-
ның аясында субсидиялау 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған. 

«Icemed» medical center 
carries out consultations 
and rappointments of highly 
qualified specialists as 
pediatrician, gynecologist, 
neurologist, gastroenterologist, 
endocrinologist, therapist, 
cardiologist. Medical procedures 
are provided. Physiotherapy. 
Hirudotherapy. Duodenal and 
blind probing. Different types 
of massage for children and 
adults. The specialists give 
recommendations on proper 
nutrition, health recovery and 
promotion. 

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

87013027178, 
87051249822

bek_mar@list.ru, 
medusluga15@list.ru

В Медицинском центре 
«Айсмед» проводятся кон-
сультации и приемы высокок-
валифицированных специа-
листов: педиатра, гинеколога, 
невропатолога, гастроэнтеро-
лога, эндокринолога, терапев-
та, кардиолога. Проводятся 
лечебные процедуры. Физио-
терапия. Гирудотерапия. Дуо-
денальное и слепое зондиро-
вание. Разные виды массажа 
для детей и взрослых. Специ-
алисты дают рекомендации 
по правильному питанию, по 
очищению организма, а также 
поможет пациентам в восста-
новления и укрепления здо-
ровья.

Виды государственной под-
держки, полученные компа-
нией: субсидирование в рам-
ках программы «Дорожная 
карта бизнеса-2020».
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«Анкауов Баглан 
Кызылбаевич, Arlan 
Design», ИП
Разработка проектов 
дизайна интерьера, 
создание картин деко-
ративно-прикладного 
искусства
Костанайская область,  
г. Костанай,  
пр. Аль-Фараби 48

«Ankauov Baglan 
Kyzylbayevich, Arlan 
Design»,PE
Development of projects 
for interior design, 
creation Applied and 
Decorative Arts painting
Kostanay region, Kostanay 
c., Al-Farabi ave. 48

«Анкауов Баглан 
Кызылбаевич, Arlan 
Design», ЖК
Интерьер дизайн 
жобаларын әзірлеу, 
декоративтік-
қолданбалы өнер сурет-
терін жасау
Қостанай облысы, 
Қостанай қ., әл-Фараби 
даңғылы 48

Интерьер дизайн жоба-
сын әзірлеу, әсем ортаны 
қалыптастыру, жаңа техно-
логия бойынша аппликация 
суреттерін жасау, еліміздің 
декоративтік-қолданбалы 
өнеріне үлес қосу. Студия 
2011 жылы ашылды.

Компания «Бизнестің Жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша «Бизнес-
Кеңесші» «Бизнес өсім» жо-
балар; «Даму-Көмек» секілді 
мемлекеттік қолдау түріне ие 
болған. 

Development of projects 
for interior design, creating 
beautiful environments, the 
creation of paintings by new 
technologies –application, 
contribution to the decorative 
arts of the country. The studio 
was opened in 2011.

Types of government 
support obtained by the 
company: «Business Adviser», 
«Business-growth» projects 
within the framework of 
«Business Roadmap -2020» 
program; «Damu-Komek».

87772431642, 
87751016471

baglan_ankauov@mail.ru

Разработка проектов ди-
зайна интерьера, создание 
красивой среды, создание 
картин по новой технологии–
аппликации, внесение вклада 
в декоративно-прикладное 
искусство страны. Студия от-
крылась в 2011 году.

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: «Бизнес-советник», 
«Бизнес-рост» проекты в рам-
ках программы «Дорожная 
карта бизнеса-2020»; «Даму-
Комек».
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«StartUp  
Академия», ТОО
Развитие студенческого 
и преподавательского 
предпринимательства,  
коммерциализация 
проектов
Павлодарская область,  
г. Павлодар, ул. Ломова 
64

«Start Up Aсademy», 
LLP
Development of 
student and teacher 
entrepreneurship, 
commercialization of 
projects
Pavlodar region, Pavlodar 
c., Lomov st. 64

«StartUp  
Академия», ЖШС
Студент және 
оқытушылар арасында 
кәсіпкерлікті дамыту, 
жобаларды коммерци-
ализацияландыру
Павлодар облысы,  
Павлодар қ., Ломов к. 64

Павлодар облысында 
«Start Up Академия» жобасы 
«Даму» қорының қолдауымен 
С. Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік универ-
ситеті негізінде жүзеге асы-
рылуда. Жобаның мақсаты 
жас, бастаушы кәсіпкерлерге 
қолғабыс көрсету.    

Көрмеде Академия ең 
сәтті жобаларды ұсынады: 
«UCAR.KZ», «Greenwonder», 
«Монополия Павло-
дар», Rimmini, Tafella – 
K a z a k h N a t i o n a l S w e e t s , 
«Mirstankov» ЖШС, ЖК 
Альбекова А.К,  «KoumIce», 
«ALAU Pavlodar» ЖШС, 
«KazAgroTrade» ЖШС. 

 Компания StartUp Ака-
демия жобасы секілді мем-
лекеттік қолдау түріне ие 
болған.

«Start Up Academy» 
project with the support 
of «Damu» Fund is being 
implemented on the basis 
of Pavlodar State University 
named after S.Toraigyrov in 
Pavlodar region. The aim of 
the project is to assist young, 
first-time entrepreneurs. At 
the exhibition, the Academy 
presents the most successful 
projects: «UCAR.KZ», 
«Green wonder», «Pavlodar 
Monopoly», Rimmini, 
Tafella – Kazakh National 
Sweets, «Mir stankov» LLP, 
PE «Albekova А.К.»,  «Koum 
Ice», «ALAU Pavlodar» LLP, 
«KazAgroTrade» LLP.

Types of government 
support obtained by the 
company: Start Up Academy 
project.

8(7182)673-773
www.startupacademy.kz

В Павлодарской обла-
сти проект «StartUp Акаде-
мия» при поддержке Фонда 
«Даму» реализуется на базе 
Павлодарского государст-
венного университета им. 
С.Торайгырова. Цель проекта 
оказать содействие молодым, 
начинающим предпринима-
телям. На выставке Акаде-
мия представляет наиболее 
успешные проекты: «UCAR.
KZ», «Green wonder», «Мо-
нополия Павлодар», Rimmini, 
Tafella – Kazakh National 
Sweets, ТОО «Mirstankov», ИП 
Альбекова А.К,  «Koum Ice», 
ТОО «ALAU Pavlodar», ТОО 
«KazAgroTrade».

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: Проект StartUp Ака-
демия.
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«Қызылорда 
қанағаты», ТОО
Брошюровочно-пере-
плетная и отделочная 
деятельность и сопутст-
вующие услуги и печать 
и воспроизведение 
записанных материалов
Кызылординская  
область, г.Кызылорда, 
ул.Шукурова 62

«Kyzylorda 
kanagaty», LLP
Brochure and 
bookbinding and 
finishing activity and 
related service, printing 
and reproduction of 
recorded materials
Kyzylorda region, Kyzylorda 
c., Shukurov st., 62

«Қызылорда 
қанағаты», ЖШС
Брошюралау-түптеу, 
өңдеу және ілеспе 
қызметтерін көрсету, 
жазылған матери-
алдарды басу және 
қалпына келтіру
Қызылорда облысы, 
Қызылорда қ., Шүкіров 
к. 62

«Қызылорда қанағаты» 
ЖШС 2002 жылы құрылған. 
Бүгінде Қызылорда қала-
сында ғана емес, облыс 
көлеміндегі полиграфиялық 
қызмет көрсету нарығында 
белгілі табыстарға жетті.

Типография шығаратын 
бланк өнімдері тұтыну-
шылардың таңдауына қарай 
жоғары сапалы ксерокс, оф-
сет және газет қағазында ба-
сылып шығарылады. Фирма 
мамандарының Чехия және 
Германиядан әкелінген баспа 
жабдықтауында жұмыс жасау 
едәуір тәжірибесі бар. 

Компания несиенің пайы-
зын субсидиялау, «Бизнестің 
жол картасы-2020» бизне-
сті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы» 
аясында «Шағын және орта 
кәсіпкерліктің топ-менед-
жментін оқыту» секілді мем-
лекеттік қолдау түрлеріне ие 
болған. 

«Қызылорда қанағаты» 
LLP was created in 2002, but 
has already achieved some 
success in the market of 
printing services in Kyzylorda 
region.Printed blanks released 
by printing house, is printed on 
high-quality Xerox, offset or 
newsprint by the client’s choice. 
The company’s specialists have 
solid experience with printing 
equipment from the Czech 
Republic and Germany.

Types of government 
support obtained by the 
company: a tool for subsidizing 
the interest rate of the loan, 
«Training top management of 
small and medium enterprises» 
within the framework of 
Unified business support 
and development program 
«Business Roadmap-2020».

8 (7242) 248 – 456
kzkanagat@mail.ru

ТОО «Кызылорда-Кана-
гаты» было создано в 2002 
году, но уже добилась опре-
деленных успехов на рын-
ке полиграфических услуг 
г. Кызылорда и области. 
Бланочная продукция, вы-
пускаемая типографией, 
печатается на качественной 
ксероксной, офсетной или га-
зетной бумаге по выбору кли-
ентов. Специалисты фирмы 
имеют солидный опыт работы 
с печатным оборудованием 
из Чехии, Германии.

Виды государственной 
под держки, полученные ком-
панией: инструмент субсиди-
рование процентной ставки 
кредита, «Обучение топ-ме-
неджмента малого и средне-
го предпринимательства» в 
рамках Единой программы 
поддержки и развития биз-
неса «Дорожная карта бизне-
са-2020».
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«Ниязгалиева М.», 
ИП 
Полиграфические 
услуги
Кызылординская область, 
г. Кызылорда,  
ул. Токмагамбетова 27

«Niyazgaliyeva M.», 
EP
Printing services
Kyzylorda reg., Kyzylordac., 
Tokmagambetov st., 27

«Ниязгалиева М.», 
ЖК
Полиграфиялық қызмет 
көрсету
Қызылорда облысы, 
Қызылорда қ., 
Тоқмағамбетов к. 27

Шақыру билеті, құттықтау 
ашық хат, мадақтама, ди-
плом, визитка, күнтізбе, 
буклет, брошюра, блок-
ноттарды шығарумен, кө-
шірме жасау, ламинаттау, 
құжаттарды түптеу, адресат-
тар мен қол қоюға арналған 
папка, фотоальбом, бон-
боньерка, нақыштама, пла-
с тикалық тақта, бейдж, 
топперлер жасау, сыйлық, 
тарелка, ыдысқа сурет салу 
және т.б. қызмет түрлерін 
көрсетумен айналысады. 

Компания «Бизнестің 
жол картасы-2020» бизне-
сті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы ая-
сында «Шағын және орта 
кәсіпкерлік топ-менеджмен-
тін оқыту» секілді мемлекеттік 
қолдау түрлеріне ие болған. 

Private entrepreneur is 
engaged in manufacturing of 
invitation cards, greeting cards, 
production of certificates, 
diplomas, business cards, 
calendars, booklets, brochures, 
notebooks, carboncopy, 
lamination, binding of 
documents, folders for 
contacts and signing, making 
photo albums, bonbonniere, 
engraving, production of 
tablets, manufacture of 
signs, badges, toppers, the 
inscription on the souvenir 
plate, on mugs, and so on.

Types of government support 
obtained by the company: 
«Training top management of 
small and medium enterprises» 
within the framework of 
Unified business support 
and development program 
«Business Roadmap-2020».

