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«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры»
АҚ Басқарма Төрағасы
А.С.Сарқұловтың
алғы сөзі

Құрметті ханымдар мен мырзалар!

М

ен сіздермен отандық өндірушілердің «Ulttyq Ónim» атты көрмесінде қауышқаныма қуаныштымын. Биыл «Даму»
кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ көрмені бесінші рет ұйымдастырып отыр. Соңғы бесжылдықта бұл көрменің аты
алысқа кетіп, тек қана кәсіпкерлерді ғана емес билік, ғылым, қаржы ұйымдары өкілдерін де қызықтыра бастады.
Көрмеге қатысатын компаниялар қатары жыл сайын артып келеді. Экспозициялар түрі де алуан, келушілер қатары да
көп. Мысалы, былтыр көрмеге 350 компания қатысып, тауарларының сатылымын арттыра алса, бүгін азық-түлік, құрылыс,
жиһаз, киім-кешек, арнайы техника мен құрал-жабдық, кәдесый мен полиграфия, химия өндірісінің бес жүзге тарта өкілі
жаңа шарттарға қол қойып, өз өнімінің насихатын арттыра алды.
«ULTTYQ ÓNIM» елордада өтетін ең маңызды шаралар қатарына енгеніне дау жоқ. Жыл өткен сайын тауар әкеліп,
қызметін ұсынатын компаниялар тізімі толығып, сатып алушылар қатары да көбеюі елдегі шағын және орта кәсіпкерлік
нысандарының артуымен де байланысты. Оған мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау құралдарына қолжетімділік
артып, микрокәсіпорындарға арналған бағдарламалардың талаптарын оңтайландыру сеп болғаны даусыз. Мысалы,
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы бойынша шамамен мың жарым жоба 173,2 млрд теңгеге субсидияланған.
Қор 65 млрд теңгеге екі мыңға жуық кепілдік берген. Бұл – өткен жылмен салыстырғанда екі есеге артық. Жалпы алғанда
2018 жылы 20 мыңнан астам кәсіпкер «Даму» Қорының бағдарламалары бойынша 473,3 млрд теңгеге қолдау алған.
Мемлекеттің кешенді қолдау бағдарламаларының арқасында Қазақстандағы кәсіпкерліктің тұрақты дамуының айқын
көрінісі болған бұл маңызды шара отандық тауар өндірушілерге тың серпін береді. Атап айтқанда іскерлік байланыстар
орнап, өнім насихатталып, жас кәсіпкерлер үшін нарықтағы қызықты жобаларға қарай бой түзеуіне мүмкіндік.
Жастар кәсіпкерлігін ынталандыру және қолдау мәселесі мемлекеттің саясатында ерекше орын алып, назар
аударылатын тұстың бірі болып келген. Биыл елбасының ұсынысымен Жастар жылы болып жарияланғаны да осынының
айқын көрінісі. Біз отандық тауар өндірушілерге ұдайы қолдау көрсетіп, кәсіпорындарға шығаратын өнім сапасын
көтеруге, бәсекеге қабілетті өндіріс орнын қалыптастыруға мүмкіндік беруге тырысамыз. Ісін жаңа бастаған, жас
кәсіпкерлерге болашақта кәсіби тұрғыда өсіп, білімі мен білігін пайдалы бағытқа жұмсауына бағдар береміз.
Соңғы кезде байқағанымыздай, жыл өткен сайын нарықта шеттен келетін тауарлармен бәсекеде кем түспейтін сапалы
отандық өнім көбейіп келеді. Сол себепті біз шет елдік әріптестеріміздің тәжірибесіне сүйене отырып, сыртқа тауар
шығаруға қабілетті өндірушілерге дем беріп, бизнес-келісім шарттар мен экспорттық келісім шарттарға қол қоюына
жағдай жасамақпыз.
Осы мақсатта көрме бағдарламасына біз бірқатар пайдалы шаралар қостық. Оның ішінде маркетинг, адам ресурстары,
үнемді өндіріс салалары бойынша қазақстандық және шет елдік мамандардың шеберлік сабақтары; «Бәйтерек»
холдингінің барлық еншілес компанияларынан бизнесті қолдау бағдарламалары жөніндегі презентациялар бар.
B2B кездесулер мен басқа да шаралар аясындағы тақырыптар әр алуан әрі өзекті. Әсіресе шет елдік әріптестердің
өндіріске жаңа технологиялар енгізу жөніндегі алдыңғы қатарлы тәжірибесі қызықты. Сонымен қатар соңғы уақытта
ақпараттық сәнге айналған рейтинг/скоринг үлгілер, субсидия мен кепілдік беру механизмдері, бизнес процестерді
автоматтандырудағы технологиялық шешімдер, апекс механизмдері, өтінімді қарастырып, қызмет көрсету жүйелері
де назар аударарлық. Қазақстан экспортын насихаттау барысындағы контрәріптестердің тұтынушылық қабілеттері де
маңызын жоймаған.
Көрме барысында қазақстандық киім өндірушілерінің сән көрсетілімі мен келушілер ең дәмді тағамды ерікті түрде
таңдайтын «Халық таңдауы» байқауы да ұйымдастырылады.
«ULTTYQ ÓNIM – 2019» көрмесіне қатысушылар мен қонақтарға құшақ жая отырып, мамыр айының басындағы бұл
шуақты күндер пайдалы әрі қызықты болатынына сенім білдіремін.
Жемісті жұмыс, нәтижелі кездесулер мен тартысты пікірталас тілеймін!
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Приветственное слово
Председателя Правления
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
Саркулова А.С.

Уважаемые дамы и господа!

Я

рад вас приветствовать на юбилейной выставке казахстанских производителей «ULTTYQ ÓNIM – 2019». Уже в пятый раз АО «Фонд
развития предпринимательства «Даму» организовывает выставку и безусловно, за прошедшее пятилетие данное событие укрепило
свой авторитет, привлекая не только предпринимателей, но представителей власти, науки, международных организаций и финансовых
институтов.
Каждый год список участников выставки пополняется новыми компаниями, количество посетителей заметно увеличивается, товары
разнообразными, а экспозиции становятся более насыщенными. К примеру, если в прошлом году выставка помогла более чем 350
компаниям увеличить продажи, то сегодня уже порядка 500 казахстанских предприятий таких отраслей промышленности как пищевая,
строительная, производство мебели, одежды, специализированной техники и оборудования, а также сувенирной и полиграфической
продукции получили возможность заключить новые контракты и повысить узнаваемость своей продукции.
Безусловно, выставка «ULTTYQ ÓNIM» уже зарекомендовала себя как значимое и достойное внимания событие, однако следует
отметить, что положительная динамика участников и высокий уровень посещаемости обусловлен приростом активно действующих
казахстанских субъектов МСБ, который наблюдается за счет оптимизации условий программ для обеспечения большего доступа для
микропредприятий и упрощения требований условий предоставления инструментов государственной поддержки в целом. К примеру, по
программе «Дорожная карта бизнеса 2020» просубсидировано порядка полутора тысячи проектов на сумму кредитов 173,2 млрд тенге.
На сумму 65 млрд тенге Фонд выдал почти две тысячи гарантий по кредитам предпринимателей, это почти в двое больше гарантий по
сравнению с предыдущим годом. В общей сложности в 2018 году более 20 тысяч предпринимателей получили поддержку по программам
Фонда «Даму» на сумму 473,3 млрд тенге.
Это грандиозное мероприятие, которое являясь индикатором устойчивого развития предпринимательства в Казахстане посредством
реализации комплексных и эффективных мер государственной поддержки, дает прекрасную возможность не казахстанским
товаропроизводителям – настоящим «акулам» бизнеса поддержать существующие деловые связи и установить новое партнерство, но
обозначить свою позицию на рынке молодым предпринимателям для реализации интересных проектов.
Вопрос поддержки молодых начинающих предпринимателей всегда был возведен в ряд важнейших направлений государственной
политики, и 2019 год, объявленный Первым Президентом – Елбасы как «Год молодежи», тому подтверждение. Стимулируя предприятия
улучшать качество выпускаемой продукции и развивать конкурентоспособное производство, мы способствовать развитию человеческого
капитала, посредством предоставления молодым специалистам возможностей в перспективе реализовать свои способности в различных
направлениях и мотиваций для будущего профессионального роста.
Следует также отметить, что наш рынок насыщается качественной продукцией, которая может составить конкуренцию на внешних
рынках. И по опыту наших партнеров за рубежом мы планируем содействовать казахстанским производителям, обладающим экспортным
потенциалом, в установлении бизнес-контактов и заключении экспортных контрактов.
Для решения этих задач в программе выставки мы подготовили немало интересных мероприятий. Мастер-классы для специалистов
в сферах маркетинга, человеческих ресурсов, бережливого производства от международных и казахстанских экспертов; презентации
программ поддержки бизнеса от всех дочерних предприятий холдинга «Байтерек». Темы, заявленные для обсуждения в рамках встреч
B2B и других мероприятий выставки интересны и актуальны. Особенно это касается новых технологий в сфере внедрения передового
опыта на практике зарубежных партнеров. Информационными трендами последнего времени являются рейтинговы/скоринговые
модели, механизмы по предоставлению субсидий и гарантий, технологические решения по автоматизации бизнес-процессов, апексные
механизмы, системы по рассмотрению заявок и оказанию услуг. Не меньшую важность представляют вопросы покупательской способности
контрпартнеров в рамках продвижения казахстанского экспорта
И, наконец, конкурс «Халық таңдауы», в котором посетители выставки будут выбирать самые вкусные продукты, привезенные нашими
участниками.
Приветствуя участников и гостей профессиональной выставки казахстанских товаропроизводителей, выражаю уверенность в том, что
дни работы выставки «ULTTYQ ÓNIM – 2019» станут для всех полезными.
Желаю участникам плодотворной работы, встреч и дискуссий!
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Welcome speech of
A.S.Sarkulov
the Chairman of the Board
of Damu Entrepreneurship Development Fund JSC

Ladies and gentleman!

I

am pleased to welcome you at the anniversary exhibition of Kazakhstani manufacturers "ULTTYQ ÓNIM - 2019". For the fifth time,
Damu Entrepreneurship Development Fund JSC organizes an exhibition and certainly, this event has strengthened its authority over
the past five years, attracting not only entrepreneurs, but also representatives of government, science, international organizations and
financial institutions.
Every year, the list of exhibitors is replenished with the new companies, the number of visitors increases markedly, the goods are
diverse, and the expositions become richer. For example, if last year the exhibition helped more than 350 companies increase sales, today
about 500 Kazakhstani enterprises of such industries as food, construction, furniture, clothing, specialized machinery and equipment, as
well as souvenir and printing products have been able to conclude new contracts and increase awareness of their products.
Of course, the exhibition “ULTTYQ Ó NIM” has already established itself as a significant and noteworthy event, however, it should be
noted that the positive dynamics of participants and the high level of attendance is due to an increase in actively operating Kazakhstan
SMEs, which is achieved by optimizing the conditions of programs for providing greater access to microenterprises and simplifying the
requirements for the provision of state support instruments in general. For example, within the Business Road Map 2020 program, there
are about one and a half thousand projects were donated to the amount of loans of 173.2 billion tenge. In the amount of 65 billion tenge,
the Fund issued almost two thousand guarantees for loans of entrepreneurs, which is almost two times more guarantees compared to
the previous year. In total, in 2018 over 20 thousand entrepreneurs received support under the Damu Fund programs, in the amount of
473.3 billion tenge.
This is an ambitious event that, being an indicator of sustainable entrepreneurship in Kazakhstan through the implementation of
comprehensive and effective government support measures, provides an excellent opportunity for non-Kazakhstani producers - these
“sharks” of business to maintain existing business ties and establish a new partnership, but also for young entrepreneurs to designate
their position in the market to realize interesting projects.
The support of young start-up entrepreneurs has always been raised to a number of the most important areas of the state policy,
and 2019, declared by the Head of State as the Year of Youth, is a case in point. By encouraging enterprises to improve the quality of
their products and develop competitive production, we contribute the development of human capital by providing young professionals
opportunities to realize their abilities in various directions and motivations for future professional growth.
We see that our market is filling up with high-quality products able to compete in foreign markets. And in the experience of our
partners abroad, we plan to assist Kazakhstani producers, having export potential, in establishing business contacts and entering into
export contracts.
To meet these challenges, we have provided some interesting events in the exhibition program. Master classes for specialists in
marketing, human resources, and lean production from international and Kazakhstani experts; presentations of business support
programs from all subsidiaries of the Bayterek holding. The topics announced for discussion through B2B meetings and other exhibition
events are interesting and relevant. This especially relates to the new technologies in establishing the best practice on the foreign
partners’ experience. The recent informational trends are rating / scoring models, subsidizing and guaranteeing tools, technology
solutions for automating business processes, apex tools, systems for processing applications and providing services. Of no lesser
importance are the issues of counter-partners’ purchasing power under the program of promoting Kazakhstan's exports.
And, finally, the "Halyk Tandauy" competition, where the exhibition visitors will choose the most delicious products brought by our
participants.
Greeting the participants and guests of the professional exhibition of Kazakhstani producers, I would like to express my confidence
that “ULTTYQ ÓNIM - 2019” exhibition days will be useful for everyone.
I wish the participants fruitful work, meetings and discussion!
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bairgroup@bk.kz ,www.polydeck.kz

BAI & R GROUP, ЖШС

«Bai & R Grouр» компаниясы жаңа буындағы құрылыс-әрлеу
материалдарын өндіреді. Атап айтқанда, ағаш-полимер композитінен
террасалық төсемелер мен қасбет панельдерін шығарады. Компанияның
өнімі экологиялық таза шикізаттан өндіріледі және барлық
халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келеді, өнімнің сапасы тиісті
сертификаттармен расталады. Компания сервиске ерекше көңіл бөледі –
клиенттерге материалдарды монтаждау және әрі қарай қолдану бойынша
консультациялар беріледі.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы ШОБ қолдау бағдарламасы бойынша несиелендіру.

BAI & R GROUP, ТОО

Компания «Bai & R Grouр» производит строительно-отделочные
материалы нового поколения – террасные покрытия и фасадные
панели из древесно-полимерного композита (ДПК).
Продукция
компании производится из экологически чистого сырья и соответствует
всем международным стандартам качества, что подтверждается
соответствующими сертификатами. В компании особое значение придается
сервису - клиентам предоставляются консультации по монтажу и дальнейшей
эксплуатации материалов.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: кредитование
в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020».

BAI & R GROUP LLP

Bai & R Grouр manufactures new generation building finishes – plywood
decking coatings and front side panels. The company products are manufactured
of environmental safe raw materials and comply with all international quality
standards as confirmed by the relevant certificates.
The company is centered on the service – the customers are consulted on
assembly and further use of the materials.
The Company has received the following state support: financing within the
Business Road Map 2020 program.

Ағаш-полимер композитінен
террасалық тақталар, фасад панельдері және бау-бақша жиһазын жасау.
Шымкент қ., Тәшенов көш., 51, 6

Производство террасных досок,
фасадных панелей и садово-парковой мебели из древесно-полимерного композита.
г. Шымкент, ул. Ташенова, 51, 6

Manufacture of decking, facade panels
and garden furniture from a woodpolymer composite.
6, 51 Tashenova str., Shymkent city
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BASHAROV, ЖК

«А. Башаров» ЖК 2016 жылдың ақпан айында тіркелді. Компанияның
негізгі бағыты – балаларға арналған трансформер-ағаш кереуеттерін
өндіру. 2018 жылдың жазында компания мемлекеттік грант байқау
жеңімпазы атанды. Грант қаражатына кәсіпорынның өнімділігін арттыруға
мүмкіндік беретін білдек сатып алынды, бұл - өнімді шағын партиялармен
өндіруге және оны сауда орындарында орналастыруға септігін тигізеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы-2020» бағдарламасы аясында кепілдік беру.

BASHAROV, ИП

Башаров Азамат зарегистрировался в качестве индивидуального
предпринимателя в феврале 2016 года. Предприниматель рассматривались
различные бизнес-идеи, но выбор был сделан в пользу уникальной
для региона идеи – производства детских деревянных кроваток трансформеров. Летом 2018 года ИП BASHSROV стал одним из победителей
конкурса на получение государственного гранта. На денежные средства
Азамат купил станок, который позволил повысить производительность
предприятия в несколько раз, этот шаг дает ощутимый толчок бизнесу к
выходу на производство малыми партиями и размещению своей продукции
в торговых сетях.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
гарантирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

BASHAROV IE

Basharov Azamat registered as an individual entrepreneur in February
2016. Various business ideas were considered, but the choice turned to the
production of baby wooden cot-transformers, which are unique for the region.
In the summer of 2018, BASHSROV IE became one of the winners of the state
grant competition. Azamat used the received funds for purchasing equipment
that allowed the company to increase its capacity by several times. This step
gives a significant boost to the business to manufacture in small batches and
place its products in retail chains.
The Company has received the following state support: guaranteeing under
the Business Road Map 2020 program.

Жиһаз өндіру.
Солтүстік Қазақстан обл., Петропавл
қ., Жуков көшесі, 3/47

Производство мебели.
Северо – Казахстанская Обл.,
г. Петропавловск, ул. Жукова 3/47

Furniture manufacture.
Zhukov str. 3/47, Petropavlovsk city,
North-Kazakhstan Region
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HONEYPACK, ЖШС

YAM-E-E сауда белгісімен «HoneyPack» компаниясы - ыңғайлы ыдыстағы
табиғи бал. Өнімнің ерекшелігі – өнімді қалаған жерге өзіммен бірге алып
жүру мүмкіндігі. Стик-пакеттегі «YAM-E-E-E» балын жолда, демалуға және
жұмысқа алып жүруге өте ыңғайлы. Болашақта компания омарталардағы
жұмысты стандарттауды және өнімін экспортқа шығаруды жоспарлайды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы-2020» бағдарламасы аясында кепілдік беру.

HONEYPACK, ТОО

Компания “HoneyPack”, с торговой маркой YAM-E-E-E – это натуральный
мед в удобной упаковке. «Просто взять с собой, просто открыть, просто
наслаждаться вкусом.» - так позиционирует себя компания. Не каждый
может позволить себе носить с собой баночку меда, и именно поэтому
компания выпускает мед YAM-E-E-E в стик пакетах – такой мед удобно брать
с собой в дорогу, на отдых или на работу. Стик пакеты – лишь первый шаг. У
компании большие планы на будущее, которые включают стандартизацию
работы на пасеках и экспорт продукта.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
гарантирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

HONEYPACK LLP

HoneyPack, with the YAM-E-E-E trademark, is a producer of natural honey in
a convenient pack. “Just take with you, just open, just enjoy the taste.” – this is
the motto if the brand. Not everyone can afford to carry around a jar of honey,
therefore the company decided to produce YAM-E-E-E honey in stick packs - it
is convenient to take the honey to the trip, vacation or job place. Stick packs
are just the first step. The company has extensive plans for the future, which
include the work standardization on apiaries and the product export.
The Company has received the following state support: guaranteeing under
the Business Road Map 2020 program.

Тамақ өнеркәсібі.
Алматы обл., Текелі қ., Бақтыбай
көш., 7

Пищевая промышленность.
Алматинская обл., г.Текели,
ул.Бактыбай, д.7

Food industry.
7 Baktybay str., Tekeli city, Almaty
region
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KAZINFOGROUP, ЖШС

2015 жылдан бастап
«SmartBook» компаниясы цифрлық баспа
саласында жұмыс істейді. Компания цифрлық технологиялармен баспа
өнімдерін (кітап, журнал, газет, үнпарақ, флешка және өзге де жарнамаға
қажетті парақшалар) шығарумен айналысады. Заманауи үлгідегі өнім
тұтынушыларға өте ыңғайлы әрі тиімді. Себебі, тұтынушыға бір өнімнің
ішіндегі мәтіннің электрондық нұсқасын, аудио-, фото-, бейненұсқаларын,
сурдоаударма, кирилл және латын қарпіне негізделген қазақ, орыс,
ағылшын, түрік тілдерінде және т.б. тілдердегі аудармасын оқу мүмкіндігі
беріледі. Компания кез келген өнімді ерекше қажеттілігі бар адамдар мен
өзге ұлт өкілдері, жалпы көпшілік қолдану үшін ыңғайлы етіп жасайды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы-2020» бағдарламасы аясында қаржыландыру.

KAZINFOGROUP, ТОО

«SmartBook» работает в сфере цифровой печати с 2015 года. Компания
занимается производством печатных материалов (книг, журналов,
газет, листовок, флэш-карт и других рекламных материалов), связанных
с цифровыми технологиями. Современный продукт очень удобен и
эффективен для потребителей. Причина в том, что потребители могут
использовать электронную версию текста, аудио, фото-видео, аудио-видео,
на казахском, русском, английском, турецком, кириллице, латинице и т.д.,
смогут читать переводы на языках. Целью компании является сделать любой
продукт более доступным для людей с особыми потребностями, для других
этнических групп, для широкой общественности.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: грантовое
финансирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020»

KAZINFOGROUP LLP

SmartBook has been working in digital printing since 2015. The company is
engaged in the production of printed materials (books, magazines, newspapers,
leaflets, flash cards and other promotional materials) related to the digital
technology. Modern product is very convenient and effective for consumers.
The reason is that consumers can use the electronic version of text, audio,
photo-video, audio-video, in Kazakh, Russian, English, Turkish, Cyrillic, Latin, etc.,
can read translations in languages required. The goal of the company is to
make any product more accessible for people with special needs, other ethnic
groups, general public.
The Company has received the following state support: grant financing
within the Business Road map 2020 program.

Электр жабдығын өндіру.
Алматы қ., Абылай хан данғ.,105,
63-кеңсе

Производство электрооборудования.
г.Алматы, пр.Абылай хана,105, оф. 63,

Electrical equipment manufacturing.
office 63, 105 Abylay Khan ave.,
Almaty city
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LENGER TEXTILE, ЖК

LENGER TEXTILE тігін фабрикасы – өз кәсібін шын сүйетін және өз
тұтынушыларына ең үздік сапа ұсынуға ұмтылатын адамдардың командасы,
әділ баға және ең жоғарғы деңгейдегі қызмет көрсету. Өндіріс барысында
JUKI деп аталатын ең үздік дүниежүзілік өндірушінің жүз жиырма тігін
машинасы қолданылады. Компанияның құрамында жоғары білікті персонал,
жеке өзінің конструкторлық-дизайнерлік бөлімі бар. Пішу және тігу цехтері
заманауи жабдықпен жарақтандырылған.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: қаржылай емес
қолдау.

LENGER TEXTILE, ИП

Швейная фабрика LENGER TEXTILE – команда людей, любящих свое дело
и стремящаяся предложить своим клиентам только самое лучшее качество,
справедливые цены и индивидуальный сервис на высочайшем уровне. У
компании имеется более 120 профессиональных швейных машин лучшего
мирового производителя JUKI, высококвалифицированный штат мастеров
- профессионалов своего дела, собственный конструкторско-дизайнерский
отдел, раскройный и пошивочный цех оборудованные самым современным
оборудованием. Компания позиционирует себя как единственную, которая
может полностью показать, как складывается конечная цена реализация.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
нефинансовая поддержка.

LENGERTEXTILE IE

The LENGERTEXTILE clothing factory is a team of people, who love their
work and are committed to offer their customers the best quality, fair prices
and customer-specific service at the highest level, more than 120 professional
sewing machines of the best global manufacturer JUKI highly qualified staff
of masters – craft professionals, own design department, re-saw and sewing
shop equipped with the state-of-art equipment. The company positions itself
as the only who fully shows the customer a way the final sales price forms.
The Company has received the following state support: non-financial support.

Жеңіл өнеркәсіп (тоқыма
бұйымдарын, киім, аяқ киім және
арнайы киімдер өндіру).
Түркістан обл., Төле би ауд., Леңгір қ.,
Төле би көш. 258a

Легкая промышленность
(производство текстильных изделий,
одежды, обуви и спец.одежды).
Туркестанская обл., Толебийский р-н,
г.Ленгер, ул. Толе би, д.258а

Consumer goods industry
(manufacturing of textiles, clothing,
shoes and special clothes).
258a Tole bi str., Lenger city, Tolebi
district, Turkestan region
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START UP АКАДЕМИЯ, ЖШС

Павлодар облысында «DAMU» қорының қолдауымен ашылған «Start
Up Академия» жобасы С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік
университетінің негізінде жүзеге асырып отыр. Жобаның мақсаты – өз
ісін енді ғана бастап жатқан жас кәсіпкерлерге қолғабыс көрсету. Start Up
Академиясы бизнес ортаны құрып, өзінің резиденттеріне тәжірибе жинауға
мүмкіндік береді және бизнесті жүргізудің бүкіл қыр-сырларын үйретеді.
Компанияда ұзақтығы 3 ай құрайтын бірегей оқыту әдістемесі және
акселерациялау бағдарламасы әзірленді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: а) Стартап
академиясы; б) Оқыту: Бизнес-кеңесші, Жас кәсіпкер мектебі.

START UP АКАДЕМИЯ, ТОО

В Павлодарской области проект Start Up Академия при поддержке Фонда
«DAMU» реализуется на базе Павлодарского государственного университета
им. С.Торайгырова. Цель проекта является оказание содействия молодым,
начинающим предпринимателям. Start Up Академия создает бизнес среду,
тем самым резиденты набираются практичного опыта и обучаются навыкам
ведения бизнеса. Компания разработала уникальную методику обучения и
программу акселерации, продолжительностью 3 месяца.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: Стартап
академия обучение по программе «Бизнес-советник», «Школа молодого
предпринимателя».

START UP ACADEMY LLP

In the Pavlodar region, the StartUp Academy project with the support of the
DAMU Fund is being implemented on the basis of Pavlodar State University
named after S.Toraygyrov. The project’s objective is to assist young, first-time
entrepreneurs. StartUp Academy creates a business environment, where the
residents gain practical experience and learn business skills.
A unique training methods and 3-month acceleration program was
developed.
The Company has received the following state support: training, Business
Advisor program.

Студенттік және оқытушылық
кәсіпкерлікті дамыту, жобаларды
коммерциалдандыру.
Павлодар обл., Павлодар қ., Ломов
көш. 64

Развитие студенческого
и преподавательского
предпринимательства,
коммерциализация проектов.
Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Ломова 64

Development of student and
training entrepreneurship, project
commercialization.
64 Lomov str., Pavlodar city, Pavlodar
region
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АСЫЛ МУРА, ЖК

«Асыл мұра» шеберханасы 2010 жылы құрылды. Компанияның
шеберлері киіз басу секілді қазақтың төл өнерін жаңғыртып, ерекше киім
үлгілерін жасайды. Авторлық технологияны пайдаланып, жібек матамен
көмкерілген ою-өрнектелген киіз жасалады. Қолдан жасалған 100% табиғи
мата болғандықтан, киіздің жылу сақтау қасиеттері өте тамаша, сондай-ақ
ол жеңіл, иілгіш, жібек және басқа да сәндік материалдармен үйлесімділігі
арқасында бұйымның түсін жарқыратуы да, бәсеңдетуі де мүмкінқолөнершілерге клиенттерге ашық түсті киім-кешек үлгілерін шығаруға
мүмкіндік береді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында гранттық қаржыландыру.

АСЫЛ МУРА, ИП

Мастерская "Асыл мура" создана в 2010г. Возрождая самобытное
казахское национальное ремесло войлок валяния, мастера создают
эксклюзивную женскую одежду. Используя авторские наработки, компания
создает тонкий ламинированный шелком орнаментированный войлок.
Являясь 100% натуральной тканью, созданной вручную, войлок обладает
отличными теплоизоляционными свойствами, хорошо пропускает воздух, он
легок, пластичен, благодаря сочетанию с шелком и другими декоративными
материалами может быть ярким или напротив приглушенным натуральным,
что позволяет мастерам предоставлять клиентам широкий выбор ярких и
разнообразных нарядов.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: грантовое
финансирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020».

ASYL MURA IE

Asyl Mura shop was established in 2010. Reviving the original Kazakh
national craft of felting, the craftsmen create exclusive women's clothes.
Using the author's work, company creates a thin silk-laminated ornamented
felt. Being a 100% natural hand-made fabric, the felt has excellent thermal
insulation properties, breathability; it is light-weight, flexible, when combined
with silk and other decorative materials it can be bright or opposite to muffled
natural, which allows craftsmen to provide customers with a wide range of
bright and varied outfits.
The Company has received the following state support: grant financing
under the Business Road Map 2020 program.

Киізбен өрнектелген жібек матадан
жасалган әйел киімдері.
Алматы қ., Герцен көш.,1

Производство женской одежды из
шелка орнаментированный войлоком.
г.Алматы, ул.Герцена 1

Manufacture of women's clothes made
of silk ornamented with felt.
1 Gertzen str., Almaty city
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demi.brand.kz@gmail.com

ДЕМИДОВА И.В., ЖК

Компания әйелдер мен балаларға арналған эксклюзивті киім өндірумен
айналысады. Негізгі бағыты – балаларға арналған трикотаж киімді, әйелдер
киімін, сондай-ақ барлық отбасы мүшелеріне арналған ұқсас стильде (family
look) киім тігу.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы-2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

ДЕМИДОВА И.В., ИП

Компания занимается производством эксклюзивной одежды для женщин
и детей. Основным направлением является пошив детской трикотажной
одежды небольшими партиями, женской одежды, а также нарядов в едином
стиле для всех членов семьи (family look).
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование и гарантирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

DEMIDOVA I.V. IE

The company is engaged in the production of exclusive clothes for women
and children. The main focus is the tailoring of children's knitted clothing in
small batches, women's clothing, as well as outfits in the same style for all
family members (family look).
The Company has received the following state support: subsidies and
guaranteeing under the Business Road Map 2020 program.

Киім және басқа да тоқыма
бұйымдарын өндіру.
Нұр-Сұлтан қ., 38-көш, 25-үй, ВП-7

Производство одежды и иных
текстильных изделий.
г. Нур-Султан, ул.38, дом 25, ВП7

Manufacture of clothing and other
textiles.
VP 7, 25, 38 str., Nur-Sultan city
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ДИНАРА
САДУАКАСОВАНЫҢ
ШАХМАТ АКАДЕМИЯСЫ,
ЖК

Динара Садуақасованың шахмат академиясы 4 жастағы балалардан
бастап шахмат ойнауды үйретеді. Оқыту тәжірибелі жаттықтырушылар мен
психологтар құрастырған арнайы әдістемесі бойынша өткізіледі. Академия
ұжымының мақсаты – сапалы шахматтық білім беру. Динара Садуақасованың
шахмат академиясы қалалық, республикалық, халықаралық турнирлер,
шеберлік сыныптарын, бір мезеттік ойын сеанстарын өткізеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: өңірлік мемлекеттік
бағдарлама – Астана ZHASSTART.

АКАДЕМИЯ ШАХМАТ
ДИНАРЫ САДУАКАСОВОЙ,
ИП

"Академия шахмат Динары Садуакасовой" профессионально обучает
шахматам детей всех возрастов, начиная с 4-х лет. Обучение проводится
по специальной методике, разработанной опытными тренерами и
психологами. Цель команды Академии - дать качественное шахматное
образование. Академия шахмат Динары Садуакасовой проводит городские,
республиканские и международные турниры, мастер-классы, сеансы
одновременной игры.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: Региональные
государственные программы - программа Астана ZHASSTART.

DINARA SADUAKASSOVA’S
ACADEMY OF CHESS IE

Dinara Saduakassova’s Academy of Chess provides professional chess
trainings for children, since age 4. The tailor-made training courses are
prepared by high-skilled coaches and psychologists. The main goal of the
Academy is to provide high-quality chess education. Dinara Saduakassova’s
Academy of Chess organizes city, republican and international tournaments,
master-classes, workshops and simultaneous games.
The Company has received the following state support: Astana ZHASSTART
regional state programs

Шахматты кәсіби оқыту.
Нұр-Сұлтан қ., Сауран көш. 9

Профессиональное обучение
шахматам.
г.Нур-Султан, ул.Сауран 9

Professional chess training.
9, Sauran str., Nur-Sultan city
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Тел.:+77775363777, +77775364040
dinastia.agro@yandex.ru

ДИНАСТИЯ АГРО, ЖШС

«Династия Агро» компаниясы майлы және астық дақылдарын өндіруші
болып табылады. Сондай-ақ зығыр, күнбағыс, рапс майларын өндірумен
айналысады.
«Даму» қорының қолдауымен Солтүстік Қазақстан облысында
компанияның зығыр май өндіру бойынша цех жаңартылып, 2016 жылы іске
қосылды. Компанияның өнімі – «Живое» сауда белгісімен тазартылмаған
зығыр майы 100% табиғи, экологиялық таза өнім болып табылады және
облыстың аумағында, сондай-ақ Ресей мен Қытай қалаларында сатылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы – 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

ДИНАСТИЯ АГРО, ТОО

ТОО "Династия Агро" является производителем масличных и зерновых
культур. А также является производителем растительного масла из льна,
подсолнечника, рапса (технического и пищевого).
При поддержке Фонда «Даму» в Северо-Казахстанской области
модернизирован цех по производству льняного масла ТОО «Династия Агро».
Цех запущен в 2016 году. Продукция компании нерафинированное льняное
масло под брендом «Живое» является 100%-но натуральным, экологически
чистым продуктом и широко используется населением области и далеко за
ее пределами, в том числе в городах России и Китая.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субси
дирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020»

DINASTIYA AGRO LLP

Dynasty Agro LLP is a producer of oilseed and grain crops. It is also a
producer of flax, sunflower, industrial and food rape oil.
The flaxseed oil production shop of Dynasty Agro LLP was modernized under
the supporting program of the Damu Fund in the North Kazakhstan region.
The shop was opened in 2016. The company's product, unrefined linseed oil,
under the "Zhivoye" brand, is a 100% natural, environmentally safe product
and is widely used by the population of the region and far beyond its borders,
including in cities of Russia and China.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program

Астық және астықбұршақ
дақылдарын өсіру, тұқым
шаруашылығы, майларды өндіру.
Солтүстік Қазақстан обл., Жамбыл
ауд., Благовещенка ауылы, Бейбітшілік көш., 14

Выращивание зерновых
и зернобобовых культур, включая
семеноводство, производство масел
и жиров.
Северо-Казахстанская Обл.,
Жамбыльский р-н, с. Благовещенка,
ул. Мира, д. 14, тел

Cultivation of grain and leguminous
crops, including seed production, oil
and fat production.
14 Mira str., Blagoveshchenka village,
Zhambyl district, North Kazakhstan
region
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ДЮЗБАЕВА, ЖК

ЖК «Дюзбаева» «Assyl collection» сауда белгісімен әйелдерге арналған
дизайнерлік киім тігу саласында қызмет етеді. 2018 жылы ашылған Студия
әйелдер үшін қазақи нақыштағы заманауи киім тігеді. Компания отандық
дизайнерлер көрмелеріне қатысушы болып табылады. 2018 жылы компания
Алматы қаласында өткен "Этно Fashion” фестивальнің қатысушысы.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: ЕҚДБ-ның
«Бизнестегі әйел» бағдарламасы бойынша оқу және «Даму» қорының
тренингтеріне қатысу.