8 (7242) 270-060
87026267504

artdesign270060@mail.ru

Занимается изготовлением 
пригласительных билетов, 
поздравительных открыток, 
изготовление грамот, дипло-
мов, визиток, календарей, 
буклетов, брошюр, блокно-
тов, ксерокопия, ламинация, 
переплет документов, папки 
для адресатов и для подписи, 
изготовление фотоальбомов, 
бонбоньерок, гравировка, 
изготовление табличек, бей-
джей, топперов, надпись 
на сувенире, на тарелке, на 
кружках, и тд.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией:«Обучение топ-
менеджмента малого и сред-
него предпринимательства» 
в рамках Единой программы 
поддержки и развития биз-
неса «Дорожная карта бизне-
са-2020». 
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«Рысбаева и Ко», 
ТОО 
Полиграфия, реклама, 
упаковка, сувениры
Жамбылская область, 
г.Тараз, ул.Казыбек би 
109

«Rysbaeva and Co.», 
LLP
Printing, advertising, 
packaging, souvenirs
Zhambyl region, Taraz c., 
Kazybek bi st., 109

«Рысбаева и Ко» 
ЖШС
Полиграфия, жарнама, 
қаптама, кәдесыйлар
Жамбыл облысы, Тараз қ., 
Казыбек би к. 109

Полиграфиялық және 
жарнамалық нарықта қызмет 
еткен 24 жыл ішінде «Ры-
сбаева и Ко» ЖШС Жам-
был облысы мен басқа дай 
аймақтарда жоғары сапалы 
өнім, оның ішінде элиталы 
өнімдер шығарумен айналы-
сты. Мөр, штамп, визитка, бу-
клеттерден бастап, толық түсті 
кітап өнеркәсіптік тиражы, 
еуропалық сапасы бар жап-
сырма, ашық хат, мадақтама, 
дипломға дейін шығаратын 
кәсіпорын ға айналды. 

Компания «Бизнестің Жол 
картасы-2020» бағдарлама-
сы бойынша субсидиялау 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған. 

Over 24 years of its existence 
in the printing and advertising 
market «Rysbaeva and Co» 
LLP has acquired reputation 
of a company that produces 
high-quality, including elite, 
products of a very different 
plan from printing and stamps, 
business cards and booklets 
to industrial print runs of full-
color books, labels, postcards, 
certificates and diplomas of 
European quality in Zhambyl 
region and beyond.

Types of government 
support obtained by the 
company:  subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap -2020» program.

8(7262) 453-216,  
8 (7262) 451-487
info@rysbaeva.kz

За 24 года работы на по-
лиграфическом и рекламном 
рынке ТОО «Рысбаева и Ко» 
приобрело в Жамбылской 
области и за ее пределами 
репутацию предприятия, про-
изводящего высококачест-
венную, в том числе элитную 
продукцию самого разного 
плана от печати и штампов, 
визиток и буклетов до про-
мышленных тиражей пол-
ноцветных книг, этикеток, 
открыток, грамот и дипломов 
европейского качества. 

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: субсидирование в 
рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020» .
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«Стеклоцентр 
Кокше», ТОО
Производство 
строительных 
пластиковых изделий
Акмолинская область, 
г.Кокшетау, ул. Валиханова 
234

«GlassCentre 
Kokshe», LLP
Manufacture of 
construction plastic 
products
Akmola region, Kokshetau 
c., Valikhanov st., 234

«Стеклоцентр 
Кокше», ЖШС
Құрылыстағы пластик 
бұйымдар өндіру
Ақмола облысы, Көкшетау 
қ., Уәлиханов 234

«СтеклоцентрКокше» ЖШС 
2006 жылы құрылды. Негіз-
гі бағыты - шыны мен айна 
кесу және сату. 2008 жылы 
шыны мен айна өңдеу үшін 
және көркемдеу жұмыстар 
үшін жабдықтар сатып 
алынды. Өндіріс барысын-
да баламасы жоқ наносия-
лар қолданылады. Оларға 
ультракүлгін сәулелену әсер 
еткенде полимерленеді және 
қатты күйге енеді. Бірақ 
озон және басқа зиян булар 
бөлінбейді, денсаулық пен 
қоршаған ортаға мүлдем 
қауіпсіз.

Компания «Бизнестің Жол 
картасы-2020» бағдарлама-
сы бойынша субсидиялау 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған. 

«GlassCentreKokshe» LLP 
was founded in 2006, the 
main direction was cutting and 
selling of glass and mirrors. 
Equipment for processing 
glass and mirrors, as well as 
equipment for artwork was 
purchased in 2008. In the 
process of production we 
use unrivalled nanoink that 
being exposed to ultraviolet 
radiation, get polymerized and 
turn into a solid state, while 
ozone and other harmful fumes 
are not released, and prints are 
absolutely safe for health and 
the environment.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

87013123808, 
87015355363

ТОО «СтеклоцентрКокше» 
было основано в 2006 году, 
основным направлением 
было резка и продажа стекла 
и зеркала. В 2008 году было 
приобретено оборудование 
для обработки стекла и зер-
кала, а также оборудование 
для художественных работ. В 
процессе производства при-
меняются не имеющие ана-
логов наночернила, которые, 
при воздействии на них уль-
трафиолетового излучения, 
полимеризируются и пере-
ходят в твердое состояние, 
при этом не выделяется озон 
и другие вредные испарения, 
отпечатки абсолютно без-
опасны для здоровья и окру-
жающей среды.

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: субсидирование в 
рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».



185

ҚЫЗМЕТТЕР
 УСЛУГИ

 SERVICES

«Чечулина К.В.»,  
ИП
Сеть домашних  
гостиниц, апартамен-
ты посуточно, услуги 
клининга
Костанайская область, 
г. Костанай, ул.Толстого 
62

«Chechulina K.V.», 
PE
Network of home hotels, 
day charge apartments, 
cleaning services
Kostanay region,  
Kostanay c., Tolstoy st., 62

«Чечулина К.В.», 
ЖК
Үй секілді қонақ 
бөлмелер желісі, 
тәулікке берілетін 
пәтерлер, клининг  
кызметі
Қостанай облысы, 
Қостанай қ., Толстой к. 62

HomeHotel үй секілді қонақ 
бөлмелер желісі, клиенттің 
қажеттілігі мен бюджетіне 
сәйкес пәтерді білікті таңдау, 
тәулік бойы қызмет корсе-
тетін кеңсе, HomeHotel апар-
таменттерінде заманауи 
дизайн, барлық тұрмыстық 
техника, WI-FI, клинингке 
арналған кәсіби жабдықтау, 
кауіпсіз жуғыш заттар, 
итальяндық жабдықтаумен 
қамтамасыз етілген кір жуа-
тын бөлме бар.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарлама-
сы аясында ШОБ топ-ме-
неджментін оқыту секілді 
мемлекеттік қолдау түріне ие 
болған. 

HomeHotel is a network of 
home hotels, qualified selection 
of apartments in accordance 
with the needs and budget 
of the client, continuous 
operation throughout the day, 
apartments of HomeHotel have 
modern design, all appliances, 
WI-FI, professional equipment 
for cleaning, safe detergents, 
own laundry on the Italian 
equipment.

Types of government 
support obtained by the 
company: Training top 
management of small and 
medium-sized businesses 
within the framework of 
«Business Roadmap-2020» 
program.

87476012937,  
87776163153, 77476012937 

homehotel@yandex.ru
www.homehotel.kz

HomeHotel сеть домашних 
гостиниц, квалифицирован-
ный подбор квартир в соот-
ветствии с потребностями и 
бюджетом клиента, кругло-
суточный офис, в апартамен-
тах HomeHotel современный 
дизайн, вся бытовая техника, 
WI-FI, профессиональное 
оборудование для клининга, 
безопасные моющие средст-
ва, собственная прачечная на 
итальянском оборудовании.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Обучение топ 
менеджмента МСБ в рамках 
программы «Дорожная карта 
бизнеса-2020».
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«KAZMEDPRIBOR 
Holding», ТОО
Производство высоко-
качественного меди-
цинского оборудования 
и медицинской мебели
ЮКО, г. Шымкент,  
ул. Д. Курманбекова 2

«KAZMEDPRIBOR 
Holding», LLP
Production of high-
quality medical 
equipment and medical 
furniture
SKR, Shymkent c.,  
D. Kurmanbekova st., 2 

«KAZMEDPRIBOR 
Holding», ЖШС
Жоғары сапа-
лы медициналық 
жабдықтар және 
медициналық жиһаз 
өндірісі
ОҚО, Шымкент қ.,  
Д. Құрманбеков 2 к

«KAZMEDPRIBOR Holding» 
отандық нарық тағы жо-
ғары сапалы меди цина-
лық жабдықтар мен 
медициналық жиһаз өндіру 
бойынша көшбасшы ком-
пания. 200-ден астам өнім 
түрлерін шығарады. Ком-
пания халықаралық стан-
дарт бойынша жұмыс 
істейді. Ұйым штатында 
жоғары медициналық не-
месе техникалық білімі 
бар 380-нен астам кәсіби 
қызметкерлер бар. 

Компания «Бизнестің Жол 
картасы-2020» бағдарлама-
сы бойнша субсидиялау 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған.

«KAZMEDPRIBOR Holding» 
-is the leader in production of 
high quality medical equipment 
and medical furniture in the 
domestic market. The range 
of products is more than 200 
items. The company works 
according to the international 
standard. The personnel 
consists of 380 professional 
employees with a medical or 
technical education. 

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap -2020» program.

8 (7252) 318-776,  
318-777, 359-425

info@kazmedpribor.kz
www.kazmedpribor.kz

«KAZMEDPRIBOR Holding» 
- лидер по производству 
высококачественного ме-
дицинского оборудования 
и медицинской мебели на 
отечественном рынке. В ас-
сортименте производимой 
продукции более 200 наи-
менований. Компания ра-
ботает по международному 
стандарту. В штате организа-
ции работают более 380 про-
фессиональных сотрудников 
имеющих высшее медицин-
ское или техническое обра-
зование. 

Виды государственной 
под держки, полученные ком-
панией: субсидирование в 
рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020». 
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«NiM», ИП
Парфюмерно-космети-
ческое производство
Карагандинская область, 
г.Темиртау, пр.Республики 
26 а

«NiM», PE
Perfume and cosmetic 
production
Karaganda region, Temirtau 
c., Republic Ave. 26 a

«NiM», ЖК
Парфюмерлық – 
косметикалық өндіріс
Караганды облысы,  
Теміртау қ., Республика 
данғ. 26а 

«NiM» ЖК табиғи сабын 
өндірумен айналысады. 
Кәсіпорын 25 түрі табиғи са-
бын, ваннаға арналған тұз бен 
балауыздан жасалған массаж 
плиткаларын шығарады. 

Компания «Бизнестің Жол 
картасы-2020» бағдарламасы 
бойнша топ-менеджмент оқыту 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған. 

Private entrepreneur «NiM» 
manufactures natural soap. 
Production is represented by 
natural soap of 25 types, bath 
salts and massage tiles made 
of wax.

Types of government 
support obtained by the 
company: training top 
management of small and 
medium-sized businesses 
within the framework of 
«Business Roadmap -2020» 
program.

 

87014831055
admin@nim-handmade.kz

ИП «NiM» занимается про-
изводством  натурального 
мыла. Производство пред-
ставлено на сегодня 25 видов 
натурального мыла, а также 
соль для ванн и массажные 
плитки из воска. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: обучение топ-
менеджмента МСБ в рамках 
программы «Дорожная карта 
бизнеса-2020». 
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«PHYTO-API-
PHARM», ТОО
Производство биологи-
чески активных добавок 
к пище и косметических 
средств на растительной 
основе
ЮКО, г. Шымкент,  
Тельмана, ул. Аль-Фараби 
100

«PHYTO-
APIPHARM», LLP
The production of dietary 
food supplement and 
plant-based cosmetics
SKR, Shymkent c., 
Thelmann district,  
Al-Farabi st., 100

«PHYTO-
APIPHARM», ЖШС
Тағамға биологиялық 
белсенді қоспалар 
және өсімдік негізді 
косметикалық құралдар 
өндіру
ОҚО, Шымкент қ., айм. 
Тельман, Аль-Фараби к. 
100

«PHYTO-APIPHARM» - 
өсімдік, жануар және мине-
ралдан шикізаттан жоғары 
сапалы өнім өндіретін за-
манауи компания. «PHYTO-
APIPHARM» компаниясының 
негізгі міндеті тұрақты да-
муды қамтамасыз ете оты-
рып, тұтынушыны табиғи 
қоспалардан дайындалған 
өніммен қамтамасыз ету. 

Компания «Бизнестің Жол 
картасы-2020» бағдарлама-
сы бойнша шағын және орта 
бизнес топ-менеджментін 
оқыту секілді мемлекеттік 
қолдау түрлеріне ие болған. 

«PHYTO-APIPHARM» LLP is 
a modern company producing 
high quality products of raw 
materials of plant, animal 
and mineral origin. The main 
task of «PHYTO-APIPHARM» 
company is a stable provision 
of consumer with health 
products made from natural 
ingredients.

Types of government 
support obtained by the 
company: Training top 
management of small and 
medium-sized businesses 
within the framework of 
«Business Roadmap-2020» 
program.

8 (7252) 553-285, 
87057583078

info@phyto-apipharm.com
www.phyto-apipharm.com

ТОО «PHYTO-APIPHARM» 
- это современная компания 
по производству высококаче-
ственной продукции из сырья 
растительного, животного и 
минерального происхожде-
ния. Основной задачей ком-
пании «PHYTO-APIPHARM» 
является стабильное разви-
тие обеспечения потребителя 
продукцией для здоровья, 
изготовленной из природных 
ингредиентов.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Обучение топ-
менеджмента МСБ в рамках 
программы «Дорожная карта 
бизнеса- 2020». 
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 «Зерде-Фито», 
ТОО
Производство фитоте-
рапевтических препа-
ратов
ЮКО, г. Шымкент, мкр. 
Химфармзавода 2/1

«Zerde-Phyto»,  
LLP
The production of 
phytotherapeutic drugs
SKR, Shymkent c., Chemical 
pharmaceutical plant micro-
district 2/1 

«Зерде-Фито», 
ЖШС
Фитотерапиялық пре-
параттар өндірісі
ОҚО, Шымкент қ.,  
Химфармзавод ш.а. 2/1

«Зерде-Фито» компани-
ясы 1998 жылдан бастап 
үнемі жаңа әдістемелерді 
игере отырып және ғылыми 
әлеуетті қолдана отырып фи-
топрепараттарды өндірумен 
айналысады.

Бүгінгі таңда «Зерде-Фито» 
ЖШС – ҚР нарығында дәрілік 
шөптер, жиындар мен фито-
шай өндірушілерінің арасын-
да көшбасшы болып сана-
лады. Мұнда шамамен 220 
қызметкер жұмыс істейді, 
жылына 1000 тоннадан астам 
өнім өндіріледі. Сұраныстағы 
өнімдердің 300-ден астам 
түрі өндіріледі. Шикізатты 
әлемге әйгілі өндірушілерден 
сатып алынады. 

Компания «Іскерлік бай-
ланыстар» бағдарламасы 
бойынша оқыту секілді мем-
лекеттік қолдау түріне ие 
болған. 

«Zerde-Phyto» company has 
been the largest in Kazakhstan 
producer of phytotherapeutic 
products manufactured from 
high-quality medicinal plant 
materials since 1998. 

Today «Zerde-Phyto» LLP 
is the leader on Kazakhstan 
market among the 
manufacturers of medicinal 
herbs, herbal teas . It employs 
about 220 employees, the 
production capacity is more 
than 1000 tons per year. It 
produces about 300 kinds 
of popular products. Raw 
materials are purchased from 
the world famous suppliers, 
quality assurance of raw 
materials is based on funding 
of the cultivation of the 
required volumes of medicinal 
herbs.

Types of government 
support obtained by the 
company: training within 
«Business relations» program.

8 (7252) 503-629,  
8 (7252) 503-560

marketing@zerdefito.kz, 
zerdefito.kz

Компания «Зерде-Фито» с 
1998 года - крупнейший в Ре-
спублике Казахстан произво-
дитель фитотерапевтических 
препаратов, изготовленных 
из качественного лекарст-
венно-растительного сырья. 
Сегодня ТОО «Зерде-Фито» 
- лидер на рынке РК среди 
производителей лекарствен-
ных трав, сборов и фиточаев. 
Здесь работают около 220 
сотрудников, объем произ-
водства – более 1000 тонн в 
год. Выпускается около 300 
наименований востребо-
ванной продукции. Сырье 
закупается у поставщиков с 
мировым именем, гарантия 
качества сырья основана на 
финансировании выращива-
ния необходимых объемов 
лекарственных трав. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: обучение по про-
грамме «Деловые связи».
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«Казахстан -  
мед дез», ТОО
Контейнеры для без-
опасной утилизации 
медицинских отходов
г. Астана, пр. Сарыарка 
17, оф.39

«Kazakhstan - med 
dez», LLP
Containers for the safe 
disposal of medical waste
Astana c., Saryarka ave. 17, 
office 39

«Казахстан - мед 
дез», ЖШС
Медициналық 
қалдықтарға арналған 
қауіпсіз контейнерлер 
өндірісі
Астана қ., Сарыарқа даң. 
17, 39 кең

«Казахстан - мед дез» 
ЖШС 2001 жылы негізі 
қаланған көп салалы мекеме. 
Медициналық қалдықтарды 
қауіпсіз жоюға арналған кон-
тейнерлерді өндірумен ай-
налысады. Бас директордың 
патенттелген технологиясы 
бойынша жасалатын кон-
тейнерлер медициналық 
қызметкерлерді кездейсоқ 
зақымданудан қорғайды.

Компания «Бизнестің Жол 
картасы-2020» бағдарлама-
сы бойнша субсидиялау 
және топ-менеджменті оқыту 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған. 

«Kazalhstan-med dez» 
LLP produces containers 
for safe disposal of medical 
waste. The company provides 
reliable protection of medical 
personnel from the risk of 
accidental infection when 
collecting medical waste. 
The main advantage of our 
company is an impeccable 
reputation.

Types of government 
support, obtained by the 
company: subsidizing and 
training top management 
within the framework of 
«Business Roadmap -2020» 
program.

8 (7172) 995-187
kaz_med_dez@mail.ru
www.kazmeddez.kz

ТОО «Казахстан - мед дез» 
производит контейнеры для 
безопасной утилизации ме-
дицинских отходов (КБУ). 
Компания обеспечивает 
надёжную защиту медицин-
ского персонала от риска слу-
чайного заражения при сборе 
медицинских отходов. Глав-
ное преимущество нашей 
компании - это безупречная 
репутация. 

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: субсидирование, 
Обучение топ-менеджмента 
МСБ в рамках программы 
«Дорожная карта бизнес-
са-2020».



192

ФАРМАЦЕВТИКА ӨНЕРКӘСІБІ, МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘНЕ КОСМЕТИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,  
ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
PHARMACEUTICAL INDUSTRY, MANUFACTURE OF MEDICAL EQUIPMENT,  
MANUFACTURE OF COSMETIC PRODUCTS

«Контакт», ТОО
Реализация лекарствен-
ных средств
ЮКО, г. Шымкент, мкр. 
Катын Копр, ул. Омешулы, 
д. 5А

«Contact», LLP
Sale of pharmaceutical 
products
SKR, Shymkent c., Katyn 
Kopr md., Omeshuly st., 5A

«Контакт», ЖШС
Дәрі-дәрмек сату
ОҚО, Шымкент қ., 
Қатынкөпірш/а., Өмешұлы 
көш., 5А үй

«Контакт» компаниясы 25 
жылдан астам уақыт танымал 
болып, бүгінде халықаралық 
фармацевтикалық өнімдер 
нарығының кең фирма-
лар желісіне айналды. Са-
палы қызметке кепілдік 
береді, өндірістік әлеуеті 
зор, қойма алаңдары бар, 
тәжірибелі басшылығы 
және білікті қызметкерлер 
командасы қалыптасқан. 
Фирманыңқызметі ISO9001 
және GDP стандарттарына 
сәйкес сертификатталған. 

Компания «Даму» 
Қорының ШОБ субъектілері-
не қаржылық қолдау көрсету 
- несиелеусекілді мемлекет-
тік қолдау түріне ие болған. 

«Contact» company 
appeared more than 25 
years ago and today is an 
active participant of the 
international market of 
pharmaceutical products with 
a wide network of branches, 
guaranteed quality services, 
large production capacity, 
warehouse space, experienced 
management and a highly 
qualified team of employees. 
The activities of the company 
are certified in accordance with 
ISO9001 and GDP standards.

Types of government 
support robtained by the 
company: Credit financing for 
providing financial support 
to small and medium-sized 
businesses by «Damu» Fund.

8 (7252) 555-090,  
555-096, 553-345. 

info@kontaktfarm.kz
 www.kontaktfarm.kz

Компания «Контакт» заяви-
ла о себе более 25 лет назад 
и на сегодня является актив-
ным игроком международно-
го рынка фармацевтической 
продукции с широкой сетью 
филиалов, гарантированным 
качеством услуг, большим 
производственным потенци-
алом, складскими площадя-
ми, опытным руководством 
и квалифицированной ко-
мандой сотрудников. Дея-
тельность фирмы сертифи-
цирована в соответствии со 
стандартами ISO9001 и GDP.

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: Кредитование в рам-
ках обеспечения финансовой 
поддержки субъектов МСБ 
Фондом «Даму».
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«Көркем-Дос»,  
ТОО
Авто и бытовая химия, 
косметические продук-
ты
ЮКО, г. Шымкент, Лен-
герское шоссе, 5 км

«Korkem-DOS»,  
LLP
Auto and house hold 
chemicals, cosmetic 
products
SKR, Shymkent c., Lenger 
highway, km 5

«Көркем-Дос», 
ЖШС
Көлік және тұрмыстық 
химия, косметикалық 
өнімдер
ОҚО, Шымкент қ, Ленгір 
тас жолы, 5-інші шақырым

«Көркем-Дос» Жауап-
кершілігі шектеулі серікте-
стігі 2013 жылы құрылған. 
2014 жылы өндіріс толықтай 
іске қосылды. Қазақстан 
нарығында «Көркем» та-
уар белгісімен отандық 
өнімде шығарады. Ұжым 
Индустриалдық аймақта 
орналасқан. Өнеркәсіптің 
аумағы 600 ш. м. Комплекс 3 
цехтан тұрады.

Компания «Даму» 
қорының қаржылық емес 
қолдау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған. 

«Korkem-DOS» limited 
liability partnership was 
founded in 2013, the actual 
works started in 2014. The 
company manufactures 
domestic products, under 
«Korkem» trademark. The 
company is located in Industrial 
zone; the premises have a floor 
area of 600 m2 and includes 3 
workshops.

Types of government 
support obtained by the 
company: non-financial 
support of «Damu»Fund.

8(7252) 270-699,160-819
pazilbek@mail.ru

too-krkem-dos.tomas.kz

Товарищество с огра-
ниченной ответственности 
«Көркем-Дос» было основа-
но в 2013 г., но фактически 
работает с 2014 года. Про-
изводит отечественную про-
дукцию под товарной мар-
кой «Көркем». Предприятие 
находится в Индустриальной 
зоне, помещение 600 кв.м. и 
включает в себе 3 цеха.