ДЮЗБАЕВА, ИП

ИП «Дюзбаева» занимается производством женской одежды под
торговым знаком «Assyl collection». В 2018 году была основана Студия
Ателье, где шьется современная женская одежда с национальным колоритом.
Студия является участником выставки казахстанских дизайнеров. В 2018
году компания принимала участие в фестивале моды «Этно Fashion» в г.
Алматы.
Виды государственной поддержки, полученные компаний: обучение
на тренингах Фонда «Даму», обучение по программе ЕРБР «Женщины в
бизнесе».
Dyuzbaeva IE is engaged in the production of women's clothing under the
“Assyl collection” brand. Atelier Studio, where modern women's clothing with
national color is sewn, was founded in 2018. The company is the participant
of the Kazakhstan designer’s exhibition in 2018, the Ethno Fashion festival in
Almaty city.
The Company has received the following state support: trainings.

Әйелдерге арналған дизайнерлік
киім.
Атырау қ., Азаттық көшесі, 1

Дизайнерская женская одежда.
г.Атырау ул.Азаттык 1

DYUZBAEVA IE

Designer’s woman clothes
1 Azattyk str., Atyrau city
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ЗЕРГЕР, ЖК

Шебердің туындылары «MADE IN KAZAKH ELI» авторлық брендімен
Батыс Қазақстанның дәстүрлі ою-өрнегі сақтап, абстракционизм стилінде
ыстық эмальдан жасалады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнес-Кеңесші»
жобасы аясында оқу.

ЗЕРГЕР, ИП

Работы мастера сделаны из горячей эмали в стиле абстракционизм и
традиционным орнаментом Западного Казахстана, выходят под авторским
брендом «MADE IN KAZAKH ELI».
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование и гарантирование в рамках «Дорожная карта
бизнеса-2020».

ZERGER IE

The master’s works are made of hot enamel in the style of abstract art and
traditional ornament of Western Kazakhstan, are released under the author's
brand of “MADE IN KAZAKH ELI”.
The Company has received the following state support: guaranteeing and
subsidies within the Business Road Map 2020 program.

Заманауи және дәстүрлі нақышта
күмістен жасалған зергерлік
бұйымдар.
Атырау обл., Атырау қ., Құлманов көш.,
1, А блогы, 52-пәтер.

Ювелирные изделия в современном
и традиционном стиле из серебра.
Атырауская область, г. Атырау,
ул.Кулманова 1 блок А, кв.52

Silver jewelry in modern and
traditional style.
apt. 52, block A, 1 Kulmanov str., Atyrau
city, Atyrau region
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КАСЫМЖАНОВ А.Ж., ЖК

«Seezam» компаниясы арнайы сыйлықтарды жасау саласында қызмет
етеді. Компанияның негізгі қызметі – асхана аспаптарының нақыштамасы.
Компания жеке тұлғалармен де, заңды тұлғалармен жұмыс жасайды.
Клиенттерінің ішінде - «Kaspi Bank» секілді ірі компаниялар. Нақыштама
үшін қасықтың үлгісі премиум дәрежелі зауыт өнімінен таңдап алынды.
Үлгінің атауы – «Салтанат». Бұл үлгіні ТМД және Еуропа елдерінің беделді
қонақ үйлері мен мейрамханалары сатып алады. Тозуға төзімділігі – 5 жыл.
Бүкіл өнім сертификатталған. Сонымен бірге компания балаларға арналған
ойыншықтар дүкендерін дамытумен айналысады. Балалар шығармашылығы
үшін мастер-класс өткізеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы – 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

КАСЫМЖАНОВ А.Ж., ИП

Компания «Seezam» работает в сегменте именных подарков. Основная
деятельность компании - это гравировка столовых приборов. Компания
работает, как с физическими лицами, так и с юридическими (именные
столовые приборы у компании заказывают и крупные компании). Вся
продукция сертифицирована. Дополнительно компания занимается
развитием магазинов развивающих игрушек и проводит мастер-классы для
детского творчества.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: «Обучение
топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса
-2020».

KASYMZHANOV A.ZH. IE

The Seezam company works in the personalized gift segment. The main
activity of the company is engraving cutlery. Company works both with
individuals and with legal entities (large companies order personalized
cutlery). For engraving they chose spoons of factory-made, premium model. All
products are certified. In addition, the company is engaged in development of
educational toys stores, holding master classes for children's creativity.
The Company has received the following state support: "SME Top
Management Training" project within the Business Road Map 2020 program.

Кәдесый бұйымдарын, балаларға
арналған дамытушы ойыншықтарды
жасау.
Қостанай обл., Қостанай қ., Әл-Фараби
даңғылы, 65

Производство сувенирных изделий,
детских развивающих игрушек.
Костанайская обл., г. Костанай, пр.
Аль-Фараби 65

Manufacture of souvenir products,
children's educational toys.
65 Al-Farabi ave., Kostanay city,
Kostanay region
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ҚҰСПАН АҚҰШТАП, ЖК

Сұлулық салондарының қызметтерін ұсыну. Бет әрлеуші курстарын өткізу.
Шаш шеберлерінің курстарын өткізу.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Нәтижелі жұмыспен
қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға
арналған бағдарламасы бойынша несиелендіру.

ҚҰСПАН АҚҰШТАП, ИП

Компания предоставляет услуги салона красоты, проводит курсы
визажиста и курсы стилиста по волосам.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: кредитование
по Государственной программе развития продуктивной занятости и
массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы «Еңбек».

KUSPAN AKUSHTAP IE

The company provides beauty services, a makeup artist courses and hair
stylist courses.
The Company has received the following state support: crediting within the
“Yenbek” State program for productive employment and mass entrepreneurship
development for 2017–2021.

Сұлулық салондарының қызметтерін
ұсыну.
Батыс Қазақстан обл., Орал қ.,
Алмазов көш., 71, 21-пәтер

Предоставление услуг салонами
красоты
Западно-Казахстанская Обл.,
г.Уральск, ул. Алмазова, д. 71, кв.21

Beauty services
apt.21, 71 Almazov str., Uralsk city, West
Kazakhstan region
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НЕЧАЕВ ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ, ЖК

«Папа Карло» ағаш бұйымдарының шеберханасы – интерьер үшін
қолдан жасалған ғажап әшекей торлар, логотипі бар корпоративтік
сыйлықтар, фотожиектемелер, композициялар, медаль ұстағыштар, балалар
метрикалары. Компанияның өнімі жоғары сапалы шереден заманауи
лазерлік жабдықта жасалады. Жуырда компания 3-d технология бойынша
ағашты өңдеу және осы техникада сурет жасау бойынша жабдықты сатып
алды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: ШОБ топ
менеджментін оқыту, «Еңбек» бағдарламасы бойынша несиелендіру.

НЕЧАЕВ ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ, ИП

Мастерская деревянных изделий «ПАПА КАРЛО» - это потрясающие
декоративные решетки для интерьера, корпоративные подарки с
нанесением логотипа, фоторамки, композиции, держатели для медалей,
детские метрики, часы, созданные и обработанные командой мастеров
вручную.
Эксклюзивные изделия производятся на современном лазерном
оборудовании из отборной, высококачественной фанеры, сочетающей в
себе красивый внешний вид, гиппоалергенность и прочность. Новшеством
стало приобретение оборудования по обработке натурального дерева в 3-d
технологии и создание картин в данной технике.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: Обучение топ
менеджмента МСБ, кредитование по Государственной программе развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021
годы «Еңбек».

NECHAEV EVGENIY
ALEKSANDROVICH IE

The “PAPA CARLO” woodwork shop includes stunning decorative interior
grilles, corporate gifts with logo, photo frames, compositions, medal holders,
children's metrics, watches, handmade and processed by the team of craftsmen.
Exclusive products are made using state-of-the-art laser equipment
from selected, high-quality plywood, combining beautiful appearance,
hypoallergenicity and strength. An innovation was purchasing the equipment
for processing natural wood in 3D technology and creating pictures using this
equipment.
The Company has received the following state support: “SME Top
Management Training” project, crediting within the “Yenbek” State program
for productive employment and mass entrepreneurship development for
2017–2021.

Ағаш бұйымдарының шеберханасы.
Қостанай обл., Қостанай қ.,
Баймағамбетов көш., 3/3, 2-кеңсе

Мастерская деревянных изделий.
Костанайская обл., г. Костанай,
ул. Баймагамбетова 3/3, оф. 2

Woodwork shop.
office 2, 3/3 Baymagambetov str.,
Kostanay city, Kostanay region
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ОҢҒАР, ЖК

ЖК «Оңғар» 2017 жылдан бастап «Пчелка» сауда маркасымен табиғи
бал және ара шаруашылығы өнімдерін өндіру, өңдеу және сату саласында
қызмет атқарады. Кәсіпорын Қызылорда облысының экологиялық таза
аудандарында бал жинаумен айналысады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: қашықтықтан оқыту.

ОҢҒАР, ИП

ИП «Оңғар» представлен на рынке под торговой маркой «Пчелка»
и осуществляет свою деятельность в сфере производства, переработки
и реализации натурального мёда и продуктов пчеловодства с 2017 года.
Предприятие осуществляют медосбор в экологически чистых районах
Кызылординской области.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
дистанционное обучение.

ONGAR IE

Ongar IE is represented in the market under the “Pchyelka” trademark and
carries out its activities in production, processing and sale of natural honey
and honey products since 2017. The enterprise carries out honey gathering in
ecologically clean areas of Kyzylorda region.
The Company has received the following state support: distance learning.

Табиғи бал және ара шаруашылығы
өнімдерін өндіру, қайта өңдеу, орау
және сату.
Қызылорда обл., Жаңақорған ауд.,
Жаңақорған а., Ипподром көш., 21 үй,

Производство, переработка, фасовка
и реализация натурального мёда
и продуктов пчеловодства.
Кызылординская обл.,
Жанакорганский р-н, с. Жанакорган,
ул.Ипподром, д.21

Production, processing, packaging
and sale of natural honey and honey
products.
21 Hippodrome str., Zhanakorgan
village, Zhanakorgan district, Kyzylorda
region
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ТЕРЕМОК, ЖК

ЖК «Теремок» ағашты ою және күйдіру саласында қызмет етеді. Компания
ұлттық кәдесыйларды, жиһаз, үй заттарын жасайды. 2018 жылы компания
«Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы бойынша кәсіпті дамытуға
арналған грантты алу байқауына қатысып, грант иегері атанды. Компания өз
өнімін Степняк, Щучинск, Көкшетау қалаларының жәрмеңкелерінде өткізеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы – 2020» бағдарламасы аясында гранттық қаржыландыру.

ТЕРЕМОК, ИП

ИП «Теремок» Гурьянов Владислав Петрович начал заниматься
работой по дереву с детства – занимался выжиганием и резьбой по
дереву. У предпринимателя была мечта открыть свое собственное дело по
изготовлению национальных сувениров, мебели, домашней утвари. В 2018
году он открыл ИП «Теремок». В этом же году принял участие в конкурсе
по программе «Дорожная карта бизнеса – 2020» для получения гранта на
развитие собственного дела и выиграл грант. Представляет и предлагает
свою продукцию на ярмарках в городах – Степняк, Щучинск, Кокшетау.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: грантовое
финансирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

TEREMOK IE

“Teremok" Guryanov Vladislav Petrovich IE started woodwork in his
childhood - poker-painting and wood carving. His dream was to open his own
business of making national souvenirs, furniture, household utensils. In 2018
he founded Teremok IE. The same year, he participated in the competition under
the Business Road Map 2020 program to receive a grant for development his
own business and won a grant. He offers own products at fairs in the cities of
Stepnyak, Schuchinsk, Kokshetau.
The Company has received the following state support: grant financing
within the Business Road Map 2020 program.

Ағаштан жасалған ұлттық
кәдесыйларды өндіру.
Ақмола обл., Біржан Сал атындағы
аудан, Макинка ауылы

Производство национальных
сувениров из дерева
Акмолинская обл., р-н им. Биржан
Cала, с. Макинка

Manufacture of national wooden
souvenirs
Makinka village, Birzhan Sal district,
Akmola region.
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УТЕБАЕВ РАУАН
ЖУМАЖАНОВИЧ, ЖК

«Жас-Бағлан» компаниясы шеберханасы қыз жасауымен (көрпе-төсек,
құрақ көрпе, ою өрнек төр көрпе, жастардың махаббат көрпелері) және
әйелдер мен балалардың киімін тігумен айналысады. Ата-бабадан келе
жатқан дәстүрді жалғастыра отырып, қолөнер шеберлерінің туындылары
халықтың көңілінен шықты.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы – 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

УТЕБАЕВ РАУАН
ЖУМАЖАНОВИЧ, ИП

Ателье «Жас-Бағлан» занимается пошивом приданного для невест в
национальном стиле, возобновляя традиций предков. С каждым годом
растет спрос на продукцию компании так как компания изготавливает товар,
сделанный своими руками в национальном стиле. Компания изготавливает
эксклюзивные в единственном экземпляре вышитые вручную одеяла для
молодоженов. Ателье также занимается пошивом одежды для женщин,
детской одежды, наборов для выписки новорожденных детей.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование, программа «Деловые связи» и «Обучение топменеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020».

UTEBAYEV RAUAN
ZHUMAZHANOVICH IE

The Zhass Baglan tailor’s shop fabricates a dowry for brides in the national
style remembering the traditions of the ancestors. Every year the demand for
the company products grows as they expand the handmade product range by
making clothing in the national style. They make exclusive and best handembroidered blankets for a newly married couples. The tailor’s shop fabricates
clothes for women, children, sets for discharge of newborn children.
The Company has received the following state support: subsidies within
the the Business Relations program and “SME Top-Management Training”
within the Business Road Map 2020 program.

Қыз жасауы, киім тігу.
Ақтөбе обл., Қандыағаш қ, Торайғыров
көш. 144в

Производство готовой текстильной
продукций и одежды.
Актюбинская обл., г. Кандыагаш,
ул. Торайгырова, 144в

Production of finished textile products
and clothing.
144v Toraigyrov str., Kandyagash town,
Aktobe region
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ЭКОВТОРТЕХРЕСУРС, ЖШС

«Эковтортехресурс» ЖШС-і 2014 жылы құрылды. Компания қызметінің
негізгі түрі – тракторлардың шиналары мен басқа резеңке-техникалық
бұйымдарды кәдеге жарату. Қызмет еткелі компания алпыс тоннаға жуық
трактор шиналарын қайта өңдеді. Кәдеге жарату процесі барысында
балаларға арналған және спорт алаңдарының жарақатқа қауіпсіз төсемдері
үшін резеңке қоқымдарының өндірісі іске қосылды. Одан кейін мөлшері
мен түсі алуан түрлі жаяужол және резеңке тақтайлары шығарыла бастады.
Компанияның өнімін балаларға арналған және спорт алаңдарын, сондайақ жаяужолдарды, тротуарлардың, басқыштардың және ғимараттар
кіреберістерінің төсемдері үшін пайдалану мүмкін.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы – 2020» бағдарламасы аясында кепілдік беру.

ЭКОВТОРТЕХРЕСУРС, ТОО

ТОО «Экологический Вторичный Технический Ресурс» был основан в
2014 году. Основным видом деятельности компании является утилизация
автотракторных шин и других резинотехнических изделий. За время
существования компании было переработано 52 912,98 килограмм
автотракторных шин. В ходе процесса утилизации было налажено
производство резиновой крошки для травмобезопасного покрытия
детских и спортивных площадок. Далее было налажено производство
травмобезопасной, тротуарной, резиновой плитки разных размеров и
цветовых гамм, которая также может использоваться для покрытия детских
и спортивных площадок, а также пешеходных дорожек, тротуаров, ступеней
и входных зон в здания.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
гарантирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

EKOVTORTEHRESURS LLP

Ecological Secondary Technical Resource LLP was founded in 2014. The
main activity of the company is utilization of automotive tires and other rubber
products. Throughout the life of the company, 52 912,98 kg of automotive tires
have been processed. Over the course of recycling process, the production of
crumb rubber for using it as safety coating of children's and sports grounds, was
set up. The production of safe, paving, rubber tiles of different sizes and colors,
which can also be used for paving children's and sports grounds, as well as
walkways, sidewalks, steps and entrance zones to buildings, was set up.
The Company has received the following state support: guaranteeing within
the Business Road Map 2020 program.

Трактор шиналарын және басқа да
резеңке техникалық бұйымдарды
кәдеге жарату.
Ақтөбе обл., Өнеркәсіптік көшесі, 12

Утилизация автотракторных шин и
других резинотехнических изделий.
г. Актобе, ул. Промышленная, 12

Utilization of automotive tires and
other rubber products.
12 Promyshlennaya str., Aktobe city
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ЖШС «MARCH17»

«MARCH17» бренді әйелдер, ерлер мен балалар киімдерін сату және жеке
тігу жұмыстарымен айналысады. Бренд ұлттық киіммен айналысады. Брендтің
ерекшелігі қолмен тігілген тәсілмен табиғи барқыттан жасалған әйелдер киімін
бейімдеуге ерекше назар аударады.
Компания алған мемлекеттік қолдау түрлері: Қашықтан оқыту.

ТОО «MARCH17»

Бренд “MARCH17” занимается продажей и индивидуальным пошивом
женской, мужской и детской одежды. Также бренд занимается и национальной
линией одежды. Особенностью бренда является упор на пошив женской одежды
из натурального бархата методом ручных стежек.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистанционное
обучение.

«MARCH17» LLP

MARCH17 sells and tailors women's, men's and children's clothes, as well as
national clothes. The specific feature of the brand is the focus on tailoring women's
clothes from natural velvet using hand stitches method.
The Company has received the following state support: distance learning.

Қазақстанның брендтік киімі (жеке).
Маңғыстау обл., Маңғыстау ауд., Баянды ауылы, Шаруа ауд., Қошқар ата, 7

Брендовая одежда Казахстанского
(собственного) производства.
Мангистауская обл., р-н Мунайлинский, п. Баянды, Шаруақ.,
Қошқар ата, 7

Brand clothes made in Kazakhstan
(own production).
7 Koshkarata, Sharua str.,
Bayandy village, Munaily district,
Mangistau region
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MECHANICAL ENGINEERING & METALLURGY

МЕТАЛЛУРГИЯ ЖӘНЕ МАШИНА ЖАСАУ
МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛУРГИЯ
MECHANICAL ENGINEERING & METALLURGY

+77761204466
berkinsalavat@mail.ru

BERKIN GROUP, ЖШС

«Berkin Group» ЖШС «Нұр-Сұлтан» қаласына жақын жерде «Жуылған
бетон» технологиясы бойынша табиғи тастан біртұтас тротуар, брусчатка
және шағын архитектура формаларын жасайды. Осы технологияның негізгі бөлігі - бетонның сыртқы бетінің қатуын тежейтін реагент. Бұйым толық
кепкен кезде, сыртқы беті сумен жуылып, астындағы тастары көрінеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

BERKIN GROUP, TOO

ТОО «Berkin Group» занимаемся производством брусчатки, монолитных
тротуаров и малых архитектурных форм из натурального камня по
технологии «Мытый бетон» недалеко от г. Нур-Султан. Ключевым ингредиентом данной технологии является реагент, который замедляет схватываемость бетона на поверхности и при полном высыхании изделия,
поверхность легко удаляется струей воды, обнажая камни.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: «Обучение
топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса –
2020».

BERKIN GROUP, LLP

Berkin Group LLP is engaged in production of paving stones, monolithic
sidewalks and hardscaping of natural stone using the “Washed Concrete” technology near Nur-Sultan city. The key component of this technology is a reagent
that slows down the concrete bondability on the surface. So when the product
is completely dry, the surface is easily removed with a stream of water, exposing
the stones.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project within the Business Road Map 2020 program.

Сәнді темірлі бетон заттар өндіру.
Батыс Қазақстан облысы, Орал қ.,
М.Тілеужанов көш., 9

Производство декоративных железобетонных изделий.
Западно-Казахстанская область, г.
Уральск, ул. Матжана Тилеужанова, 9

Manufacture of decorative reinforced
concrete products.
9 Matzhan Tileuzhanov str., Uralsk city,
West Kazakhstan region

28

МЕТАЛЛУРГИЯ ЖӘНЕ МАШИНА ЖАСАУ
МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛУРГИЯ
MECHANICAL ENGINEERING & METALLURGY

8(7172) 474-000, 8(7172) 474-004
info@dss.kz

DIGITAL SYSTEM SERVIS,
ЖШС

«Digital System Servis» ЖШС 2005 жылы құрылды және
телекоммуникациялық жабдық жеткізу мен сервистік қызмет көрсетуден
бастап Нұр-Сұлтан қаласының «№1 индустриялық парк» АЭА аумағында
телекоммуникациялық жабдықты өндіру зауытына дейін дамыды. Қазіргі
уақытта компания кәсіпорындар, байланыс операторлары, ведомстволық
және күштік құрылымдар желілерінде орнатылатын активті желілік және
телекоммуникациялық құрал-жабдықтарды өз «CUMAN» сауда маркасымен
шығарумен айналысады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

DIGITAL SYSTEM SERVIS,
ТОО

Компания ТОО «Digital System Servis» основана в 2005 году и прошла
путь от поставок и сервисного обслуживания телекоммуникационного
оборудования до завода по производству телекоммуникационного
оборудования на территории СЭЗ г. Нур-Султан «Индустриальный парк
№1». В настоящее время специализацией компании является производство
активного сетевого и телекоммуникационного оборудования собственной
разработки с торговой маркой «CUMAN» для промышленных предприятий,
операторов связи, ведомственных и силовых структур. Заказчикам
предлагаются как отдельные устройства для сетей передачи данных, так
и законченные инфраструктурные решения с учётом их пожеланий и
современных тенденций развития отрасли.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование и гарантирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

DIGITAL SYSTEM SERVIS LLP

Digital System Servis LLP was established in 2005 and worked its way up
from supplying and servicing telecommunication equipment to the production
of telecommunication equipment in “Industrial Park No. 1” SEZ in Nur-Sultan
city.
Nowadays, the Company specializes in production of active network and
telecommunication equipment of its own design under CUMAN trademark for
enterprises, telecom operators, departmental and law enforcement agencies.
To its customers company offers both individual devices for data
transmission networks and complete infrastructure solutions, taking into
account their wishes and current trends in the industry.
The Company has received the following state support: guaranteeing and
subsidies within the Business Road Map 2020 program.

Телекоммуникациялық
құрылғыларды өндіру.
Нұр-Сұлтан қ., Қорғалжың тас жолы,
19, 100/2 кеңсе

Производство телекоммуникационного оборудования.
г.Нур-Султан, шоссе Коргалжын, 19т,
оф.100/2

Production of telecommunication
equipment.
Office 100/2, 19t Korgalzhyn highway,
Nur-Sultan city
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FORMAT MACH COMPANY,
ЖШС

«Format Mach Company» ЖШС машина жасау кәсіпорны нарықта он
жылдан астам уақыт бойы қызмет етуде. Компания жылына он екі мың тонна
металл құяды. Сонымен қатар кәсіпорын шойын, көміртекті болат және
марганец болаттан құймалар жасайды. Кәсіпорын Қазақстанның теміржол
және мұнай-газ саласы, тау-кен металлургиялық, энергетикалық кешендері
үшін қосалқы бөлшектер өндіреді және жеткізеді. Зауыттың бірегей
білдектері мен термиялық өңдеу цехы бар.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Қазақстан
Республикасы үдемелі индустриялық-инновациялық дамытудың мемлекеттік
бағдарламасы, «Өнімділік 2020» бағдарламасы, Өңірлік индустрияландыру
картасы.

FORMAT MACH COMPANY,
ТОО

Машиностроительное предприятие ТОО «Format Mach Company»
работает на рынке более 10 лет. Компания специализируется на литейном
производстве с мощностью 12000 тонн литья в год, а также отливке из чугуна,
углеродистой стали и марганцовистой стали. Предприятие производит
и поставляет запасные части для железнодорожного и нефтегазового
секторов, а также горно-металлургического, энергетического комплексов
Казахстана. Завод оснащен рядом уникальных станков с ЧПУ и цехом
термической обработки.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: Госу
дарственная программа форсированного индустриально-инновационного
развития Республики Казахстан, программа «Производительность 2020»,
входит в Региональную карту индустриализации.

FORMAT MACH COMPANY
LLP

Format Mach Company LLP mechanical engineering enterprise has been on
the market for more than 10 years. The Company specializes in foundry production with the capacity of 12000 tons of foundry per year, iron, carbon steel and
manganese steel casting. The enterprise manufactures and delivers spare parts
for the railway and oil and gas sector, as well as for mining,smelting and power
industry in Kazakhstan. The plant is equipped with unique NC machines and a
heat-treatment shop.
The Company has received the following state support: State Program of
Accelerated Industrial and Innovative Development of the Republic of
Kazakhstan, Productivity Program 2020, it is included into the Regional
Industrialization Map.

Машина жасау.
Павлодар обл., Павлодар қ., Космонавттар көш., 1

Машиностроение.
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул.
Космонавтов, 1

Mechanical engineering.
1 Kosmonavtov str., Pavlodar city,
Pavlodar region
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STRONG SERVISE, ТОО

2011 жылдан бастап «StrongService» ЖШС металл бұйымдарын өндірумен
айналысады. Қызмет еткелі бері кәсіпорын нарықтың сұранысы мен қолда
бар өндірістік базаны басшылыққа ала отырып, өрт дабылының орнатылуы
мен жиналатын жиһаз өндірісінен бастап металл бұйымдарының өндірісіне
дейінгі қызмет түрлерін игерді. Бүгінгі күні компанияның негізгі шығаратын
өнімі – көшеде орнатылатын спорт тренажерлары, балаларға арналған ойын
алаңдары, футбол алаңдарына арналған қоршаулар мен дуалдар, сондай-ақ
мүгедектерге арналған арбалар мен санитариялық кресло, сәкі, стеллаждар
және т.б.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

STRONG SERVISE, ТОО

ТОО «StrongService» с 2011 года занимается производством
металлических изделий. За годы работы предприятие, руководствуясь
потребностями рынка спроса и имеющейся производственной базой,
прошло путь от монтажа пожарной сигнализации, производства корпусной
мебели до производства металлических изделий. Сегодня основная
выпускаемая продукция компании - это уличные спортивные тренажеры,
детские игровые площадки, ограждения для футбольных полей и заборы,
так же выпускаются инвалидные коляски и санитарные кресла, лавочки,
стеллажи и многое другое.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

STRONG SERVISE LLP

StrongService LLP has been producing metalware since 2011. Over the
years, the enterprise, guided by the market demand and available production
facilities, has worked its way up from fire alarm system installation and cabinet
furniture to metalware production. Today, the Company’s main products are
street gym equipment, children’s playgrounds, fences for football fields and
enclosures, wheelchairs and sanitary chairs, benches, racks, etc.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

Жеңіл металл конструкцияларын
өндіру.
Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Я.Гашек көшесі, 29

Производство легких металлических
конструкций.
Северно-Казахстанская область, г.
Петропавловск, ул. Я. Гашека, 29

Production of light metal structures.
29 Gashek str., Petropavlovsk city,
North Kazakhstan region
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АКТОБЕ ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ, ЖШС

Компания әр түрлі мақсаттағы жартылай тіркемелерді (контейнер тасушы,
өзі аударғыш, трал, бензин тасушы, газ тасушы, цемент тасушы, астық тасушы,
манипулятор, ұзын көлемді жартылай тіркеме), ауыл шаруашылық мақсаттағы
тіркемелер, сепкіштер, тырмалар секілді техникалар шығарады.
Кәсіпорын Қазақстандағы дайын үлгідегі алғашқы өндіріс болып саналады,
яғни сызбаларды әзірлеуден бастап дайын техника шығаруға дейін толық
процесс жүзеге асады. Кәсіпорынның конструкторлық бюросы клиенттердің кез
келген тапсырысын орындауға мүмкіндік береді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау, «Даму-өндіріс 2» аясында
жеңілдікпен несие алу.

АКТОБЕ ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ, ТОО

Компания производит прицепную технику: полуприцепы различного
назначения (контейнеровозы, самосвалы, тралы, бензовозы, газовозы,
цементовозы, зерновозы, манипуляторы, длинномерные полуприцепы),
сельхоз прицепы, сеялки, бороны.
Производственное предприятие является первым на территории
Казахстана производством готового типа, то есть полный процесс от
разработки чертежа до производства готового изделия проходит на
предприятии. Имеющееся конструкторское бюро позволяет решать любые
задачи поставленные заказчиком.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование в рамках программы «Дорожная карта бизнес - 2020»,
программа поддержки субъектов МСБ в сфере обрабатывающей
промышленности «Даму-Өндіріс» .

AKTOBE ELEKTROSETSTROY
LLP

The Company manufactures trailed equipment: semi-trailers for various
purposes (container trucks, dump trucks, trawls, tank trucks, gas carriers, cement
trucks, grain carriers, manipulators, lengthy semi-trailers), agricultural trailers,
seeders, and harrows.
The manufacturing enterprise is the first finished-type production facility in
Kazakhstan. It means that the full process – from the drawing development to
the finished product manufacturing is carried out at the enterprise. The existing design office allows solving any tasks set by the Customer.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program, “Damu-Ondiris” SME support program in the
manufacturing sector.

Тіркемелер мен жартылай тіркемелерді өндіру
Ақтөбе қаласы, Өнеркәсіп аймағы,
489А уч.

Производство прицепов и полуприцепов.
Актюбинская обл., г. Актобе, кв-л
Промзона, уч. 489 А,

Production of trailers and semi-trailers.
Sector 489 А, Promzona quarter, Aktobe
city, Aktobe region
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АЛМАТЫ АВТО ТІРКЕМЕЛЕР
ЗАУЫТЫ, ЖШС

«Алматы авто тіркемелер зауыты» ЖШС SPUTNIK сауда белгісімен
жылжымалы трейлерлер шығарумен айналысады. Қазақстанда 2016 жылы
құрылған. Sputnik - бұл шын мәнінде өзің қалаған жерде өмір сүріп, жұмыс
істеу мүмкіндігі. Әрбір трейлер клиенттің ескертпе-тілегін ескере отырып,
жасалады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы – 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеждментін оқыту»
жобасы және кепілдік беру.

АЛМАТИНСКИЙ ЗАВОД
АВТОПРИЦЕПОВ, ТОО

ТОО «Алматинский завод автоприцепов» под брендом SPUTNIK,
основанный в 2016 году, занимается производством передвижных
трейлеров. SPUTNIK – это возможность жить и работать там, где этого
действительно хочется. Каждый трейлер собирается индивидуально под
клиента.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: «Обучение
топ-менеджмента МСБ» и гарантирование в рамках программы «Дорожная
карта бизнеса – 2020».

ALMATY TRAILER PLANT LLP

Almaty Trailer Plant LLP was established in Kazakhstan in 2016 and
produces trailers under SPUTNIK brand. Sputnik is an opportunity to live
and work where you really want. Each trailer is customized and assembled in
accordance with the customer’s needs.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” and guaranteeing within the Business Road Map 2020
program.