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: нефинансовая под-
держка Фонда «Даму».
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CELLULOSE AND PAPER INDUSTRY 

«EASY TRADING», 
ИП
Производство и ре-
ализация бумажной 
продукции (туалетная 
бумага, бумажные сал-
фетки и полотенца)
г. Астана, шоссе Ондiріс 
22/2

«EASY TRADING»,  
PE
Production and sale of 
paper product (toilet 
paper, paper napkins and 
towels since)
Astana c., Ondiris highway 
22/2

«EASY TRADING», 
ЖК
Қағаз өнімдерін шығару 
(дәретхана қағазы, 
қағаз майлықтары мен 
сүлгілер)
Астана қ., Өндiріс тас 
жолы 22/2

«Easy  Trading» ЖК 
Қазақстан Республикасында 
өр нек басылған қағаз өнім-
дерін шығаратын, қарқынды 
дамып келе жатқан отандық 
тауар өндірушілердің бірі. 
Компания 2013 жылдан 
бастап дәретхана қағазын, 
қағаз сүлгілер (майлықтар) 
мен қол сүлгілерін жасап, 
оларды сатумен айналыса-
ды. Шығарылатын өнімнің 
түрлері көп – классикалык 
қағаз өнімдерінен бастап 
диспернсерлерге арналған 
кәсіби санитариялық қағазға 
дейін шығарылады. Біздің са-
уда маркаларымыз: «Easy», 
«Оригами», «Аққу Кағазы», 
«Акварель». 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарлама-
сы бойынша кепілдік беру 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған.

PE «Easy Trading» is 
one of the most successful 
domestic producers of paper 
products in the Republic of 
Kazakhstan. The company has 
been producing and selling 
toilet paper, paper napkins 
and towels since 2013. The 
assortment of manufactured 
products is wide enough: from 
classical paper products to the 
production of professional 
sanitary paper for dispensers. 
Our trademarks are «Easy», 
«Оригами», «Аққу Кағазы», 
«Акварель».

Types of government 
support obtained by the 
company: guaranteеing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

87017277205, 
8(7172)250-132

www.easygroup.kz
www.easygroup.kz

ИП «Easy Trading» явля-
ется одним из успешно раз-
вивающихся отечественных 
товаропроизводителей бу-
мажной продукции в Респу-
блике Казахстан. Компания 
производит и реализовывает 
туалетную бумагу, бумажные 
салфетки и полотенца с 2013 
года. Ассортимент изготавли-
ваемой продукции достаточ-
но широк, от классической 
бумажной продукции до про-
изводства профессиональ-
ной санитарной бумаги для 
диспенсеров. Наши торговые 
марки: «Easy», «Оригами», 
«Аққу Кағазы», «Акварель». 

Виды государственной 
под держки, полученные ком-
панией: гарантирование в 
рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».
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«Qazag Paper 
Company», ТОО
Производство бумаж-
ных стаканов, пластико-
вых крышек и пакети-
рованного сахара
Карагандинская область, 
г. Сарань, ул. Доковская 
1а

 «Qazag Paper 
Company», LLP
Manufacture of paper 
cups, plastic caps and 
sugar sachet
Karaganda region, Saran c., 
Dokovskaya st., 1a

«Qazag Paper 
Company», ЖШС
Қағаз стақандар, пла-
стик қақпақтар мен 
қапталған қант өндіру
Қарағанды облысы, Са-
рань қ., Доковская к.1а

«Qazaq Paper Company» 
ЖШС 2016 жылы 
құрылды. Компания қағаз 
стақандардың 4 түрін (бір 
қабатты стақандардың 3 
түрі және 1 гофрланған 
стаканның 1 түрі), ыстық 
сусындарға арналған пла-
стик қақпақ пен стиктердегі 
пакеттелген қант өндіреді. 
Өндіріс Қарағанды облысын-
да орналасқан, сондықтан 
тауарды Қазақстанның кез 
келген түкпіріне жеткізуге 
ыңғайлы. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарлама-
сы бойынша кепілдік беру 
және субсидиялау секілді 
мемлекеттік қолдау түріне ие 
болған.

«Qazaq Paper Company» 
LLP was founded in 2016. 
Today the company produces 
4 types of paper cups (3 types 
of single-layered paper cups 
and 1 type of corrugated 
paper cups), plastic lids for 
hot beverages and sugar 
stick sachets. The production 
is located in the Karaganda 
region, which provides a 
convenient location for the 
delivery of goods to anywhere 
in Kazakhstan.

Types of government 
support obtained by the 
company: guaranteеing 
and subsidizing within the 
framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8 (7213)771-268
qpc@qpc.kz

ТОО «Qazaq Paper 
Company» была основана в 
2016 году. На данный мо-
мент компания производит 4 
вида бумажных стаканов (3 
вида однослойных стаканов 
и 1 вид гофрированного ста-
кана), пластиковых крышек 
для горячих напитков и паке-
тированного сахара в стиках. 
Производство находиться в 
Карагандинской области, что 
обеспечивает удобное распо-
ложение для поставки товара 
в любую точку Казахстана. 

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: гарантирование 
и субсидирование в рамках 
программы «Дорожная карта 
бизнеса-2020».
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«SALBEN Comics», 
ИП  
 Издательство комиксов
 г. Алматы, ул. Жетысу-3 , 
д.51 кв.3

«SALBEN Comics», 
PE
Comic book publishing 
house
Almaty c., Zhetysu st. 3, 
building 51, app.3

«SALBEN Comics», 
ЖК
Комикстер баспасы 
Алматы қ., Жетысу-3 к-сі, 
51 үйі, 3 пәтер

SALBEN Comics – Қазақ-
стандағы ең ірі комикстер 
баспасы. Баспа бірінші бо-
лып Қазақстанға әлемге 
әйгілі MARVEL франши-
засын алып келді. «Люди 
Икс» және «Фантастическая 
четверка» комикстерін ТМД 
аумағына эксклюзивті түрде 
басып шығарады. 

Компания «Бизнестің 
жол картасы-2020» 
бағдарламасы бойынша суб-
сидиялау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

«SALBEN Comics» is the 
first and biggest comic 
book publishing house in 
Kazakhstan. Our publishing 
house has its own comic book 
store which is the biggest 
in the country. We were 
the first to bring the world-
famous franchise MARVEL to 
Kazakhstan. We exclusively 
print «The X-Men» and «The 
Fantastic Four» comic books on 
the territory of the CIS.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

87714628552
sabit@salbencomics.com

https://vk.com/
salbencomics

«SALBEN Comics» – са-
мое крупное издательст-
во комиксов в Казахстане.  
Наше издательство пер-
выми привели всемир-
но известную франшизу  
MARVEL в Казахстан. 
Мы эксклюзивно печата-
ем комиксы по вселенной  
Людей Икс и Фантастической 
Четверки на территории СНГ.

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: субсидирование в 
рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».
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«Гофро-К», ТОО
Производство  
гофротары
Карагандинская область, 
г. Караганда, Волгодон-
ская, 19

«Gofro-К», LLP
Manufacture of 
corrugated packing
Karaganda region, 
Karaganda c., 
Volgodonskaya st.,19

«Гофро-К», ЖШС
Гофротар өндірісі
Қараганды облысы, 
Қараганды қ., Волгодон-
ская к. 19

«Гофро-К» гофроыдыс, 
гофрожәшік және үш бес 
қабатты гофро ораммен 
жасалған түрлі ыдыстарға 
тапсырыстар қабылдайды. 
Әсіресе кондитер өнімдері, 
пицца, дәрі-дәрмек, алко-
голь өнімдері, косметика, 
парфюмерия, тұрмыстық 
химия, макарон, сүт, ет, 
балық, түшпара секілді 
тағам өнімдері мен жиһаз, 
өндірістік мақсаттағы тауар-
ларға ыдыс жасайды.

Компания ЕДБ-те қара-
жатты шартты түрде орна-
ластыру секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

«Gofro-K» LLP accepts 
orders for the manufacture 
of corrugated packing, 
corrugated boxes, as well 
as other packing of various 
sizes and configurations of 
two, three and five-layer 
corrugated cardboard with 
white and brown surface 
layer, for confectionery, pizza, 
medicines, alcohol products, 
cosmetics, perfumery, 
household chemicals, pasta, 
dairy, meat and fish products, 
dumplings, consumer goods 
and industrial products, 
furniture and other products.

Government support for 
the business: conditional 
placement of funds through 
SТB.  

87053153838
sales@gofro-k.kz

6580@bk.ru

 ТОО «Гофро-К»  прини-
мает заказы на изготовление 
гофротары, гофроящиков, а 
также прочей упаковки раз-
личных размеров и конфи-
гураций из двух, трех и пя-
тислойного гофрированного 
картона с белым и бурым 
поверхностным слоем, для 
кондитерских изделий, пиц-
цы, медикаментов, алкоголь-
ной продукции, косметики, 
парфюмерии, бытовой хи-
мии, макаронных, молочных, 
мясных и рыбных продуктов, 
пельменей, товаров народ-
ного потребления и промыш-
ленного назначения, мебели 
и прочей продукции. 

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: обусловленное раз-
мещение средств в БВУ.
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«Завод Гофротара», 
ТОО
Производство трёхслой-
ного гофрокартона
Павлодарская область,  
г. Павлодар,  
ул. Промышленная зона 
Центральная 336

«Zavod Gofrotara», 
LLP
Production of three-layer 
corrugated cardboard
Pavlodar region, Pavlodar 
c., Industrial zone Central 
st., 336

«Завод Гофротара», 
ЖШС
Үш қабатты гофрокар-
тонды өндіру
Павлодар облысы,  
Павлодар қ., Орталық 
өндірістік аймақ к. 336

«Гофротара К» ЖШС екі 
түсті флексобаспа арқылы 
үш қабатты гофрокартон 
шығарумен айналысады. 
Айына 3 млн дайын өнім 
шығара алады. Өнім түрлері: 
шәй, арақ-шарап өнімдері, 
ет, консерв, жартылай фа-
брикаттар, көкөніс, конди-
терлік өнімдерге арналған 
гофро қаптар.

Компания Бизнестің жол 
картасы (бағдарламалары 
бойынша пайыздық 
мөлшерлемлерді субсиди-
ялау, «Шағын және орта 
кәсіпкерлік топ-менеджмен-
тін оқыту». «Даму-Өндіріс» 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған. 

The main specificity of 
«Zavod Gofrotara» LLP activity 
is the production of a three-
layer corrugated cardboard 
with application of two-
color flexographic printing. 
Production capacity of the 
enterprise for production of 
finished products is 3 million 
m2 per month. Produced 
assortment of corrugated 
products: for tea, alcohol 
products, meat, canned 
goods, semi-finished products, 
vegetables, confectionery.

Types of government 
support obtained by the 
company: interest rate 
subsidizing, training top 
management of SMEs within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program. 
«Damu- Ondiris».

8 (7182) 686-755,  
686-799

sales@zavodgofrotara.kz
www.zavodgofrotara.kz

Основной спецификой дея-
тельности ТОО «Завод Гофро-
тара» является производство 
трёхслойного гофрокартона 
с нанесением двухцветной 
флексопечати. Производст-
венная мощность предприя-
тия по выпуску готовой про-
дукции составляет 3 млн. м2 
в месяц. Выпускаемый ассор-
тимент гофропродукции: под 
чай, вино-водочную продук-
цию, мясо, консервы, полу-
фабрикаты, овощи, конди-
терские изделия.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: субсидирование 
процентной ставки, обучение 
топ-менеджмента малого и 
среднего предприниматель-
ства» в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020», «Даму-Өндіріс».
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 «Издательство 
«Фолиант», ТОО
Выпуск детской, худо-
жественной, научно-по-
пулярной, учебной и др. 
видов литературы
Акмолинская область, 
г. Астана, ул. Айманова 13

«Foliant» Publishing 
house», LLP
Publishing of the 
children’s, art, popular 
science, educational and 
other kinds of literature
Akmola region, Astana c., 
Sh. Aimanov st., 13

«Издательство 
«Фолиант», ЖШС
Ғылыми-көпшілік, 
көркем және балалар 
әдебиеті, оқулықтар 
және т.б. кітап 
өнімдерін шығару
Ақмола облысы, Астана 
қ., Ш. Айманов к. 13

«Фолиант» баспасы 
1996 жылдан бері баспа 
нарығында қызмет етіп ке-
леді. Арнайы кітап өнімдерін 
басып шығару және жет-
кізу қызметімен айналы-
сады. «Фолиант» баспа-
сы оқулық, ғылыми, заң, 
көркем, мамандандырылған 
әдебиеттерді, сондай-ақ 
иллюстрацияланған фо-
тоальбомдар, журналдар, 
буклеттер мен плакаттар 
және т.б. полиграфиялық 
өнімдерді басып шығарады.