Тіркемелер мен жартылай тіркемелер
өндірісі.
Алматы қ., Сүйінбай даңғ., 573/1

Производство прицепов и полуприцепов.
г. Алматы, пр-кт Суюнбая, 573/1

Production of trailers and semi-trailers.
573/1 Suyunbai ave., Almaty city
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ЕНА ЛЮБОВЬ САГИТОВНА,
ЖК

Компания электр шкафтары, металл шкафтар, қоқыс жәшіктері, құдық
қақпақтары, банкомат тыстары және т.б. өнім түрлерін жасап, сатады. Отандық
тауар ТАЙНИК-KZ сауда белгісімен тіркелген және сапасы жағынан ресейлік
өнімнен кем түспейді, әрі бағасы арзан.
Жеке өндірісі болғандықтан, өнімді сату мақсатымен 2018 жылдың мамыр
айында Ақтөбе қаласында «FERROOM» ЖШС өнімді сату бойынша көрме салоны
және күзде Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларында өкілдіктер ашылды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы
2020» бағдарламасы аясында және «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобалары.

ЕНА ЛЮБОВЬ САГИТОВНА,
ИП

Компания занимается производством и реализацией следующей
продукции: шкафы электрические, шкафы металлические, урны,
люки, корпусы банкоматов и др. Товар отечественного производства
зарегистрирован под торговой маркой «ТАЙНИК-KZ» превосходит по
качеству российскую продукцию с конкурентоспособной ценой.
Имея собственное производство, и желая наладить сбыт своей продукции,
в мае 2018 года был открыт выставочный салон по продаже продукции
ТОО «FERROOM» в городе Актобе и осенью 2018 года представительства
в городах Алматы и Нур-Султан.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проекты
«Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

YENA LYUBOV SAGITOVNA IE

The company is engaged in production and sale of the following products:
electrical cabinets, metal cabinets, hatches, enclosures, ATMs and others. Domestic goods are registered under TAYNIK-KZ trademark, and are equal and
in many aspects better then Russian products in terms of quality with a competitive price.
Having own production,and wanting to organize sales of the products,
in May 2018 company opened an exhibition salon selling the products to
FERROOM LLP in Aktobe city and in the autumn of 2018 there were
established representative offices in Almaty and Nur-Sultan cities.
The Company has received the following state support: projects «Business
Advisor» and «SME Top-Management Training» project within the «Business
Road Map 2020» program.

Тауарларды өндіру.
Ақтөбе қ., Өнеркәсіптік аймақ, № 261
учаске

Производство товаров.
г. Актобе, кв. Промзона, уч. № 261

Production of goods.
Section 261, Promzona quarter, Aktobe
city
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ИНКАР-1, ЖШС

Кәсіпорын металлургия құралдары, электр дәнекерлеу құбырларының
өндірісі, энергетикалық жабдықтар, цемент зауыттар жабдықтары үшін
қосалқы бөлшектер шығарумен айналысады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

ИНКАР-1, ТОО

Предприятие занимается производством запчастей для металлур
гического оборудования, для производства электросварных труб, для
энергетического оборудования, оборудования цементных заводов.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

INKAR-1 LLP

The company is engaged in manufacture of spare parts for metallurgical
equipment, electric welded pipes production, power equipment and cement
plant equipment.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

Металлургиялық өнеркәсіп.
Карағанды обл., Теміртау қ., Мичурин
көш., 32е

Металлургическая промышленность
Карагандинская обл., г. Темиртау,
ул.Мичурина, 32 е1

Iron and steel industry.
32 e Michurin str., Temirtau city,
Karaganda region
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КАЗРОСТСЕРВИС, ЖШС

«Казростсервис» ЖШС нарықта 1997 жылдан бастап жұмыс істейді.
Нұр-Сұлтан, Көкшетау, Петропавл, Қарағанды, Павлодар секілді Қазақстан
Республикасының бес аймағында орналасқан материалдық-техникалық
базалары бар.
«Казростсервис» отандық комбайн өндіруші. Құрылған жылдан бастап
«Ростсельмаш» ресми дилері болды. Компания ауыл шаруашылық техника
сының, тіркемелер мен басқа да өнімдердің көптеген түрлерін жеткізеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: қашықтан оқыту.

КАЗРОСТСЕРВИС, ТОО

ТОО «Казростсервис» осуществляет свою деятельность на рынке с 1997
года и располагает разветвленной материально - технически оснащенной
сетью в пяти регионах Республики Казахстан: Астана, Кокшетау, Караганда,
Петропавловск, Павлодар.
«Казростсервис» является отечественным производителем зерно
уборочных комбайнов. С момента создания «Казростсервис» является
официальным дилером ООО КЗ «Ростсельмаш». Предприятие поставляет
широкий спектр сельскохозяйственной техники, навесного оборудования
и иной продукции.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистанцион
ное обучение.

KAZROSTSERVICE LLP

Kazrostservice LLP has been on the market since 1997 and has an extensive
material and technically equipped sales network in five regions of the Republic
of Kazakhstan: Astana, Kokshetau, Karaganda, Petropavlovsk and Pavlodar.
Kazrostservice is a domestic manufacturer of grain combine harvesters.
Since its establishment, Kazrostservice has been the official dealer of Rostselmash Ltd. The company supplies a wide range of agricultural machinery,
attachments and other products.
The Company has received the following state support: distance learning.

Комбайн өндіру
Нұр-Сұлтан қ., Бигелдинов көш., 8,
ВП-1

Производство комбайнов№
г. Нур-Султан, ул. Бигельдинова, 8,
ВП-1

Production of combine harvesters.
Integrated premise 1, 8 Bigeldiniv str.,
Nur-Sultan city
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КАЗТЕХФИЛЬТР, ЖШС

Неміс технологиясы бойынша ауа сүзгілерін өндіру және тиімді бағамен
сату. Ауа сүзгіш бөліктерінің сапасы халықаралық сертификаттармен және
өнеркәсіптік сынаулармен расталды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

КАЗТЕХФИЛЬТР, ТОО

Производство и продажа воздушных фильтров по немецкой технологии,
выгодная цена. Качество воздушных фильтроэлементов подтверждено
международными сертификатами и промышленными испытаниями.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

KAZTECHFILTR LLP

Manufacture and sale of air filters made using the German technology,
favorable price. The quality of air filter elements is confirmed by international
certificates and industrial tests.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

Іштен жаңатын қозғалтқыштарға
(ІЖҚ) арналған ауа сүзгіш бөліктерін
өндіру.
Қарағанды обл., Жезқазған қ,
Жастар көшесі, 19

Производство воздушных фильтроэлементов для двигателей внутреннего
сгорания (ДВС).
Карагандинская обл., г. Жезказган,
ул. Жастар, 19

Production of air filter elements for
internal combustion engines (ICE).
19 Zhastar str., Zhezkazgan city,
Karaganda region
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КАЗЭНЕРГОКАБЕЛЬ, АҚ

«Казэнергокабель» АҚ 1994 жылы құрылған. «Қазэнергокабель» АҚ
өнімдердің бірінші топтамасын - негізінен оқшауланбаған өткізгіштерді іске
қосты, сонымен қатар 1994 жылы кәсіпорынның ғимараттарын салды. Қазіргі
уақытта компания талшықты-оптикалық кабель өндіру бойынша жұмыс жүргізіп
жатыр, жоба 2019 жылы жүзеге асады деп жоспарланған.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы
2020» бағдарламасы бойынша субсидиялау.

КАЗЭНЕРГОКАБЕЛЬ, АО

АО «Казэнергокабель» создано в 1994 году. Строительство кабельного
завода велось на конверсионных площадях производственного
объединения «Химпром». АО «Казэнергокабель» приступило к выпуску
первых партий продукции – в основном неизолированных проводников,
в 1994 году, одновременно осуществляя строительство корпусов здания
предприятия. В настоящее время на предприятии ведется работа по
освоению изготовления оптоволоконного кабеля, реализация проекта
запланирована на 2019 год.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020».

KAZENERGOKABEL JSC

Kazenergokabel JSC was established in 1994. The cable plant was constructed in the conversion areas of the Khimprom Production Association. In 1994,
Kazenergokabel JSC launched the first batches of products - mostly uninsulated
conductors, at the same time constructing buildings of the enterprise. Currently,
the company is developing the production of fiber optic cable; the project is
scheduled for 2019.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

Кабельді-өткізгіш өнімдерді, алюминий созбасын дайындау.
Павлодар қ., Солтүстік өнеркәсіптік
аймақ, № 6/2 ғимарат

Изготовление кабельно-проводниковой продукции, алюминиевой
катанки.
г. Павлодар, Промышленная зона
Северная, стр. №6/2

Production of cable and conduction
products, aluminium rod.
№6 / 2
Northern Industrial Zone, Pavlodar city
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«М И М» ЛТД» ӨНДІРІСТІККОММЕРЦИЯЛЫҚ ФИРМА,
ЖШС

Компания металл, ағаш және ет өңдеу саласындағы озық технологияларды
насихаттап, жабдық жеткізумен айналысады. Компанияның негізгі өнімі
үлкен ораммен жеткізілетін және кейіннен өндірістік базада жасалатын
таспа аралары.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: қашықтан оқыту.

ПРОИЗВОДСТВЕННОКОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА
«М И М» ЛТД, ТОО

Компания занимается продвижением передовых технологий, поставкой
оборудования в области обработки металла, дерева и мяса. Основной
продукцией компании являются ленточные пилы, которые получают
большими бухтами и сваривает на собственной производственной базе
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
дистанционное обучение.

M&M PRODUCTION AND
COMMERCIAL COMPANY LTD.

The company is engaged in promotion of advanced technologies and supply
of metal, wood and meat processing equipment. Main products of the company
are band saws, which company gets in big coils and weld in a ring in the
production facilities.
The Company has received the following state support: distance learning.

Таспалы ара өндіру, металл кесетін,
ағаш өңдейтін және ет өңдейтін
жабдықты жеткізу және оған қызмет
көрсету, слесарь-монтаждау және
кесуші құрал-аспаптарды жеткізу.
Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы,
Жеңіс даңғылы, 75/2, 13

Производство ленточных пил, поставка и обслуживание металлорежущего,
деревообрабатывающего
и мясоперерабатывающего оборудования, поставка слесарно-монтажно
го и режущего инструмента.
г. Нур-Султан, р-н Сарыарка,
пр. Жеңіс, 75/2 н. п. 13

Production of band saws, supply
and maintenance of metal-cutting,
woodworking and meat-processing
equipment, supply of fitter’s and
cutting tools.
Integrated premise 13, 75/2 Zhenis
ave., Saryarka district, Nur-Sultan city
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ПАВЛОДАР ҚҰБЫР
ЗАУЫТЫ, ЖШС

«Павлодар құбыр зауыты» - жоғары сапалы өнім шығаруға мүмкіндік
беретін заманауи жабдықтармен жабдықталған болат электр дәнекерленген
құбырларын өндіретін кәсіпорын. Тау-кен-металлургия саласына жататын
кәсіпорындардың құрамына кіреді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы ШОБ қолдаудың «Даму-Өндіріс» бағдарламасы.

ПАВЛОДАРСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД, ТОО

«Павлодарский трубопрокатный завод» – это предприятие по
производству стальных электросварных труб, оснащенный современным
оборудованием, позволяющим производить продукцию самого высокого
качества. Входит в состав предприятий горнометаллургической отрасли.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки субъектов МСБ в сфере обрабатывающей промышленности
«Даму-Өндіріс».

PAVLODAR PIPE ROLLING
PLANT LLP

Pavlodar Pipe Rolling Plant is an enterprise producing electric-welded steel
pipes, which is fitted out with modern equipment allowing to manufacture
high-quality products. The plant is included in the ore mining and smelting
industry enterprises.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris” program for supporting SMEs in the manufacturing sector.

Электрмен дәнекерленген болат
құбырлар өндірісі.
Павлодар обл., Павлодар қ., Орталық
өнеркәсіптік аймақ, а/ж 69

Производство стальных электросварных труб.
Павлодарская обл., г. Павлодар,
Центральная промзона а/я 69

Production of electric-welded steel
pipes.
P.O. Box 69, Central Industrial Zone,
Pavlodar city, Pavlodar region
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СПЕЦСТАЛЬКОНСТРУКЦИИ,
ЖШС

«СпецСталКонструкции» ЖШС – ангар, модуль үлгісінде тез салынатын
ғимараттар мен кез келген күрделі металл құрылымдарын өндіруші.
Компанияның клиенттері – агроөнеркәсіп кешендері, өндірістік
кәсіпорындар, тау-кен өндірісі кәсіпорындары, геологиялық-барлау
кәсіпорындары, мемлекеттік демалыс және спорт мекемелері.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: қашықтан оқыту.

СПЕЦСТАЛЬКОНСТРУКЦИИ,
ТОО

ТОО «СпецСтальКонструкции» – производитель быстровозводимых
сооружений ангарного, модульного типа и металлоконструкции любой
сложности. Клиентами компании являются аграрно-промышленные
комплексы, промышленные предприятия, предприятия горнодобывающей промышленности, геолого-разведывательные предприятия,
государственные учреждения досуга и спорта.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
дистанционное обучение.

SPETSSTALKONSTRUKTSII
LLP

SpetsStalKonstruktsii LLP produces quick-mounted hangar and modular
structures, and metal structures of any complexity. Agribusiness industry,
production plants, mining companies, exploration companies, public leisure
and sports institutions are among the Company’s clients.
The Company has received the following state support: distance learning.

Алдын ала құрастырылатын ангар
және модульдік құрылымдарды
өндіру.
Қостанай обл., Лисаковск қ., Верхнетобольская көш., 6

Производство быстровозводимых
ангарных и модульных сооружений.
Костанайская обл., г. Лисаковск, ул.
Верхнетобольская, 6

Production of quick-mounted hangar
and modular structures.
6 Verkhnetobolskaya str., Lisakovsk city,
Kostanay region
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ТЕХНОСНАБЭЛЕКТРИКС,
ЖШС

"Техснабэлектрикс" ЖШС 2008 жылы құрылған. Компания номиналды
диаметрі 15 -1200 мм., жұмыс қысымы 0,6-25,0 МПа болатын жұмыс
температурасы + 600 жететін ысырма- жапқыш және құбырлық арматура
өндiрiсiмен айналысады. Біздің өнім мұнай-газ өндіруші және мұнай өңдеуші
компаниялары, өнеркәсіп мен атом энергетикасы мекемелері, энергожүйелер,
құрылыста және тағы да басқалары салаларда кеңінен қолданылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы
– 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы.

ТЕХНОСНАБЭЛЕКТРИКС,
ТОО

ТОО "Техснабэлектрикс" основано в 2008 году. Компания занимается
производством запорно-регулирующей и трубопроводной арматуры
номинальным диаметром от 15 до 1200 мм, рабочим давлением от 0,6 до
25,0 Мпа с рабочей температурой до + 600. Основными потребителями
являются нефтегазодобывающие компании, нефтеперерабатывающие
заводы, промышленные предприятия, предприятия атомной энергетики,
энергосистемы, ЖКХ и др. Многолетний производственный опыт и наличие
квалифицированных кадров, позволяет нашей компании оказывать своим
Заказчикам полный комплекс услуг.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

TEKHSNABELECTRICS LLP

Tekhsnabelectrics LLP was established in 1998. The company produces shutoff and control valves, as well as pipeline valves with the nominal diameter 15
to 1200 mm, operating pressure 0.6 to 25.0 MPa, and operating temperature
up to + 600. The products are widely applied in oil and gas companies, oil refineries, nuclear power enterprises, power systems, housing and utility services,
etc. Long-term production experience and qualified personnel allow company
to provide customers with a full range of services.
The Company has received the following state support: “SME Top-Management Training” project, “Business Links” project within the Business Road Map
2020 program.

Металл өңдеу, ысырма- жапқыш және
құбыр арматура өндiрiсi.
Алматы обл., Іле ауд., Боралдай кенті,
Дачная көшесі, 3

Металлообработка, производство
запорно-регулирующей
и трубопроводной арматуры.
Алматинская обл., Илийский р-н,
п. Боралдай, ул. Дачная, 3

Metalworking, manufacture of valves.
3, Dachnaya street, Boralday village, Ili
district, Almaty region
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ALTYN DESIGN, ЖШС

«Altyn Design» ЖШС безендіру-қолөнер бұйымдар өндірісі және оларды
этно-интерьерде қолданумен айналысады. Өз қызметін 2018 жылдың
наурыз айында бастады.
Қазақ халқына тән ұлттық салт-дәстүр, нақышты пайдалана отырып
интерьер құруды мақсат етеді. Мұнда түс пен пішін ғана емес, дәстүрлі
жиһаз, әшекейлер де ескеріледі.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында кепілдік беру.

ALTYN DESIGN, ТОО

ТОО «Altyn Design» производит декоративно-прикладные изделия
и применяет их в этно-интерьере. ТОО «Altyn Design» начало свою
деятельность в марте 2018 года.
Компания создает интерьеры с использованием национальных традиций,
колорита и обычаев, свойственных казахскому народу. В работе учитываются
не только цвет и форма, но и традиционная меблировка, украшения.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: гаран
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

ALTYN DESIGN LLP

«Altyn Design» LLP - Production produced decorative and applied goods
and their use in ethnic interior design. Altyn Design LLP was launched in March
2018.
Company creates an interior using national traditions, specifics and customs
peculiar to the Kazakh people. For this purpose, it is necessary to take into
account not only the color and shape, but also traditional furnishings and
decorations.
The Company has received the following state support: guaranteeing within
the Business Road Map 2020 program.