Компания 2011 жылдан 
2016 жылға дейін «Даму» 
қоры қолдау көрсетті (не-
сие бойынша пайыздық 
қаржыландыру, өнеркәсіптің 
басым салаларындағы ша-
ғын және орта бизнесті 
қолдау секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған). 

«Foliant» publishing house 
has been operating in the 
publishing market since 1996. 
We specialize in providing a 
complex of services for the 
publication and supply of 
book products. Currently, the 
«Foliant» publishing house 
prints educational, scientific, 
legal, artistic, specialized 
literature, as well as illustrated 
photo albums, magazines, 
booklets, posters and other 
printing products.

Types of the government 
support obtained by the 
company: Support of the 
«Damu» fund since 2011 
till 2016 (co-financing of 
percentage on the loan, 
support of small and medium-
sized businesses in priority 
spheres of industry).

8 (7172) 39-60-70
zakaz@foliant.kz
www.foliant.kz

Издательство «Фолиант» 
действует на рынке издатель-
ского дела с 1996 года. Мы 
специализируемся на оказа-
нии комплекса услуг по из-
данию и поставкам книжной 
продукции. В настоящее вре-
мя издательство «Фолиант» 
занимается выпуском учеб-
ной, научной, юридической, 
художественной, специа-
лизированной литературы, 
а также иллюстрированных 
фотоальбомов, журналов, 
буклетов, плакатов и другой 
полиграфической продук-
ции.

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: Поддержка фонда 
«Даму» с 2011 по 2016 год 
(софинансирование процен-
тов по кредиту, поддержка 
малого и среднего бизнеса в 
приоритетных отраслях про-
мышленности).
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«Петропавловский 
завод полимерных 
материалов», ТОО
Производство влажных 
салфеток
СКО, Петропавловск,  
проезд Я.Гашека 1

«Petropavlovsk 
Polymer Materials 
Plant», LLP
Production of wet wipes
SKR, Petropavlovsk c.,  
Y. Gashek driveway 1

«Петропавл поли-
мер материалдар 
зауыты», ЖШС
Дымқыл салфеткалар 
өндіру
СҚО, Петропавл, Я. Гашек 
даңғылы 1

Полиэтиленді пленка-
ларды, атап айтқанда: сүт, 
термоотырғызу, жылы-
жай ға арналған пленкалар 
шығарады. «ПЗПМ» ЖШС 
заманауи, жоғары техно-
логиялық құрал-жаб дықпен 
жарақталған.

2015 жылғы шілдеде 
ылғалды сүлгілер өндіруді 
бастады. Қазіргі уақытта 
ылғалды сүлгілердің әр түрлі 
және мақсаттағы 25-тен 
астам түрін шығарады.

Компания «Бизнестің 
жол картасы-2020» бизне-
сті дамыту мен қолдаудың 
біріңғай бағдарламасы ая-
сында, ЕДБ несиесі бойынша 
сыйақы мөлшерлемесін суб-
сидиялау секілді мемлекеттік 
қолдау түрлеріне ие болған.

Manufacturing of 
polyethylene films: dairy, 
shrink, greenhouse.

«PPMP» LLP owns a modern, 
high-tech equipment that 
allows producing high-quality 
polyethylene film. 

The production of wet wipes 
was started in July 2015. 
Currently, more than 25 types 
of wet wipes, various types and 
purposes are produced.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing part of 
the interest rate on a loan to STB 
within Unified business support 
and development program 
«Business Roadmap-2020».

8 (7152) 425 527,  
8 7080370855

svetlana.pzpm@mail.ru
www.pzpm.pulscen.kz

Изготовление полиэти-
леновых пленок: молочной, 
термоусадочной, тепличной. 
ТОО «ПЗПМ» располагает 
современным, высокотехно-
логичным оборудованием, 
позволяющим производить 
высококачественную полиэ-
тиленовую пленку. 

В июле 2015 года начато 
производство влажных сал-
феток. В настоящее время 
производится более 25 видов 
влажных салфеток, различ-
ных видов и назначения.

Виды государственной 
под держки, полученные ком-
панией: Субсидирование ча-
сти ставки вознаграждения 
по кредиту БВУ в рамках Еди-
ной программы поддержки и 
развития бизнеса «Дорожная 
карта бизнеса-2020».



ХИМИЯ ӨНЕРКӘСІБІ 
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
CHEMICAL INDUSTRY



203

ХИМИЯ ӨНЕРКӘСІБІ 
 ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 CHEMICAL INDUSTRY

«BATYS TRADE LTD», 
ТОО
Производство бытовой 
химии; оптовая  
торговля
Мангистауская область, 
Мунайлинский р-он.,  
с. Баскудык, Промышлен-
ная зона №2, д. 29

«BATYS TRADE LTD» 
LLP
The production of 
household chemicals; 
wholesale trade
Mangistau region, Munaily 
district, Baskuduk vill., №2 
Industrial area 29

«BATYS TRADE LTD», 
ЖШС
Өндіру тұрмыстық  
химия; Көтерме сауда
Маңғыстау облы-
сы, Мұнайлы ауд., 
с. Басқұдық, №2 
Өнеркәсіптік аймақ, 29 үй

«BatysTrade LTD» ком-
паниясының тарихы 2015 
жылы Маңғыстау облы-
сының Мұнайлы ауданы-
нан өндірістік база сатып 
алудан басталады. 2016 
жылы қараша айында 
«BatysTrade LTD» азық-түлік 
емес тауарлардың дистри-
бьюторы қызметін бастай-
ды. Сондай-ақ, 2016 жыл-
дан бастап «BatysTrade LTD» 
өндіруші ретінде «Inpure» 
сауда белгісімен тұрмыстық 
химия шығара бастады. 

Компания «Бизнестің Жол 
картасы-2020» бағдарлама-
ның бойынша субсидиялау 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған. 

«Batys Trade LTD» company 
began its activity in 2015 with 
the purchase of the Industrial 
base in Munaily district of 
Mangystau region. Since 
November 2016 «Batys Trade 
LTD» has been acting as a 
distributor of non-food goods 
in the region. 

In addition, the company 
has been a manufacturer of 
their own household chemicals 
under «Inpure» trademark.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8 (7292) 750-075
bt_office@mail.ru

Компания «Batys Trade LTD» 
начала свою историю в 2015 
году с покупки промышлен-
ной базы в Мунайлинском 
районе Мангистауской об-
ласти. В 2016 году с ноября 
месяца «Batys Trade LTD» вы-
ступает как дистрибьютор не-
продовольственных товаров 
на территории области. 

Также стоить отметить, что 
с 2016 года компания «Batys 
Trade LTD» выступает как про-
изводитель собственной про-
дукции бытовой химии под 
торговой маркой «Inpure».

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: субсидирование в 
рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».
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«Goldman and 
Young», ТОО
Производство парфю-
мерных и косметиче-
ских средств
Алматинская область, 
Карасайский р.,  
Иргелинский с.о.,  
с. Коксай, уч. 1345

«Goldman and 
Young», LLP
Perfume and cosmetic 
production
Almaty region, Karasay d., 
Ergeninskiy rural district, 
Koksay vill., 1345 area

«Goldman and 
Young», ЖШС
Парфюмерлық – 
косметикалық өндіріс
Алматы облысы, Карасай-
ский р., Іргелі ауд., Көксай 
ауылы, жер телімі 1345

Химия өнімдерінің кең 
түрін шығарады. Кәсіп-
орынның өнім шығаруға 
арналған жеке зертханасы 
мен өнім сапасын бақы-
лайтын зертханасы бар. 
Кәсіпорында косметика өн-
дірісіңде 30 жылдан астам 
тәжрибесі бар мамаңдар 
қызмет атқарады. Сонымен 
қатар, шикізат жеткізетін 
BASF, ISP, Evonic, Clariant, 
Croda, Givaudan секілді ірі 
өнеркәсіп орындарымен 
келісім шарты бар. 

Компания «Бизнестің 
Жол картасы-2020» 
бағдарламаның бойын-
ша субсидиялау; «Даму-
Өндiрiс» секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған. 

The company was 
founded by Harvard and 
INSEAD program graduates 
in January 2011 with the 
main goal to develop and 
manufacture full range of high-
quality chemical products.  
In 2012 the company signed 
the contract with the Walt 
Disney Company CIS & Marvel 
for producing kid’s shampoo 
and body – wash product. 
Company has its own chemical 
laboratory for creating 
existent range of products and 
quality control department. 
Company employs specialists 
with experience in cosmetic 
production for more than 
30 years. Company is in 
a cooperation with major 
suppliers of raw materials such 
as BASF, ISP, Evonic, Clariant, 
Croda, Givaudan, Mane. 
Types of government support 
obtained by the company: 
subsidizing within the 
framework of «Business 
Roadmap-2020» program; 
«Даму-Ondiris».

8 (7273) 546-762.
saltanat.marinbayeva@g-y.kz

http://www.g-y.kz

Компания организована в 
январе 2011 года выпускни-
ками программ Гарвардской 
Школы Бизнеса и INSEAD. 
Основная цель – разработка 
и производство высококаче-
ственных средств широкого 
спектра химической продук-
ции. В 2012 году подписан 
контракт с компаниями The 
Walt Disney Company CIS и 
Marvel о запуске линеек по 
уходу за детьми.  

Компания имеет собствен-
ную химическую лаборатория 
для разработки ассортимента 
выпускаемой  продукции, а 
также лабораторию контр-
оля за качеством.  Компания 
сотрудничает с крупными 
поставщиками сырья BASF, 
ISP, Evonic, Clariant, Croda, 
Givaudan.

Виды государственной 
под держки, полученные ком-
панией: субсидирование в 
рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020», 
«Даму-Өндiрiс».
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«Арко Групп 2011», 
ТОО
 Производство бытовой 
химии
г.Астана, 
ул.Досмухамедулы 1

«Arko Group 2011», 
LLP
The production of 
household chemicals
Astana c., Dosmukhamed-
uly st., 1

«Арко ТОО 2011», 
ЖШС
Тұрмыстық  
химия өндірісі
Астана қ.,  
Досмухамедулы к.1

 «Арко групп 2011» ЖШС 
Қазақстандағы  тұрмыстық  
химия саласында 2011 
жылдан бері   жұмыс істеп 
келеді. Жуу және таза-
лау,  сұйық крем, сұйық 
киім жуатын ұнтақ,  және 
киім шаятын  кондицио-
нерлер, авто химия секіл-
ді жиырмадан астам өнім 
түрлері бар. Біздің өніміміздің 
негізгі тұтынушылары - 
қоғамдық тамақтандыру 
орындары, ойын- сауық са-
уда орталықтары және іскер 
орталықтар, демалыс орын-
дары және медициналық, 
білім беру мекемелері 
және өзге де өнеркәсіптік 
кәсіпорындар, вокзалдар, 
көліктің барлық түрлері 
және спорттық-сауықтыру 
ғимараттары.

Компания «Бизнестің Жол 
картасы-2020» бағдарлама-
сы бойнша субсидиялау 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған. 