Безендіру-қолөнер бұйымдар
өндірісі және оларды этно-интерьерде қолдану.
Павлодар обл., Павлодар қ.,
Айманов көш., 5

Производство декоративноприкладных изделий и применение
их в этно- интерьере.
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул.
Айманова, 5

Production of decorative and applied
goods and their use in ethnic interior
design.
5 Aimanov str., Pavlodar city, Pavlodar
region
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ASEM STUDIO, ЖШС

«Asem Studio» компаниясы 2015 жылдан бастап кәдесый бұйымдарын
өндірумен және лазерлік білдекке арналған макет жасаумен айналысады.
Кәсіпорынның өнімі Павлодар облысының аумағында, Семей, Алматы және
Нұр-Сұлтан қалаларында сатылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Кәсіпкерлерге
қызмет көрсету орталығының кеңесі және «Бизнес-Кеңесші» бағдарламасы
аясында оқу.

ASEM STUDIO, ТОО

Компания «Asem Studio» производит сувенирную продукцию и
занимается разработкой макетов для лазерного станка с 2015 года.
Продукция предприятия поставляется на территории Павлодарской
области, а также в городах Семей, Астана и Алматы.
Вид государственной поддержки: консультация Центра обслуживания
предпринимателей, обучение в рамках программы «Бизнес-Советник».

ASEM STUDIO LLP

Asem Studio Company has been producing souvenirs and developing
patterns for laser machines since 2015. The enterprise’s products are supplied
to the Pavlodar region and to Semey, Astana and Almaty cities.
The Company has received the following state support: consultation
provided by the Entrepreneur Service Center, training within the “Business
Advisor” project.

Кәдесый бұйымдарын өндіру.
Павлодар обл., Павлодар қ.,
Қ.Сәтпаев к., 348

Производство сувенирных изделий.
Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.
Ак.Сатпаева, 348

Souvenirs manufacturing.
348 Ac. Satpayev str., Pavlodar city,
Pavlodar region
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BALAMI, ЖШС

Компания лазер принтерді қолдана отырып, әр түрлі материалдардан
кәдесый өнімдерін жасайды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

BALAMI, ТОО

Компания занимается изготовлением сувенирной продукции из
различного материала с применением лазерного принтера
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

BALAMI LLP

The Company manufactures souvenirs made of various materials using a
laser printer.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project within the Business Road Map 2020 program.

Кәдесый өнімдері.
Павлодар обл., Павлодар қ., Бестужев
көш., 8, 98

Сувенирная продукция.
Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Бестужева, 8, 98

Souvenirs.
98, 8 Bestuzhev str., Pavlodar city,
Pavlodar region
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АЛЕНОВА М.Т., ЖК

Аллергия тудырмайтын сапалы материалдан әшекейлер мен
қуыршақтарды жасайды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: қашықтан оқыту.

АЛЕНОВА М.Т., ИП

Компания изготавливает украшения и куклы ручной работы из
качественного, гипоаллергенного материала.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистан
ционное обучение.

ALENOVA M.T. IE

Company manufactures handmade jewelry and dolls from high-quality,
hypoallergenic material.
The Company has received the following state support: distance learning.

Зергерлік және кәдесый бұйымдарын
өндіру, қолөнер
Қостанай обл., Қостанай қ., 9 шағын
ауданы, 6-үй, 51-пәтер

Производство ювелирных и сувенирных изделий, прикладное искусство.
Костанайская обл., г. Костанай, мкр.9,
6, кв.51

Jewelry and souvenirs manufacturing,
applied arts.
Apt. 51, 6 Microdistrict No.1, Kostanay
city, Kostanay region
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АТАМҰРА, ЖК

«Атамұра» ЖК басшысы Байбұланов Әбілқасым Диханбайұлы 20 жылдан
астам уақыт бойы ұлттық музыка аспаптарын жасап келе жатыр. Қазір
жеке тапсырыстар бойынша жұмыс істейді. Домбыра, қобыз, кәдесыйлар
және ұлттық нақыштағы ыдыс секілді бүкіл өнім заманауи технологиялар
бойынша сапалы ағаштан жасалады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы бойынша мемлекеттік грант.

АТАМҰРА, ИП

Руководитель ИП «Атамура» Байбуланов Абилкасым Диханбаевич
занимается производством национальных музыкальных инструментов
более 20 лет. В настоящее время работает по индивидуальным заказам
клиентов. Вся продукция, включая домбру, кобыз, сувениры и посуду в
национальном стиле, изготавливается из качественной древесины по
современным технологиям.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: государ
ственный грант по программе «Дорожная карта бизнеса-2020».

ATAMURA IE

Head of Atamura IE Abilkasym Dikhanbayevich Baibulanov has been
producing traditional musical instruments for over 20 years. Nowadays, he
manufactures custom-made instruments. All products, including dombra, kobyz,
souvenirs and national tableware are made of high-quality wood with the use
of modern technologies.
The Company has received the following state support: the state grant
within the Business Road Map 2020 program.

Музыкалық аспаптар жасау.
Қарағанды обл., Қ. Сәтпаев қ.,
Абай көш., 67-6

Производитель муыкальных
инструментов.
Карагандинская область,
г. Сатпаев, ул. Абая, 67-6

Manufacturer of musical instruments.
67-6 Abai str., Satpayev city, Karaganda
region
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БАТЫР 2018, ЖШС

Сырмадан авторлық әшекейлер жасау. Әшекейлерді жасау кезінде
негізгі материал ретінде қарапайым сырма қолданылады. Өнімдердің
барлығы қолдан жасалады. Әр әшекейдің өзіне ғана тән ерекшелігі бар.
Компанияға көрсетілген мемлекеттк қолдау түрлері: «Жаңа бизнес
ашуды қолдау» жобасы аясында оқу.

БАТЫР 2018, ТОО

Производство авторских украшений из застежки-молний. Основным
материалом при изготовлении украшений служит обыкновенная застежкамолния. Изделия выполнены исключительно вручную. Каждое украшение
оригинально по своему.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: обучение в
рамках проекта «Поддержка открытия нового бизнеса».

BATYR 2018 LLP

Manufacture of designer jewelry from zippers. The main material used for
jewelry manufacturing is an ordinary zipper. The products are handmade. Each
jewelry is unique in its own way.
The Company has received the following state support: training within the
“New Business Launch Support” program.

Сырмадан әшекей жасау.
Қостанай қ., Темірбаев көш., 39-үй,
67-пәтер

Изготовление украшений из застежки-молний.
г. Костанай, ул.Темирбаева, 39, кв.67

Making jewelry from zippers.
Apt. 67, 39 Temirbayev str.,
Kostanay city
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БОРЗИЛОВ А.А., ЖК

«Жемчужина» зергерлік компаниясы 2004 жылы құрылды. Компанияның
заманауи өндірістік базасы және бұйымның нобайынан бастап дайын
өнімге дейін толық өндірістік топтаманы қамтамасыз ететін бірегей
дизайнерлік тобы бар. «Жемчужина» зергерлік кәсіпорнының шығаратын
өнімдері әкелінетін металдың сапасын бақылаудан бастап жеке өзінің сапа
зертханасындағы соңғы сынаққа дейін барлық халықаралық стандарттарға
сәйкес келеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

БОРЗИЛОВ А.А., ИП

Ювелирное Предприятие «Жемчужина» основано в 2004 году.
Предприятие располагает производственной базой последнего поколения и
уникальной дизайнерской группой, обеспечивая полный производственный
цикл, от эскиза до готового изделия. Выпускаемая продукция Ювелирного
предприятия «Жемчужина» соответствует всем международным стандартам
благодаря системе контроля всех этапов производственного цикла:
от входного контроля качества металлов, до финальных испытаний
потребительских характеристик в собственной лаборатории качества.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование и гарантирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса 2020».

BORZILOV А.А. IE

Zhemchuzhina Jewelry Company was established in 2004. The Company
has a production facility of the latest generation and a unique design team,
providing a complete production cycle, from a sketch to finished product.
Zhemchuzhina Jewelry Company’s products meet all international standards
thanks to the monitoring system of all the production cycle stages: from
incoming quality control of metals to the final tests of consumer characteristics
in our own quality laboratory.
The Company has received the following state support: guaranteeing and
subsidies within the Business Road Map 2020 program.

Зергерлік бұйымдар өндіру.
Қарағанды обл., Қарағанды қ., Бұқар
жырау даңғ., 89

Производство ювелирных изделий.
Карагандинская обл., г. Караганды, пр.
Бухар Жырау, 89

Jewelry production.
89 Bukhar Zhyrau ave., Karaganda city,
Karaganda region
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ДАЛА САЗЫ, ЖК

«Дала сазы» компаниясы - зергерлік әшекей бұйымдарын және ұлттық
музыкалық аспаптарды өндіруші. Кәсіпорынның «Альмастер» деп аталатын
шеберханасы бар, бұл шеберханада күмістен бұйымдар жасалады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Еңбек» Нәтижелі
жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017–2021
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» бойынша несие алуға
өтінім беру, «Бизнес-Кеңесші» бағдарламасы.

ДАЛА САЗЫ, ИП

Компания «Дала сазы» является производителем ювелирных украшений,
а также музыкальных национальных инструментов. Предприятие имеет
свою мастерскую под названием «Альмастер», где изготавливаются
серебряные изделия.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: подача
заявки на кредитование по программе развития продуктивной занятости
и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017-2021 гг. программа
«Бизнес-Советник».

DALA SAZY IE

Dala sazy Company is a manufacturer of jewelry, as well as national musical
instruments. The Company has its own workshop “Almaster” where silver
products are made.
The Company has received the following state support: filing an application
for loaning under the program for the development of productive employment
and mass entrepreneurship “Yenbek” for 2017–2021. “Business Advisor” project.

Зергерлік бұйымдар өндіру.
Алматы қ., Рысқұлов көш., 57е

Производство ювелирных изделий.
г.Алматы, пр.Рысқұлова, 57е

Jewelry production.
57е Ryskulov ave., Almaty city
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soutache_kz@mail.ru, @soutache.kz

ЗИНЕВИЧ М В., ЖК

Сутаж және аралас техникаларында әшекей бұйымдарын жасау. Тәж
және диадема, сырға, алқа мен мойынтұмарларды жасау. Бірегей
танамоншақ пен шаш қыстырғыштарды жасау.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: қашықтан оқыту.

ЗИНЕВИЧ М В., ИП

Изготовление украшений ручной работы в сутажной, а так же
смешанных техниках. Изготовление корон и диадем, серег, кулонов
и колье. Изготовление эксклюзивных брошей и заколок.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистан
ционное обучение.

ZINEVICH M.V. IE

Manufacturing of handmade jewelry in soutache and mixed techniques.
Manufacturing of crowns and tiaras, earrings, pendants and necklaces.
Production of exclusive brooches and pins.
The Company has received the following state support: distance learning.

Зергерлік және кәдесый бұйымдарын
өндіру, қолөнер
Қостанай обл., Қостанай қ., Я.Гашек
көшесі, 14, 73-пәтер

Производство ювелирных и сувенирных изделий, прикладное искусство.
Костанайская обл., г. Костанай, ул.
Гашека, 14, кв. 73

Jewelry and souvenirs manufacturing,
applied arts.
Apt. 73, 14 Gashek str., Kostanay city,
Kostanay region
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kz.karlygash@mail.ru

ҚАРЛЫҒАШ ШЕБЕРЛЕР
ОРТАЛЫҒЫ, ННУ

«Қарлығаш» шеберлер орталығы - Қазақстан қолөнершілер одағының
өңірлік өкілі. Орталық Қызылорда облысында құрақ құрау, киіз басу, «біз
кесте» дәстүрімен кесте тігу, батик техникасы және кәдесый жасау секілді
бағыттар бойынша оқытатын жетпіс сегіз шебердің басын қосқан.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында қаржыландыру.

ЦЕНТР РЕМЕСЛЕННИКОВ
КАРЛЫГАШ, ННУ

Центр ремесленников «Карлыгаш» является региональным
представителем Союза ремесленников Казахстана. Центр объединяет
78 мастеров Кызылординской области, которые проводят обучение по
направлениям: лоскутное шитье, войловаляние, традиционная вышивка «біз
кесте», производство в технике батик и сувенирное производство.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
финансирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса -2020».

“KARLYGASH” CRAFTSMEN
CENTER” PRIVATE NONCOMMERCIAL INSTITUTION

“Karlygash” Craftsmen Center is the regional representative of the
Kazakhstan Craftsmen Union. The Center unites 78 masters of Kyzylorda
region, who hold classes in two lines of business: patchwork, felting, “biz keste”
traditional fancywork, souvenirs and batic products.
The Company has received the following state support: financing within the
Business Road Map 2020 program.

Зергерлік және кәдесый бұйымдарын
өндіру, қолөнер.
Қызылорда обл., Қызылорда қ.,
Торайғыров көш., 25

Производство ювелирных и сувенирных изделий, прикладное искусство.
Кызылординская обл., г.Кызылорда,
ул.Торайгырова, 25

Jewelry and souvenirs manufacturing,
applied art.
25 Toraigyrov str., Kyzylorda city,
Kyzylorda region
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ceramista@mail.ru

КЕРАМИСТАМ, ЖК

«Ceramista» қыш-құмыра студиясы ұлттық нақыштағы керамика
бұйымдары мен кәдесыйлар жасаумен айналысады және керамика ыдысты,
гүлсауыттарды, сондай-ақ басқа да декор элементтерін жасайды. Сонымен
бірге, компания ересектер мен балалар, оның ішінде даму ерекшеліктері
бар балалар үшін балшықтан мүсін жасау және көзе шарығында жұмыс істеу
бойынша сабақтар өткізеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнес-Кеңесші»
жобасы, «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы аясында грант.

КЕРАМИСТАМ, ИП

Гончарная студия «Ceramista» занимается изготовлением керамических
изделий, сувениров в казахском этническом стиле, производством
керамической посуды, ваз, а также других элементов декора. Помимо этого,
компания проводит занятия по лепке из природной глины и по работе на
гончарном круге для взрослых и детей, в т.ч. для детей с особенностями
развития.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Бизнес-Советник», грантовое финансирование в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса-2020».

KERAMISTAM IE

Ceramista pottery manufactures ceramic products and souvenirs in Kazakh
ethnic style and produces ceramic ware, vases and other décor items. In
addition, the Company holds lessons on clay modeling and working with a
potter’s wheel for adults and children, including children with special needs.
The Company has received the following state support: “Business Advisor”
project, grant financing within the Business Road Map 2020 program.

Білім беру қызметтері, балшықтан
жасалған кәдесый бұйымдарын
жасау.
Нұр-Сұлтан қ., Майлин көш., 31, ВП 44

Образовательные услуги,
производство сувенирных изделий
из глины.
г. Нур-Султан, ул. Майлина, 31, ВП 44

Educational services, manufacturing
souvenirs of clay.
31 Mailin str., Block 44, Nur-Sultan city
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КУРМАНБАЕВА Д.М., ЖК

«Д.М. Курманбаева» ЖК табиғи тастар, Swarovski әшекейлері, алтын
және күміс жалатылған фурнитура секілді жоғары сапалы материалдарды
пайдаланып, авторлық әшекей бұйымдарын жасайды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: қашықтан оқыту.

КУРМАНБАЕВА Д.М., ИП

ИП «Курманбаева Д.М.» занимается изготовлением авторских украшений
с использованием высококачественных материалов: натуральных камней,
элементов Swarovski, позолоченной и посеребренной фурнитуры.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
дистанционное обучение.

KURMANBAYEVA D.M. IE

Individual Entrepreneur Kurmanbayeva D.M. produces designer’s jewelry
using high quality materials: natural stones, Swarovski elements, gold- and
silver-plated accessories.
The Company has received the following state support: distance learning.