«Arko Group 2011» LLP 
produces household chemicals 
in Astana city. The range of 
products is more than 20 items 
and includes detergents and 
cleaning products, liquid soap, 
liquid Laundry detergents 
and fabric softeners, and 
auto chemicals. The main 
consumers of our products 
are catering companies, trade 
and entertainment centers, 
business centers, medical 
centres, recreational facilities, 
industrial productions, 
stations, all types of transport, 
sports and recreational 
facilities.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

87012228402
87472228402

agrupp2011@mail.ru

ТОО «Арко Групп 2011» 
производит бытовую химию в 
г. Астана. В ассортименте про-
дукция более 20-ти наимено-
ваний: моющие и чистящие 
средства, жидкое крем-мы-
ло, жидкий стиральный по-
рошки и кондиционеры для 
белья, а также авто химия. 
Основными потребителями 
нашей продукции являются: 
предприятия общественного 
питания, торгово - развлека-
тельных центров и деловых 
центров, медицинских и ме-
ста отдыха, центр образо-
вания и иных учреждений, 
предприятий промышленно-
сти, вокзалы, все виды тран-
спорта, спортивно-оздорови-
тельных сооружений. 

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: субсидирование в 
рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020». 
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«ДДЭК», ТОО
 Производство и ре-
ализация резиновых 
смесей и формовых 
резинотехнических 
изделий
 ЮКО, г. Шымкент, 
Ленгерское ш. 5км., ИЗ 
«Онтүстiк», ул. Толе би 23

«DDEC», LLP
Manufacture and sale of 
rubber compounds and 
molded rubber products
SKR, Shymkent c.,  
Lenger highway km 5, IZ 
«Ontustik», Tole bi st., 23

«ДДЭК», ЖШС 
Резеңке қоспаларын 
және қалыпталған 
резеңке-техникалық 
бұйымдар өндірумен 
сату
ОҚО, Шымкент қ, Ленгер 
ш. 5 шақырым, «Оңтүстік» 
ИА, Төле би 23 к 

«ДДЭК» ЖШС ‒ шикі 
резеңке қоспалары мен 
р е з е ң к е - т е х н и к а л ы қ 
бұйымдар өндіретін қар-
қынды дамып келе жатқан 
кәсіпорын. 

Компания Даму Қорының 
қолдауымен жер учаскесін 
алу секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған. 

«DDEC» LLP is a dynamically 
developing company for the 
production of raw rubber 
compounds and rubber 
products in the Republic 
of Kazakhstan. Popular 
products, good management, 
professional personnel 
characterize are the main 
characteristics of the company.

Types of government 
support obtained by the 
company: Damu obtained loan 
for the production; obtaining a 
land plot.

8 7014202652, 
8 77710189353, 
8 7776683333

ddek62@mail.ru
www.ddek.kz

ТОО «ДДЭК» - динамично 
развивающееся предприятие 
по производству сырых рези-
новых смесей и резинотехни-
ческих изделий в Республике 
Казахстане. Востребованная 
продукция, грамотное руко-
водство, профессионализм 
сотрудников – эти составля-
ющие характеризуют данное 
предприятие.

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: При поддержке Фон-
да «Даму» компания получи-
ла кредит на производство, 
получение земельного участ-
ка под производство. 
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 «Елена», ИП
Организация производ-
ства антифриза
Карагандинская об-
ласть, г.Караганда, мкр. 
Аэропорт городской, 
ул.Габдуллы Кулкыбаева, 
уч.82

«Elena», PE
Organization of 
antifreeze production
Karaganda region,  
Karaganda c., City airport 
area, Gabdulla Kulkibaeva 
st., 82 site.

«Елена», ЖК
Антифриз шығару
Қарағанды облысы, 
Қарағанды қ., Қала аэ-
ропорты мкр., Ғабдулла 
Құлкыбаев к. 82

Біздің кәсіпорын ұсынатын 
өнім тұтынушылардың сұра-
нысына ие және жол техни-
касы, арнайы техника пен 
өнеркәсіптік жабдықтауды 
қолдану талаптарына жауап 
береді. Бізде шығарылатын 
өнімнің барлық ресми 
қолдаулары мен сәйкестік 
декларациясы бар. Құрылған 
уақыт ішінде компания 
Алматының автобус пар-
кі, Қостанай минералды 
сулары және т.б. түрлі ірі 
кәсіпорындарымен әріптестік 
қарым-қатынасын орнатты.

Компания «Бизнестің Жол 
картасы-2020» бағдарлама-
сы бойынша 2015 жылы 
құрылған «Бизнестегі ару-
лар» бағдарламасы ая-
сындағы несие секілді мем-
лекеттік қолдау түріне ие 
болған. 

 The products represented 
by our company are in 
deserved demand among 
consumers and meet the latest 
requirements for the operation 
of road-building machinery, 
specialty vehicles and industrial 
equipment. We have all the 
official approvals and the 
declaration of conformity of the 
manufactured product. Despite 
of not very long working period 
the company is in cooperation 
with various large enterprises 
of Kazakhstan: Bus depot of 
Almaty, Kostanai minerals, etc.

Types of government  
support obtained by the 
company: «Women in 
Business» EBRD credit program 
founded in 2015 within the 
framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8 (7272) 719-530, іш. 231,  
8 (7212) 908-507, 

87022212227, 87772277763
Ebondareva@valtec.kz,  

YKauts@valtec.kz

Продукция, представляе-
мая нашей компанией, поль-
зуется заслуженным спросом 
у потребителей и отвечает 
последним требованиям экс-
плуатации дорожной техни-
ки, спецтехники и промыш-
ленного оборудования. У нас 
имеются все официальные 
одобрения и декларация 
соответствия выпускаемого 
продукта. За свой не большой 
период существования, ком-
пания находится на стадии 
сотрудничества с различны-
ми крупными предприятиями 
Казахстана: Автобусный парк 
Алматы, Костанайские мине-
ралы и т.д.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Программы Кре-
дитования ЕБРР «Женщины 
в бизнесе» основанного в 
2015 году в рамках програм-
мы «Дорожная карта бизне-
са-2020».
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 «Казтехфильтр», 
ТОО
Производство воздуш-
ных фильтроэлементов 
для двигателей вну-
треннего сгорания (ДВС)
Карагандинская область, 
г. Жезказган, ул. Жастар 
19

«Kaztechfiltr»,  
LLP
Production of air filter 
elements for internal 
combustion engines (ICE).
Karaganda region, 
Zhezkazgan c., Zhastar st., 
19

«Казтехфильтр», 
ЖШС
Іштен жаңатын 
қозғалтқыштарға (ІЖҚ) 
арналған ауа фильтрэ-
лементтерін өндіру
Қарағанды облысы, 
Жезқазған қ, Жастар к. 19

Неміс технологиясы 
бойынша ауа фильтр-
лерін өндіру және тиімді 
бағамен сату. Ауа фильтр-
элементтерінің сапасы 
халықаралық сертификатта-
рымен және өнеркәсіптік сы-
наулармен расталды. 

Компания «Бизнестің Жол 
картасы-2020» бағдарлама-
ның бойынша субсидиялау 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған. 

Manufacture and sale of air 
filters by German technology, 
favorable price. The quality of 
air filter elements is confirmed 
by international certificates 
and industrial tests.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8 7102721385.
ktfkz@yandex.kz

Производство и прода-
жа воздушных фильтров по 
немецкой технологии, вы-
годная цена. Качество воз-
душных фильтроэлементов 
подтверждено международ-
ными сертификатами и про-
мышленными испытаниями.

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: субсидирование в 
рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».
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«Центр смазочных 
материалов»,  
ТОО
Производство охлажда-
ющей жидкости  
(антифриз)
Карагандинская область, 
г.Караганда,  
ул. Новошоссейная 8

«Center  
of lubricants»,  
LLP
Production of cooling 
liquid (antifreeze)
Karaganda region, 
Karaganda c., 
Novoshosseynaya st., 8

«Майлағыш 
материалдар 
орталығы», ЖШС 
Аантифриз шығару
Қарағанды облысы, 
Қарағанды қ.,  
Новошоссейная к. 8

2015 жылы құрылды. 
Компанияның негізгі 
бағыты PROTEC сауда мар-
касымен жоғары сапалы 
салқындататын сұйықтықтар 
өндіру. Өндірісте тек жоғары 
сапалы компоненттер, оның 
ішінде әлемдік жетекші 
өндірушілердің коррозия-
ны тоқтатуға арналған ком-
поненттері қолданылады. 
PROTEC салқындататын 
сұйық тықтар жаңаша карбок-
силатты және гибридті тех-
нология бойынша өндіріледі. 
Кәсіпорынның бастапқы 
шикізат пен түпкі өнім са-
пасын бақылайтын жеке 
зертханасы бар. Кәсіпорын 
жеңіл қозғалтқыштар мен 
қуатты өнеркәсіптік қоз-
ғалтқыштарға арналған 
салқын дататын сұйық-
тықтардың кең спектрін 
өндіреді. Кәсіпорынның СТ 
KZ шығу сертификаты бар. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарлама-
сы бойынша кепілдік беру 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған. 

Was founded in 2015. One 
of the company’s directions 
is the production high-quality 
coolants under PROTEC 
trademark. In production 
we use only high-quality 
components, including 
corrosion inhibitors from the 
world’s leading manufacturers. 
PROTEC cooling liquids are 
produced using the latest 
carboxylate and hybrid 
technologies. The enterprise 
has its own laboratory, which 
controls the quality of incoming 
raw materials and the final 
product. 

Types of government 
support obtained by the 
company: guaranteeing within 
the framework of «Business 
Roadmap-2020» program.

8 (7212) 375 – 836
info@centersm.kz
www.protec.kz

Основано в 2015 году. 
Одним из направлений ком-
пании является производст-
во высококачественных ох-
лаждающих жидкостей под 
торговой маркой PROTEC. В 
производстве используются 
только высококачественные 
компоненты, в том числе 
замедлители коррозии ве-
дущих мировых производи-
телей. Охлаждающие жидко-
сти PROTEC производятся по 
новейшей карбоксилатной 
и гибридной технологии. 
Предприятие располагает 
собственной лабораторией, 
контролирующей качество 
входного сырья и конечного 
продукта. 

Виды государственной 
под держки, полученные ком-
панией: «Дорожная карта 
бизнеса-2020» гарантирова-
ние.
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ХИМИЯ ӨНЕРКӘСІБІ 
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
CHEMICAL INDUSTRY

«Шакирова Г.Г.», 
ИП
Производство дезинфи-
цирующих средств
СКО, Кызылжарский р-он, 
с. Прибрежное ул. Интер-
национальная, д.49 А

«Shakirova G.G.»,  
PE
Production of 
disinfectants
NKR, Kyzylzhar d., 
Pribrezhnyi vill., 
Internatsionalnaya st., 49 A

«Шакирова Г.Г.», 
ЖК
Дезинфекция 
құралдарын өндіру
СҚО, Қызылжар ауд., 
Прибрежное с. Интерна-
циональная к., 49 А

2015 жылы құрылған, 
2016 жылы «Қазақстанның 
Үздік тауары» аймақтық 
байқауында жеңіп, 2016 
жылы «БЖК – 2020» 
аясында жабдықтарды 
сатып алуға грант ұтып алды. 
«Анолит АНК бейтарап» 
атты экологиялық таза, де-
зин фикациялаушы құрал 
шығарады. Ол әлемдегі 
патогенді бактериялардың, 
вирус тардың, саңырау-
құлақ тардың, споралардың 
(қоса алғанда аусыл, сібір 
жарасына, туберкулез 
және т. б.) барлық түрлерін 
қояды. Өнім RU Д-DE.
АВ51.В.0036919.09.2016. 
стандарттарға сәйкес ерікті 
декларацияға ие. 

Компания «Бизнестің Жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы аясындағы грант 
се кілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған. 