Премиум санаттағы эксклюзив
әшекей бұйымдарды жасау.
Қостанай обл., Лисаковск қ.,
7-шағын аудан, 7, 54-пәтер

Изготовление эксклюзивных
украшений премиум класса.
Костанайская обл.,
г. Лисаковск, 7 мкр., 7, кв 54

Production of exclusive premium
class jewelry.
54 apt., 7, Microdistrict No. 7,
Lissakovsk city, Kostanay region
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art.marta@mail.ru

КУТАЛИЕВА МАРТА
ОРАЗОВНА, ЖК

«MARTAART» шығармашылық орталығы сурет галереясы (авторлық
суреттерді сату), кескіндеме, сурет салу және сәндік өнер студиясы
(тренинг), керамика шеберханасы және керамика студиясы (оқыту, өндіру
және сату) (банкет профилін дайындау және сату) секілді қызмет түрлерімен
айналысады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

КУТАЛИЕВА МАРТА
ОРАЗОВНА, ИП

Художественный центр «MARTAART» включает в себя следующие виды
деятельности: художественную галерею (продажа авторских картин),
студию живописи, рисунка и декоративно-прикладного искусства
(обучение), гончарную мастерскую и студию керамики (обучение,
производство и продажа), а также багетную мастерскую (изготовление и
продажа банкетного профиля).
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

KUTALIYEVA MARTA
ORAZOVNA IE

MARTAART Arts Center includes the following spheres of activities: an art
gallery (sales of artist-owned paintings), a painting, drawing and decorative
arts studio (training), a pottery workshop and a ceramics studio (training,
manufacturing and sale), as well as a framing workshop (manufacturing and
sale of banquet profiles).
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project within the Business Road Map 2020 program.

Өнер, білім беру, қолдан жасалған
кәдесыйлар өндіру, өнер саласында
сату.
Маңғыстау обл., Ақтау қ., 12 ш.а., 51/1

Искусство, образование, производство сувениров ручной работы,
продажа в сфере искусства.
Мангистауская обл., г. Актау, 12 мкр.,
51/1

Arts, training, handmade souvenir
production, sales in the sphere of arts.
51/1, Microdistrict No. 12, Aktau city,
Mangistau region

56

ЗЕРГЕРЛІК ЖӘНЕ КӘДЕСЫЙ БҰЙЫМДАРЫ, ҚОЛӨНЕР
ПРОИЗВОДСТВО ЮВЕЛИРНЫХ И СУВЕНИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
MANUFACTURE OF JEWELERY AND SOUVENIRS, APPLIED ARTS

+77774455248, 8(7145) 568-129
ira.com.m@mail.ru, @miras_tous

МАМЕТОВА И.В. ЖК

«Mira`s Toys» отбасылық шеберханасы дизайнерлік жұмсақ кәдесый
өнімдерін жасайды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «Бизнес-Кеңесші» жобасы бойынша
оқыту.

МАМЕТОВА И.В. ИП

Семейная мастерская «Mira`s Toys» занимается изготовлением
дизайнерской мягкой сувенирной продукции
Виды государственной поддержки, полученные компанией: обучение
по программе «Бизнес - Советник» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса 2020»

MAMETOVA I.V. IE

Mira’s Toys Family Workshop is engaged in manufacturing of designer
souvenir toys.
The Company has received the following state support: training under
“Business Advisor” project within the “Business Road Map” program

Кәдесый өнімдері.
Қостанай обл., Қостанай ауд., Жамбыл
ауылы, Гагарин көш., 17

Производство сувенирной продукции.
Костанайская обл., Костанайский р-н,
с. Жамбыл, ул. Гагарина, 17

Souvenirs manufacturing.
Gagarin str., Zhambyl village, Kostanay
district, Kostanay region
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chudo_88i@mail.ru

НИКОЛАЕНКО Д. С., ЖК

Miracle Paper шеберханасы көпқырлы мүсіндерді, бетперделерді және
қағаздан интерьерге арналған декор бұйымдарын жасайды. Шеберхана
тоқсаннан астам бұйым шығарады. Үлгілер тапсырыс берушілердің
тілектерін ескере отырып, paper craft техникасында (қағаздан неше түрлі
үлгілерді жасау техникасы) қолдан жасалады. Жалпы алғанда, бұйымның
бағасы оны жасау процесінің күрделілігі мен мөлшеріне байланысты.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: қашықтан оқыту.

НИКОЛАЕНКО Д. С., ИП

Мастерская Miracle Paper занимается изготовлением полигональных
скульптур, масок и элементов декора для интерьера из бумаги. В
ассортименте более 90 видов изделий. Модели изготавливаются в технике
paper craft (разновидность бумажного моделирования), вручную, под заказ,
учитывая пожелания заказчиков. В целом цена зависит от сложности работы
и кропотливости процесса изготовления и размера моделей.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
дистанционное обучение.

NIKOLAYENKO D.S. IE

Miracle Paper Workshop is engaged in manufacturing of polygonal
sculptures, masks and decorative elements made of paper for the interior. The
range of products includes more than 90 items. The models are custom-tailored
and hand-made in the paper craft technique (a type of paper modeling). In
general, the price depends on the complexity of the work, laboriousness of the
manufacturing process and the size of the models.
The Company has received the following state support: distance learning.

Зергерлік және кәдесый бұйымдарын
жасау, қолөнер
Қостанай обл., Қостанай ауданы,
Мичурино ауылы, Садовая көшесі, 1

Производство ювелирных и сувенирных, прикладное искусство.
Костанайская обл., Костанайски р-н, п.
Мичурино, ул. Садовая, 1, кв 1

Jewelry and souvenirs manufacturing,
applied arts.
Apt. 1, 1 Sadovaya str., Michurino
village, Kostanay district, Kostanay
region

58

ЗЕРГЕРЛІК ЖӘНЕ КӘДЕСЫЙ БҰЙЫМДАРЫ, ҚОЛӨНЕР
ПРОИЗВОДСТВО ЮВЕЛИРНЫХ И СУВЕНИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
MANUFACTURE OF JEWELERY AND SOUVENIRS, APPLIED ARTS

+77473826269
bolat.askar2@gmail.com

НҰРГҮЛ, ЖК

«Қызылорда қолөнер» компаниясы ұлттық нақыштағы авторлық
бұйымдар дайындап, үй-жай, балабақшаларды безендіреді, перде тігеді.
Өнімнің ассортименті: қолдан жасалған ламбрекендер, ою-өрнектері
бар перделер жиынтығы, ұлттық нақыштағы бірегей шамшырақтар мен
кәдесыйлар, пластик, фанера және ағаштан жасалған күрделілігі әр түрлі
деңгейдегі ерекше бұйымдар. Бұйымдарды жасау кезінде ұсақ бөлшектерді
әзірлеуге ерекше көңіл бөлінеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: қашықтан оқыту.

НУРГУЛ, ИП

Компания «Қызылорда қолөнер» изготавливает авторские изделия в
национальном стиле, занимается оформлением помещений, детских садов,
пошивом штор. Ассортимент продукции включает в себя, ламбрекены
ручной работы, комплект штор с орнаментами, оригинальные светильники и
сувениры в национальном стиле, эксклюзивные изделия из дерева, фанеры
и пластика разного уровня сложности. В изготовлении изделий особое
внимание уделяется разработке мельчайших деталей.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
дистанционное обучение.

NURGUL IE

Kyzylorda Koloner Company manufactures national style designer goods
and is engaged in designing of premises, kindergardens, sewing curtains.
The range of products includes handmade lambrequins, a set of curtains
with decorative patterns, original lamps and souvenirs in the national style,
exclusive products made of wood, polywood and plastic of different levels
of complexity. In the manufacturing process, special attention is paid to the
development of the smallest details.
The Company has received the following state support: distance learning.

Ұлттық нақыштағы авторлық
бұйымдар жасау, балабақшалар, үйжайларды безендіру.
Қызылорда обл., Қызылорда қ.,
Қасымхан көш., 1б/36

Изготовление авторских изделий в
национальном стиле, оформление
детских садов, помещений.
Кызылординская обл., г. Кызылорда,
ул. Касымхан, 1б/36

Manufacturing of national style
designer goods, design of premises,
kindergartens.
1b/36 Kasymkhan str., Kyzylorda city,
Kyzylorda region
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СЛАСТНИКОВА КРИСТИНА
ВАЛЕРЬЕВНА, ЖК

Кәсіпкер әшекейлер дизайнері болуды армандаған. Бұл іспен 2015
жылдан бастап шұғылданады. Қазір әлемде бүкіл қызмет саласы ашылмаған
тың дүниені іздейді. Бұдан бижутерия саласы да қалыс қалмаған. Әшекей
жинақтары айрықша, бірегей және әрқашан әшекей иесінің әдемі
бейнесін жасауға арналған.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: қашықтан оқыту.

СЛАСТНИКОВА КРИСТИНА
ВАЛЕРЬЕВНА, ИП

Мечтой предпринимателя было стать дизайнером украшений. Этой
деятельностью предприниматель занимается с 2015 года. Современный мир
постоянно прибегает к новшествам во всех сферах деятельности, бижутерия
- не исключение. Коллекции украшений предпринимателя эксклюзивны,
неординарны и направлены на создание эффектного образа, подчеркивая
темперамент и характер обладательницы.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистан
ционное обучение.

SLASTNIKOVA KRISTINA
VALERYEVNA IE

Becoming a jewelry designer was a dream of the entrepreneur. She has
been engaged in jewelry designing since 2015. The modern world constantly
resorts to innovations in all spheres of activity, and the costume jewelry is not
an exception. Her jewelry collections are exclusive, extraordinary and aimed at
creating an eye-catching image, emphasizing the temperament and character
of the owner.
The Company has received the following state support: distance learning.

Қолдан жасалған эксклюзив
бұйымдар
Қостанай обл., Рудный қаласы,
Новоселов көшесі, 59

Эксклюзивные украшения ручной
работы.
Костанайская обл., г. Рудный,
ул. Новоселов, 59

Exclusive handmade jewelries.
59 Novosyolov str., Rudny city,
Kostanay region
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ТЕКЕМЕТ, ЖК

«Текемет» шығармашылық шеберханасы былғары мен ағашқа бедерлеп,
оюлап, нақыштап, сурет салып, декоратив панно және т.б. кәдесый және
шығармашылық бұйымдарын өндіреді. Кәсіпорынның өнімі Қазақстан,
Италия, БАӘ, АҚШ және Германия аумағында сатылады. 2017 жылы
компания «Шебер» республикалық қолөнер байқауының «Ең үздік бизнес
жоба» номинациясында диплом иегері атанды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы, «Бизнес-Кеңесші» жобасы.

ТЕКЕМЕТ, ИП

Творческая мастерская «Текемет» изготавливает сувенирные и
художественные изделия, такие как: декоративные панно из кожи, дерева,
с рельефной резьбой и гравировкой, с тиснением, художественной
росписью, с живописными элементами и др. Декоративная продукция
предприятия реализуется на территории Казахстана, Италии, ОАЭ, США и
Германии. В 2017 году компания стала дипломантом республиканского
конкурса ремесленников «Шебер» в номинации «Лучший бизнес-проект».
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
«Дорожная карта бизнеса -2020», проект «Бизнес-Советник».

TEKEMET IE

Tekemet Creative Workshop produces souvenirs and artsy products, such as
ornamental panel pictures made of leather, timber, with relief sculpture and
engraving, embossing, art painting, picturesque elements etc. The decorative
products of the enterprise are sold in Kazakhstan, Italy, the UAE, the USA and
Germany. In 2017, the Company won the award of the “Sheber” republican
craftsmen competition in the “Best business product” nomination.
The Company has received the following state support: Business Road Map
2020 program, “Business Advisor” project.

Ұлттық кәдесый, сурет, безендіру
бұйымдарын өндіру.
Батыс Қазақстан обл., Орал қ.,
Достық-Дружба даңғ., 172/9

Производство национальных
сувениров, картин, декоративных
изделий.
Западно-Казахстанская обл.,
г. Уральск, пр. Достық-Дружба, 172/9

Production of national souvenirs,
paintworks, decorative products.
172/9 Dostyk-Druzhba ave., Uralsk city,
West Kazakhstan region
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ТУРТБАЕВА А. М., ЖК

«La POSTER» - Қазақстандағы ағаштан акрил панно жасайтын жалғыз
компания. Біз патенттелген әдіспен бірегей өнім жасаймыз, әрбір
постер қолдан жасалады. Панно ылғалданбайды, күнге оңып кетпейді.
Қазір өнімдер Нұр-Сұлтан, Шымкент, Қарағанды, Қостанай және Атырау
қалаларында сатылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: қашықтан оқыту.

ТУРТБАЕВА А. М., ИП

«La POSTER» – единственная в Казахстане компания по производству
акриловых декоративных панно. Компания производит уникальный
продукт запатентованным способом, каждый постер делается вручную.
Панно не боится влаги, не выцветает под воздействием солнечных лучей,
имеет законченный вид, никакое дополнительное обрамление постеру не
требуется. На данный момент компания представлена в Астане, Шымкенте,
Караганде, Костанае и Атырау.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистан
ционное обучение.

TURTBAYEVA A.M. IE

La POSTER is the only Kazakhstani company producing acrylic wooden
panel pictures. Company produces a unique product in a patented way; each
poster is hand-made. The panel pictures are water-resistant, have a finished
look, do not fade under sunlight, and do not need additional framing. Now the
company is represented in Astana, Shymkent, Karaganda, Kostanay, and Atyrau
cities.
The Company has received the following state support: distance learning.

Ағаштан акрил панно жасау және сату
(пайдалы үлгінің патенті бар)
Қостанай обл., Қостанай қ., әл-Фараби
даңғылы, 48, 2-қабат

Производство и реализация акрилового деревянного панно (патент на
полезную модель).
Костанайская обл., г. Костанай, пр.
Аль-Фараби, 48, 2 эт.

Production and sale of acrylic wooden
panel pictures (utility model patent).
2nd floor, 48 Al-Farabi ave., Kostanay
city, Kostanay region
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NIM, ЖК

«NIM» ЖК табиғи сабын, ваннаға арналған тұздар, балауыздан жасалған
массаж плиткаларын өндіреді. Табиғи сабынның 25 түрін шығарады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

NIM, ИП

ИП «NIM» занимается производством натурального мыла, солей для ванн
и массажных плиток из воска. Ассортимент продукции насчитывает 25 видов
натурального мыла.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

NIM IE

NIM IE is engaged in production of natural soap, bath salts and massage wax
bars. Product assortment includes 25 types of the natural soap.
The Company has received the following state support: «SME TopManagement Training» under the Business Road map 2020 program.

Парфюмер-косметика өндірісі.
Қарағанды обл., Теміртау қ.,
Бейбітшілік даңғ., 104

Парфюмерно-косметическое
производство.
Карагандинская обл., г. Темиртау,
пр. Мира, 104

Perfumery and cosmetic production.
104 Mira ave., Temirtau city,
Karagandy region
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PHYTO-APIPHARM, ЖШС

«PHYTO-APIPHARM» ЖШС – өсімдік, жануарлар мен минерал текті
шикізаттан жоғары сапалы өнімдер шығаратын заманауи компания.
«PHYTO-APIPHARM» компаниясының негізгі міндеті – тұтынушыларды
табиғи заттардан жасалған өнімдермен қамтамасыз ету және тұрақты даму.
Шығарылатын өнімнің сапасы өндірістің барлық сатыларында мұқият
қадағаланады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы бойынша несиелеу.

PHYTO-APIPHARM, ТОО

ТОО «PHYTO-APIPHARM» — это современная компания по производству
высококачественной продукции из сырья растительного, животного и
минерального происхождения.
Основной задачей компании «PHYTO-APIPHARM» является стабильное
развитие обеспечения потребителя продукцией для здоровья,
изготовленной из природных ингредиентов.
Безопасность продукции гарантирует ответственный и щепетильный
подход к выбору поставщиков. Качество производимой продукции
тщательно отслеживается на всех этапах производства.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: кредито
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

PHYTO-APIPHARM LLP

PHYTO-APIPHARM LLP is a modern company producing high-quality
products from raw materials of plant, animal and mineral origin.
PHYTO-APIPHARM is mainly aimed at the stable development of providing
consumers with health products made from natural ingredients.
Product safety is ensured by a responsible and scrupulous approach to the
selection of suppliers. The quality of products is carefully monitored at all
stages of production.
The Company has received the following state support: crediting under the
Business Road map 2020 program.

Тағамға арналған биологиялық белсенді қоспа және табиғи косметика
шығару.
Оңтүстік Қазақстан обл., Шымкент қ,
Тельман бөл., әл-Фараби көш., 100

Производство биологически активных добавок к пище и косметических
средств на растительной основе.
Южно-Казахстанская обл., г. Шымкент,
отд.Тельмана, ул. Аль-Фараби, 100

Production of dietary supplements and
herbal cosmetics.
100 Al-Farabi str., Telman station,
Shymkent, South Kazakhstan region
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АРКО ГРУПП 2011, ЖШС

«АркоГрупп 2011» ЖШС жиырмадан астам тұрмыстық химия өнімдерін
шығарады. Компания жуғыш және тазартқыш құралдарды, сұйық сабынды,
сұйық кіржуғыш ұнтақтарды және хош иістендіргіштерді, сондай-ақ
автохимия заттарын өндіреді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

АРКО ГРУПП 2011, ТОО

ТОО «Арко Групп 2011» производит бытовую химию в г. Нур-Султан.
В ассортименте продукции более 20-ти наименований - моющие и
чистящие средства, жидкое крем-мыло, жидкий стиральный порошки и
кондиционеры для белья, а также авто химия. Продукция доступна разным
слоям населения. Основной девиз компании - это качество выпускаемой
продукции, увеличение ассортимента, выход на новые рынки.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование и гарантирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

ARCO GROUP 2011 LLP

Arco Group 2011 LLP produces household chemical goods in Nur-Sultan
city. The product range includes more than 20 items - detergents and cleaning
products, liquid cream soap, liquid washing powders and fabric softeners, as
well as chemical goods for cars. Products are available to various segments
of the population. The main motto of the company is the quality of products,
increase in the product variety, entering new markets.
The Company has received the following state support: subsidies and
guarantees under the Business Road Map 2020 program.