It was created in 2015. In 
2016 she won the regional 
contest «Best product of Ka-
zakhstan 2016», won a grant 
within «Business Roadmap» 
program for the purchase of 
equipment produced with 
environmentally friendly dis-
infectant «Anolyte ANK neu-
tral», the only tool in the world,  
destroying all kinds of patho-
genic bacteria, viruses, fungi, 
spores (including murrain and 
Siberian plague, tuberculosis, 
etc.); she possesses a voluntary 
Declaration of conformity of 
products to standards RU Д-DE.
АВ51.В.0036919.09.2016.

Types of government sup-
port obtained by the company: 
obtained grant within «Busi-
ness Roadmap-2020» pro-
gram.

8 7772696373, 
8 (7152) 500-298

sswm.kz
gulshatt2074@mail.ru

Создано 2015 году. В 2016 
году выиграли региональный 
конкурс «Лучший товар Ка-
захстана», выиграли грант по 
ДКБ на приобретение обору-
дования, производим эколо-
гически чистое дезинфициру-
ющее средство «Анолит АНК 
нейтральный», единственное 
средство в мире, уничтожа-
ющее все виды патогенных 
бактерий, вирусов, грибов, 
спор (включая ящур, сибир-
скую язву, туберкулез и др.); 
есть добровольная декла-
рация на соответствие про-
дукции стандартам RU Д-DE.
АВ51.В.0036919.09.2016.

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: Грантополучатель в 
рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».
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«Kazyna-Gold», ТОО
Производство ювелир-
ных изделий
г. Астана, ул. Байтурсыно-
ва 5, ВП-46

«Kazyna-Gold»,LLP
Manufacture of jewelry
Astana c., Baytursynova st., 
5, VP-46

«Kazyna-Gold», ЖШС
Зергерлік бұйымдарды 
өндіру
Астана қ., Байтұрсынов к. 
5, ВП-46

«Kazyna Gold» бренді 2014 
жылы Астана қаласында 
ашылып, бүгінде Қазақстан 
нарығында эксклюзивті 
авторлық дизайнды алтын 
әшекейлерді ұсынады. Біз 
өндірісте ТМД елдерінде 
теңдесі жоқ, жаңа техно-
логияларды қолданамыз. 
«Kazyna Gold» Зергерлік Үйі 
100% ұлттық өндіруші болып 
табылады.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдар-
ламасы бойынша кепілдік 
беру секілді мемлекеттік 
қолдау түріне ие болған.

«Kazyna Gold» brand was 
founded in Astana 2014, and 
today represents exclusive gold 
jewelry of the author’s design 
on the Kazakhstan market. In 
production we apply the latest 
technology, which has no 
analogues in the CIS. «Kazyna 
Gold»Jewelry House is a 100% 
national producer.

Types of government 
support obtained by the 
company: guaranteeing within 
the framework of the «Business 
Roadmap-2020» program.

8 (7172) 796-664,  
8(7172) 796-665. 

www.kazyna-gold.kz
info@kazyna-gold.kz

Бренд «Kazyna Gold» был 
основан 2014 году в г.Астана 
и на сегодняшний день пред-
ставляет на рынке Казахстана 
эксклюзивные золотые укра-
шения авторского дизайна. 
Мы применяем новейшие 
технологии в производстве, 
которые не имеют анало-
гов в СНГ. Ювелирный Дом 
«Kazyna Gold» является 100% 
национальным производите-
лем.

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: гарантирование в 
рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».



213

ЗЕРГЕРЛІК ЖӘНЕ КӘДЕСЫЙ БҰЙЫМДАР, СӘНДІК ҚОЛДАНБАЛЫ ӨНЕР 
ЮВЕЛИРНЫЕ, СУВЕНИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

JEWELRY, SOUVENIRS AND APPLIED ART

«Women Art  
Дизайн», ИП
Специализированные 
работы по дизайну
ЗКО, г.Уральск,  
ул. Ескалиева 130/1

«Women Art  
Design», РЕ
Specialized design work
WKR, Uralsk c.,  
Yeskalieyva st., 130/1

«Women Art  
Дизайн», ЖК
Дизайн бойынша 
мамандандырылған 
жұмыстар
БҚО, Орал қ., Есқалиев к. 
130/1

«Women Art Дизайн» 
Ұлттық көркемсурет га-
лереясы – Орал, Батыс 
Қазақстандағы пікірлес 
жандардың қауымдастығы. 
«Women Art Дизайн» –
Қазақстанда ғана емес, бүкіл 
әлемде өзін танытты. Ұлттық 
өнерді дамыту, оны шет 
елде таныту жолында жұмыс 
істейді.

Компания «Бизнес-Кеңес-
ші» бағдарламасына қатысу 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған.

«Women Art Design» 
Gallery of National Art is a 
dynamically developing team 
of associated people in Uralsk, 
Western Kazakhstan. «Women 
Art Design» is a name that has 
proved itself not only in its own 
country, but also all over the 
world. Our team’s portfolio 
includes many years of 
experience in the development 
of national art and its maximal 
promotion outside the state.

Types of government 
support obtained by the 
company: participation in 
«Business Advisоr program».

8 (7112) 515-118.
 womenart@mail.ru

Галерея национального 
искусства «Women Art Ди-
зайн» - динамично развива-
ющийся коллектив едино-
мышленников в г.Уральск, 
Западный Казахстан. «Women 
Art Дизайн» – это имя, за-
рекомендовавшее себя не 
только в своей стране, но и по 
всему миру. Портфолио на-
шего коллектива насчитывает 
многолетний опыт работы в 
направлении развития наци-
онального искусства и макси-
мальном его продвижении за 
пределами государства.

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: участие в программе 
«Бизнес-Советник».
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Агентство «Ханша-
им», ТОО
Производство юве-
лирных и сувенирных 
изделий, прикладное 
искусство
Акмолинская область, 
Аккольский р., г. Акколь, 
ул. Пушкина 176/1

«Hanshaim» agency, 
LLP
Manufacture of jewelry 
and souvenirs, applied 
arts
Akmola region, Akkol d., 
Akkol c., Pushkina st., 
176/1

«Ханшайым» 
агенттігі, ЖШС
Зергерлік бұйымдар 
және кәдесыйлар, 
қолданбалы өнер
Ақмола облысы, Ақкөл 
ауд., Ақкөл қ., Пушкин к. 
176/1

«Ханшайым» агенттігі 
-нарықта белсенді дамып 
келе жатқан жас компания. 
Компания экологиялық таза 
материалдарды қолдану 
арқылы кәдесый, сый, су-
рет, этникалық стильде-
гі әшекейлендіру декорын 
жасаумен айналысады. За-
манауи технологияларды 
қолдану баламасы жоқ өнім 
шығаруға мүмкіндік береді.

Компания «Бизнестің жол 
картасы 2020 ШОБ топ-ме-
неджментін оқыту» жобасы 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған.

«Hanshaim» agency is a 
young dynamically developing 
company. The main activity 
of our company is making 
souvenirs, gifts, paintings, 
ornaments in ethnic style with 
the use of environmentally 
friendly materials.

Our technical capabilities, 
product quality, flexible 
approach and responsibility 
make collaboration with us 
pleasant and convenient. The 
use of modern technologies in 
combination with manual work 
allows us to produce unique 
products.

Types of government 
support obtained by the 
company: Training top 
management of small and 
medium-sized businesses 
«Business Roadmap-2020».

8(7163)821-514, 
87024487629.

Hanshaim_zharnama@mail.ru

Агентство «Ханшаим» - мо-
лодая компания, динамич-
но развивающая на рынке. 
Основной вид деятельности 
нашей компании является 
изготовление сувениров, по-
дарков, картин, декор укра-
шения в этническом стиле, с 
использованием экологиче-
ски чистых материалов.

Наши технические возмож-
ности, качество продукции, 
гибкий подход и ответствен-
ность делает сотрудничество 
с нами приятным и удобным. 
Применение современных 
технологий в сочетании с 
ручной работой, позволяет 
нам выпускать неповторимую 
продукцию.

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: «Обучение топ-ме-
неджмента МСБ Дорожная 
карта бизнеса-2020».
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«Борзилов А. А.», 
ИП 
Производство ювелир-
ных изделий
Карагандинская область, 
г. Караганда, ул. Бухар 
Жырау 89

«Borzilov A.A.»,  
PЕ
Manufacture of jewelry
Karaganda Region, 
Karaganda c., Bukhar 
Zhyrau st. 89

«Борзилов А. А.», 
ЖК
Зергерлік бұйымдар 
өндірісі
Қарағанды облысы, 
Қарағанды қ., Бұқар Жы-
рау к. 89

Борзилов Андрей Ана-
тольевич «Жемчужина» 
зергерлік кәсіпкерлігінің не-
гізін қалаған. Компания дәл 
құю технологиясын, суық 
қалыптастыру технологи-
ясын қолданады. Қолдан 
зергерлік бұйымдар (және 
т.б. филиграндық техника, 
қолмен ою, бұдыр,) жасай-
ды.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарлама-
сы бойынша кепілдік ету 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған.

PE «Borzilov A.A.», 
founded jewelry company 
«Zhemchuzhina». The 
enterprise uses in its 
production the technology of 
high-precision casting (the 
technique of substituted wax), 
the technology of cold forming, 
manual manufacturing of 
jewelry (the filigree technique, 
hand graving, hand stamping, 
etc.).

Types of government 
support obtained by the 
company: guaranteeing within 
the framework of the «Business 
Roadmap-2020» program.

87025835501
sales@zhem.kz

ИП Борзилов Андрей Ана-
тольевич основал ювелирное 
предприятие «Жемчужина». 
Предприятие использует в 
своем производстве техно-
логию высокоточного литья 
(техника замещенного вос-
ка), технологию холодной 
штамповки, ручное изготов-
ление ювелирных изделий 
(техника филиграни, ручное 
гравирование, чеканка и др.).

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: гарантирование в 
рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».
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«Дворников И.А.», 
ИП
Изделия из дерева  
ручной работы
Костанайская область,  
г. Костанай, ул. Баймагам-
бетова 3/3, оф. 2

«Dvornikov I.A.»,  
PE
Manufacture of furniture 
and products made of wood 
Kostanay Region, Kostanay 
c., Baymagambetov st., 
3/3, of. 2

«Дворников И.А.» 
ЖК
Жиһаз және ағаш 
бұйымдарын өңдіру
Қостанай облысы, 
Қостанай қ., Баймагамбе-
тов к. 3/3, оф. 2

 «ПАПА КАРЛО» ағаштан 
жасалған сыйлықтар ше-
берханасы – бұл топ 
шеберлердің қолмен жаса-
ған және өңдеген ағаш жи-
ектері, композиция, медаль 
қойғыштар, сағаттары. Экс-
клюзивті сыйлықтар замана-
уи лазер құралдармен жаса-
лынады.

Компания МСБ топ ме-
неджментін оқыту секілді 
мемлекеттік қолдау түріне ие 
болған.

«PAPA CARLO» workshop 
of wooden gifts produces 
stunning wooden frames, 
compositions, holders for 
medals, children’s metrics, 
watches, created and 
processed by our team 
of craftsmen manually. 
Exclusive gifts are made on 
modern laser equipment 
from selected, high-quality 
plywood, combining beautiful 
appearance, hypoallergenic 
and strength.

Types of government 
support obtained by the 
company: Training top 
management of small and 
medium-sized businesses.

8(7142)276-243, 
87772710155
papakarlo.kz

papa_karlo_kst@mail.ru

Мастерская подарков из 
дерева «ПАПА КАРЛО» - это 
потрясающие деревянные 
рамки, композиции, держа-
тели для медалей, детские 
метрики, часы, созданные 
и обработанные нашей ко-
мандой мастеров вручную. 
Эксклюзивные подарки про-
изводятся на современном 
лазерном оборудовании из 
отборной, высококачествен-
ной фанеры, сочетающей в 
себе красивый внешний вид, 
гиппоалергенность и проч-
ность.

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: Обучение топ менед-
жмента МСБ.
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«Касымжанов 
А.Ж.», ИП
Производство сувенир-
ных изделий
Костанайская область,  
г. Костанай,  
пр. Аль-Фараби 65

«Kasymzhanov 
A.Zh.», PЕ
Manufacture of souvenirs
Kostanay Region, Kostanay 
c., Al-Farabi ave. 65

«Касымжанов 
А.Ж.», ЖК
Кәдесыйлар өндіру
Қостанай облысы, 
Қостанай к., әл-Фараби 
дaңғ. 65

«Adal» компаниясы атаулы 
сыйлықтар бойынша жұмыс 
істейді. Компанияның не-
гізгі қызметі – нақышталып, 
бедерленіп атау жазылған 
ас-үй құралдары. Ол жеке 
тұлғалармен де, заңды 
тұлғалармен де жұмыс 
істейді. Қырнап жазу үшін 
зауыттық өндірістегі премиум 
санатты қасықтар таңдалған.

Компания «Шағын және 
орта бизнестің топ-менед-
жментін оқыту» секілді мем-
лекеттік қолдау түріне ие 
болған.

«Adal» company works 
in the segment of personal 
gifts. The main activity of the 
company is the engraving of 
cutlery. He works both with 
individuals and legal entities. 
The design of spoons for 
engraving was chosen from 
factory products of a premium 
class.

Types of government 
support obtained by the 
company: component 
«Training top management of 
small and SMEs».

87028290908
almaskasymzhanov@gmail.com

Компания «Adal» работает 
в сегменте именных подар-
ков. Основная деятельность 
компании - гравировка сто-
ловых приборов. Работает 
как с физическими лицами, 
так и с юридическими. Мо-
дель ложек для гравировки 
компания выбрала из завод-
ской продукции премиум 
класса.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: Компонент «Об-
учение топ-менеджмента 
малого и среднего предпри-
нимательства».
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«Султанова С.С.», 
ИП 
Образовательная  
деятельность
г. Астана, мкр. Коктал -1, 
ул. Жанаконыс 57

«Sultanova S.S.»,  
PE
Educational activities
Astana c., Koktal -1 md, 
Zhanakonys st., 57

«Султанова С.С.», 
ЖК
Білім беру қызметі
Астана қ., ш. а. Көктал -1, 
Жаңақоныс к. 57

«Академиясы Гранд» 
білім беру орталығы 
шығармашылық шеберха-
на «А.S.S», репетиторлық, 
дайындық мектебі, ұзар-
тылған күн тобы, күндізгі 
бала қарау үйі, спорт клуб-
тары, шет тілі, логопед, де-
фектолог, психолог секілді 
қызмет түрлерін көрсетеді. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарлама-
сы бойынша субсидиялау 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған.

«Academy Grand» 
educational center provides 
the following services: Creative 
workshop «A.S. S», tutoring, 
preparing for school, the group 
of extended school day, home-
based child day care services, 
sports clubs, foreign-language, 
speech therapist, speech 
pathologist, psychologist.

Types of government 
support obtained by the 
company: subsidizing within 
the framework of the «Business 
Roadmap-2020» program.

8(7172)300-414
87025466086

sultanova.s.s@mail.ru, 
instagram: akadem_grand_

astana & tm_a.с. с

Образовательный центр 
«Академия Гранд» представ-
ляет следующие услуги: твор-
ческая мастерская «A.S.S», 
репетиторство, подготовка к 
школе, группа продленного 
дня, услуги дневного пребы-
вания ребенка на дому, спор-
тивные секции, иностранный 
язык, логопед-дефектолог, 
психолог.

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: субсидирование в 
рамках программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».
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«Текемет», ИП
Производство сувенир-
ных изделий
ЗКО, г.Уральск, ул. Гумар 
Караш 29/1

«Tekemet», РE
Manufacture of souvenirs
WKR, Uralsk c., Gumar 
Karash st., 29/1

«Текемет», ЖК
Кәдесый өнімдер 
өндірісі
БҚО, Орал қ.,Ғұмар 
Қараш к. 29/1

«Текемет»ЖК ұлттық 
кәдесый, сәндік панель-
дер, шежіре жасап, мектеп, 
балабақша мен қоғамдық 
мекемелерді көркемдеумен 
айналысады.

Компания «Бизнес – 
Кеңесші» бағдарламасы 
секілді мемлекеттік қолдау 
түріне ие болған.

РЕ «Tekemet» is engaged 
in the production of national 
souvenirs, decorative pictures, 
genealogy, decoration of 
schools, kindergartens and 
government institutions.

Types of government 
support obtained by the 
company: within program 
«Business – Advisоr».

8 (7112)504-015,  
87054194928,  
87756500432

tekemet.kz@mail.ru
ar.deco@mail.ru

ИП  «Текемет» занимается 
производством националь-
ных сувениров, декоратив-
ных панно, шежіре, офор-
мление школ, детских садов, 
государственных учрежде-
ний.

Виды государственной 
под держки, полученные 
компа нией: по программе 
«Бизнес – Советник».
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«Токтаулы Аман», 
ИП 
Производство юве-
лирных и сувенирных 
изделий, прикладное 
искусство
Акмолинская область, 
р-он. Шортанды,  
ул. Пролетарская 64

«Toktauly Aman», 
PE
Manufacture of jewelry 
and souvenirs, applied art
Akmola region,  
d. Shortandy, Proletarskaya 
st., 64

«Токтаулы Аман», 
ЖК
Зергерлік бұйымдар 
және сувенирлік 
өнімдер, қолданбалы 
өнер
Ақмола облысы,  
Шортанды ауд.,  
Пролетарская к. 64

Кәсіпорын өз қызметін 
2014 жылы бастады. Ұлт-
тық өнім өндірумен айна-
лысады. Сыйлық ретінде 
ұсынуға болатын, сондай-ақ 
жеке аумақты безендіруге 
арналған ұлттық бұйымдар, 
ұлттық нақыштағы түрлі-
түсті өнімдер шығарады. 
Бүгінгі күні бұл бұйымдар 
Ақмола облысы мен Астана 
қаласында сатылады. 

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарлама-
сы бойынша гранттық 
қаржыландыру секілді мем-
лекеттік қолдау түріне ие 
болған.

The enterprise began its 
activity in 2014. He is engaged 
in the production of national 
products. The assortment of 
the enterprise includes national 
products and colorful products 
in the national style, which 
can be either presented as gift 
or purchased for decorating 
your own interior. Today the 
products are sold in the Akmola 
region and Astana city.

Types of government 
support obtained by the 
company: within program 
«Business Roadmap-2020» 
grant financing.

8(7163)120-636
toktal.aman@mail.ru

Предприятие начало свою 
деятельность в 2014 году. 
Занимается производством 
национальных изделий. Ас-
сортимент предприятия – это 
национальные изделия, ко-
лоритная продукция в на-
циональном стиле, которую 
можно предоставить как в ка-
честве индивидуального по-
дарка, так и приобрести для 
украшения собственного ин-
терьера. На сегодня изделия 
реализуются в Акмолинской 
области и городе Астана.

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: по программе «До-
рожная карта бизнеса-2020» 
грантовое финасирование.
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«Центр Инновации_
Ст», ТОО
Производство мине-
рального материала
г. Астана, ул. Иманова 19, 
оф. 504

«Innovations_Ct 
Center», LLP
Production of mineral 
materials
Astana c., Imanova st., 19, 
of. 504

«Центр Инновации_
Ст», ЖШС
Минералды материал 
өндіру
Астана қ., Иманов к. 19, 
оф. 504

Компания ғимарат ішін 
әшекейлеп, интерьер-
ді безендіруге арналған 
кера микалық плиткалар 
шығарады. Оны интерь-
ерді безендіру үшін және 
ғимараттардың қасбеттерін 
әрлеу үшін қолдануға бола-
ды.

Компания «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарлама-
сы шеңберінде мемлекеттік 
грант қаржысы секілді мем-
лекеттік қолдау түріне ие 
болған.

The company specializes in 
the production of decorative 
and mosaic polymer-based 
tiles for interior decoration. 
It can be used as for internal 
decoration of the premises, 
so for decoration of facade 
buildings.

Types of government 
support obtained by the 
company:government grant 
within the framework of 
«Business Road Map-2020» 
program.

87072456359
tsi_ct@mail.ru

Компания специализи-
руется на производстве де-
коративной и мозаичной 
керамической плитки для 
внутренней отделки. Ее мож-
но использовать как для вну-
тренней отделки помещений, 
так и для украшения фасад-
ных зданий.

Виды государственной 
поддержки, полученные 
компанией: государственный 
грант в рамках программы 
«Дорожная карта бизне-
са-2020».
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«Центр ремеслен-
ников Карлыгаш», 
ННУ
Производство юве-
лирных и сувенирных 
изделий, прикладное 
искусство
Кызылординская область, 
г. Кызылорда,  
ул. Торайгырова 25

«Centre of craftsmen 
Karlygash»,  
NNI
Manufacture of jewelry 
and souvenirs, applied art
Kyzylorda Region, Kyzylorda 
c., Toraigyrov st., 25

«Центр 
ремесленников 
Карлыгаш», ҚКМ
Зергерлік бұйымдар 
және сувенирлік 
өнімдер, қолданбалы 
өнер
Қызылорда облы-
сы, Қызылорда қ., 
Торайғыров к. 25

«Қарлығаш» шебер-
лер орталығы ‒ Қазақстан 
қолөнершілер одағының 
аймақтық өкілі. Орталық 
Қызылорда облысының 78 
шеберінің басын қосады. 
Қызылорда облысын-
да мәдени іс-шаралар, 
байқаулар конкурстарды 
және қалалық, облыстық, 
республикалық көрмелердің 
ұйымдастырушысы, әрі 
белсенді қатысушысы. 
Орталықтың базасын-
да қолөнер сабақтары 
бойынша жүйелі түрде оқу 
ұйымдастырылған. Атап 
айтқанда кілем тоқу, құрақ 
құрау, киіз басу, дәстүрлі 
кесте, «біз кесте», батик тех-
никасы, кәдесый жасауды 
үйретеді.

Компания «Бизнестің 
жол картасы-2020» бизне-
сті қолдау мен дамытудың 
Бірыңғай бағдарламасы» 
аясында мемлекеттік грант 
жеңіп алды.

«Centre of craftsmen 
Karlygash» is a regional 
representative of Kazakhstan 
Craftsmen Union. The center 
unites 78 masters of Kyzylorda 
region. It is an active participant 
and organizer of city, regional, 
republican exhibitions, 
competitions, cultural events 
in Kyzylorda region. The 
center regular gives classes on 
craft training: rug weaving, 
patchwork, felting, traditional 
embroidering «biz keste», 
batik technique, souvenir 
production.

Types of government 
support obtained by the 
company: Grant financing 
within Unified business support 
and development program 
«Business Roadmap -2020».

87479066138
kz.karlygash@mail.ru

Центр ремесленников 
«Карлыгаш» является реги-
ональным представителем 
Союза ремесленников Казах-
стана. Центр объединяет  78 
мастеров Кызылординской 
области. Активный участник 
и организатор городских, 
областных, республикан-
ских выставок, конкурсов, 
культурно-массовых меро-
приятий в Кызылординской 
области. На базе центра про-
водятся регулярные занятия 
по обучению ремеслу: ков-
роткачество, лоскутное ши-
тье, войлоковаляние, тради-
ционная вышивка «біз кесте», 
производствов технике батик, 
сувенирное производство.

Виды государственной 
поддержки, полученные ком-
панией: Грантовое финан-
сирование в рамках ЕППРБ 
«ДКБ-2020».