Тұрмыстық химия өндірісі.
Нұр-Сұлтан қ., Досмұхамедұлы көш., 1

Производство бытовой химии.
г. Нур-Султан, ул. Досмухамедулы 1

Production of household chemical
goods.
1 Dosmukhameduly str., Nur-Sultan city
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ЗЕРДЕ-ФИТО, ЖШС

«Зерде-Фито» компаниясы Қазақстан нарығында дәрілік шөптер мен
фитошай өндірушілері арасында көшбасшы кәсіпорын. Екі жүз алпыс
түрлі өнім шығарады, процесс толық автоматтандырылған. Бұл - дәрілік
заттардың мөлшері қатаң сақталатынының кепілі. Өндіріс жылына мың
тоннадан астам өнім шығарады. Компанияға «Қазақстанның ең үздік
тауары» көрме-байқауының І дәрежелі дипломы табысталды. Оған қоса,
компанияда ISO 9001:2009 халықаралық сапа менеджментінің стандарты,
ISO 22000-2006 HACCP тамақ өнімдерінің қауіпсіздік менеджментінің
жүйесі енгізілген.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Қаржылай емес
қолдау, оқыту.

ЗЕРДЕ-ФИТО, ТОО

Компания «Зерде-Фито» лидер на рынке Казахстана среди произво
дителей лекарственных трав, сборов и фиточаев. Производство 260
наименований продукции автоматизировано, что гарантирует строгое
соблюдение дозировки лекарственных веществ. Мощность производства
– более 1000 тонн в год. Компания награждена Дипломом I-ой степени
конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана». Кроме того, в компании
внедрены: международный стандарт менеджмента качества ISO 9001:2009,
система менеджмента безопасности пищевых продуктов ISO 22000-2006
HACCP.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: нефинан
совая поддержка, обучение.

ZERDE-FITO LLP

The Zerde-Fito Company is the leader among medicinal herb, herb mixture
and phytotea manufacturers on the Kazakhstani market. 260 products are
manufactured in the computer aided mode, thus ensuring strict compliance
with the medicinal substance dosage. The production capacity exceeds
1000 tons per year. The company was awarded the First-degree Diploma of
«The Best Product of Kazakhstan» exhibition and contest. Moreover, the
Company has implemented the international quality management standard
ISO 9001:2009, food safety management system ISO 22000-2006 HACCP.
The Company has received the following state support: non-financial
support, training.

Фармацевтика өндірісі.
Шымкент қ., Химфармзауыт ш. а., 2/1

Фармацевтическое производство.
г. Шымкент, мкр. Химфармзавода, 2/1

Pharmaceutical production.
2/1 Khimfarmzavod microdistrict,
Shymkent city
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8(7273) 976-429, 8(7272) 507-178
pharm@eikos.kz, www.leovit.kz

ЛЕОВИТ, ЖШС

1998 жылы құрылған «Леовит» ЖШС - тағамға арналған биологиялық
белсенді қоспалар шығаратын ең ірі отандық өндіруші. «Леовит»
компаниясының өнімдері дәрілік шөптер, дәрумендер мен ара балы
негізінде жасалады.
«Леовит» компаниясының жүз елуге жуық өнімі бар, оның ішінде дәрі,
капсула, сығынды, шәрбат, фито-жасымық, кисель, фито-шай, тамақ пен ауыз
қуысына арналған құралдар, буын мен көктамырға арналған гель және т.б.
Өнімдер Қазақстан мен Қырғызстан аумағында сатылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

ЛЕОВИТ, ТОО

ТОО «Леовит» с 1998 г. является крупнейшим казахстанским произ
водителем биологически активных добавок к пище.
Продукция компании «Леовит» производится на основе лекарственных
трав, витаминов и продуктов пчеловодства.
Ассортимент продукции «Леовит» насчитывает около 150 наименований,
в числе которых таблетки, капсулы, экстракты, сиропы, фито-клетчатка,
кисели, фито-чай, средства для горла и полости рта, гели для суставов и вен
и др. Продукция реализуется на территории Казахстана, Кыргызстана.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

LEOVIT LLP

Since 1998 Leovit LLP is the largest Kazakhstan producer of dietary
supplements.
Leovit products are produced from medicinal herbs, vitamins and honey
products.
Leovit product range amounts to about 150 items, including tablets,
capsules, extracts, syrups, phyto-dietary fibre, fruit starch drinks, phyto-tea,
products for throat and mouth, gels for joints and veins, etc. The products are
sold on the territory of Kazakhstan, Kyrgyzstan.
The Company has received the following state support: «SME TopManagement Training» within the «Business Road map 2020» program.

Тағамға ББҚ және гигиена
құралдарын өндіруші.
Алматы қ., А.Нүсіпбеков көш, 32

Производитель БАД к пище и гигиенических средств.
г. Алматы, ул. Нусупбекова, 32

Producer of dietary supplements and
products for personal hygiene.
32 Nusupbekov str., Almaty
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8(7222) 533-878, +77015276489
too-terravita@mail.ru, www.terravita.kz

ТЕРРА ВИТА, ЖШС

«Терра Вита» ЖШС медициналық жабдықтар мен медициналық
жиһазды шығарумен айналысатын қарқынды дамып келе жатқан компания.
Компания 2007 жылы құрылған және қазір екі жүзден астам өнім түрін
шығарады.
Жоғары технологиялы жабдық, өндірістік желілердің техникалық
жабдықталуы және білікті мамандар секілді өндіріске қажет инфра
құрылымның барлығына ие.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Даму-Өндіріс
өңдеу өнеркәсібі саласындағы ШОБ субъектілерін қолдау бағдарламасы.

ТЕРРА ВИТА, ТОО

ТОО «Терра Вита» динамично развивающаяся компания, спе
циализируется на выпуске медицинского оборудования и медицинской
мебели. Компания создана в 2007 году и на текущий момент ассортимент
выпускаемой продукции достиг более 200 наименований.
Для организации производства есть вся необходимая инфраструктура:
высокотехнологичное оборудование, техническое оснащение производ
ственных линий и квалифицированные специалисты.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки субъектов МСБ в сфере обрабатывающей промышленности
«Даму-Өндіріс»

TERRA VITA LLP

Terra Vita LLP is a dynamically developing company specializing in the
production of medical equipment and medical furniture. The company was
established in 2007 and currently the product assortment has reached more
than 200 items.
The company has the infrastructure required to organize production: hightech equipment, technological infrastructure of production lines and qualified
specialists.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris”
SMEs support program in the manufacturing sector

Медицина және стоматология
құралдары мен керек-жарақтар
өндірісі.
Шығыс Қазақстан обл., Семей қ.,
Шугаев көш., 153а

Производство медицинских и
стоматологических инструментов
принадлежностей.
Восточно-Казахстанская обл., г. Семей,
ул. Шугаева, 153а

Production of medical and dental
instruments and accessories.
153а Shugayev str., Semey city, East
Kazakhstan region
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ЦЕЛЛЮЛОЗА-ҚАҒАЗ ӨНЕРКӘСІБІ
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+77013339787
eldesh@mail.ru

CASPIAN TRADE GROUP,
ЖШС

«Caspian Trade Group» ЖШС шаруашылық-тұрмыстық және санитарлықгигиеналық мақсаттағы қағаз өнімдерін шығарады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Нұр-Капитал»
өңірлік жобасы аясындағы қаржыландыру.

CASPIAN TRADE GROUP, ТОО

ТОО «Caspian Trade Group» основывается на производстве бумажных
изделий хозяйственно – бытового и санитарно – гигиенического назначения.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: финан
сирование в рамках региональной программы «Нур-Капитал».

CASPIAN TRADE GROUP LLP

Caspian Trade Group LLP is the manufacturer of paper products for
household use and sanitary purposes.
The Company has received the following state support: financing under the
regional programm “Nur-Capital”.

Тұрмыстық және санитарлық
мақсаттағы қағаз өнімдері.
Маңғыстау обл., Мұнайлы ауд.,
Маңғыстау ауылы, 22/3, 9-ғим

Производство бумажных изделий
хозяйственно – бытового и санитарно
– гигиенического назначения.
Мангистауская обл., Мунайлинский
р-н, с. Мангистау, 22/3, 9

Manufacture of paper products for
household and sanitary purposes.
apt. 9, 22/3 Mangistau village, Munaily
district, Mangystau region
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8(7172) 250-132, 8(7172) 250-136, +77017277205
easy.kz@mail.ru

EASY TRADING, ЖШС

Нұр-Сұлтан қаласындағы «Easy Trading» («Изи Трейдинг») ЖШС Қазақстан
Республикасында өрнек басылған қағаз өнімдерін шығаратын, қарқынды
дамып келе жатқан отандық тауар өндірушілердің бірі. 2013 жылдан
бастап компания дәретхана қағазын, қағаз майлықтар мен сүлгілерді
шығарады. Өнім түрлері өте көп. Классикалык қағаз өнімдерінен бастап
диспенсерлерге арналған кәсіби санитария қағазына дейін шығады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің
жол картасы 2020» бағдарламасы аясында кепілдік, өңдеу өнеркәсібі
саласындағы ШОБ субъектілерін қолдаудың «Даму-Өндіріс» бағдарламасы.

EASY TRADING, ТОО

ИП «Easy Trading» («Изи Трейдинг») из г. Нур-Султан является одним
из успешно развивающихся отечественных товаропроизводителей
продукции в Республике Казахстан. Компания производит и реализовывает
туалетную бумагу, бумажные салфетки и полотенца с 2013 года.
Ассортимент изготавливаемой продукции достаточно широк от
классической бумажной продукции до производства профессиональной
санитарной бумаги для диспенсеров.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: гаран
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020»,
программа поддержки субъектов МСБ в сфере обрабатывающей промыш
ленности «Даму-Өндіріс».

EASY TRADING LLP

Easy Trading LPP from Nur-Sultan city is one of the most successful domestic
manufacturers of tissue products in the Republic of Kazakhstan. The company
manufactures and sells toilet paper, paper tissues and towels since 2013. The
product assortment is wide enough: from classical paper products to special
sanitary paper for dispensers.
The Company has received the following state support: guarantees under
the Business Road Map 2020 program, “Damu-Ondiris” SME support program
in the manufacturing sector.

Санитарлық-гигиеналық және
тұрмыстық мақсаттағы қағаз
өнімдері.
Нұр-Сұлтан қ., Өндіріс, 22/2

Производство бумажной продукции
санитарно-гигиенического и бытового
назначения.
г. Нур-Султан, ш. Өндіріс, 22/2

Manufacture of paper products for
household and sanitary purposes.
22/2 Ondiris str, Nur-Sultan city
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8(7172) 533-041
сeh@erpack.kz, www.erpack.kz

ERPACK, ЖШС

«ERpack» ЖШС тамақ өнімдеріне арналған қағаз пакеттері мен картон
қораптарын шығарады. Атап айтқанда нан, бутерброд, жаңа піскен нан
өнімдері, кондитерлік бұйымдар, хот-дог, попкорн, грильде піскен тауық,
фри-картоп секілді өнімдерге арналған қағаз пакеттер, құймақ салуға
арналған бүкпелер, шұжық пен өзге де өнімдерді қаптауға арналған
майлықтар, тез тамақтану кәсіпорындарына (фаст-фуд) арналған неше түрлі
қағаз қаптамалар бар.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

ERPACK, ТОО

ТОО ERpack производит бумажные пакеты, картонные коробки для
пищевых продуктов: бумажные пакеты для хлеба, бутербродов, горячей
выпечки, кондитерских изделий, хот-догов, попкорна, кур-гриль, картофеля
фри, уголки для блинов, салфетки, для упаковывания колбасных изделий
и других продуктов, различную бумажную упаковку для предприятий
быстрого питания (фаст-фуд).
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

ERPACK LLP

ERpack LLP manufactures paper bags, paperboard boxes for food: paper
bags for bread, sandwiches, hot pastries, confectionery, hot dogs, popcorn,
grilled chicken, french fries, angle plates for pancakes, paper tissues, sausage
packaging and other products, various paper packages for fast-food outlets.
The Company has received the following state support: «SME TopManagement Training» under the Business Road map 2020 program.

Картоннан өнім өндіру.
Нұр-Сұлтан қ., Байқоңыр ауд., Пушкин
көш., 55/1

Производство продукции из картона.
г. Нур-Султан р-н Байконыр, ул.
Пушкина, 55/1

Manufacture of paperboard products.
55/1 Pushkin str., Baykonyr district,
Nur-Sultan city
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PROFESSIONAL HYGIENE
PRODUCTS, ЖШС

Клиентке бағытталған бизнес HoReCa мен индустрия саласының
қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған. «Eurostandart» және
«Shapi» сауда белгілерімен шығарылатын қағаз-целлюлоза өнімдері –
майлықтар, дәретхана қағазы, қағаздан жасалған сүлгілер мен беторамал,
сондай-ақ HoReCa нарығына арналған өнімдер. Бүгінгі күні «PHP» ЖШС
серіктестердің тауар белгілерімен шығарылатын өнімді қоса алғанда,
өнімнің жиырмадан астам түрін шығарады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы, Өңдеу өнеркәсібі саласындағы ШОБ қолдаудың «Даму-Өндіріс»
бағдарламасы.

PROFESSIONAL HYGIENE
PRODUCTS, ТОО

Клиентоориентированный бизнес нацелен на удовлетворение
потребностей в сегменте HoReCa и индустриальной отрасли. Компания
производит бумажно-целлюлозной продукцию под торговыми марками
«Eurostandart» и «Shapi» - это салфетки, туалетная бумага, бумажные
полотенца и платочки, а также выпускает специализированную продукцию
для рынка HoReCa. На сегодняшний день ТОО «РНР» производит более 20
видов продукции, включая продукцию под торговыми марками партнеров
компании.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная
карта бизнеса-2020», программа поддержки субъектов МСБ в сфере
обрабатывающей промышленности «Даму-Өндіріс».

PROFESSIONAL HYGIENE
PRODUCTS LLP

The customer-oriented business is focused on meeting the needs in the
HoReCa segment and the industrial sector. Pulp and paper products under
the Eurostandart and Shapi trademarks are paper tissues, toilet paper,
towels and handkerchiefs, as well as specialized products for the HoReCa are
produced by the company. Today PHP LLP manufactures more than 20 types of
products, including products under the trademarks of company partners.
The Company has received the following state support: “SME Top
Management Training” project under the Business Road Map 2020 program,
“Damu-Ondіris” SME support program in the manufacturing industry.

Целлюлоза және қағаз өнеркәсібі.
Алматы қ., Панфилов көш., 20

Целлюлозно-бумажная промышленность.
г. Алматы, ул. Панфилова, 20

Pulp, paper and board industry.
20 Panfilov str., Almaty city

75

ЦЕЛЛЮЛОЗА-ҚАҒАЗ ӨНЕРКӘСІБІ
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
PULP, PAPER AND BOARD INDUSTRY

+77714628552
salbencomics@mail.ru

SALBEN COMICS, ЖК

Қазақстан бойынша комикс шығаратын ең үлкен баспаның негізі 2013
жылы қаланған. Әлемге әйгілі Marvel, Dark Horse, Image Comics және
көптеген басқа да франшизаларды шығарады. Басылымдар ТМД елдерінің
300-ден астам дүкенінде сатылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

SALBEN COMICS, ИП

Крупнейшее издательство комиксов в Казахстане основанное в 2013
году. Компания издает всемирно известные франшизы, такие как: Marvel,
Dark Horse, Image Comics и др. Издания можно найти в более, чем 300
магазинах в странах СНГ.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

SALBEN COMICS IE

The largest comics’ publisher in Kazakhstan, founded in 2013. Company
publishes world-famous franchises such as: Marvel, Dark Horse, Image Comics,
etc. Publications can be found in more than 300 stores in the CIS countries.
The Company has received the following state support: «SME TopManagement Training» under the Business Road map 2020 program.

Кітаптар мен комикс шығару.
Алматы қ., Б. Момышұлы көш., 51/3

Производство комиксов и книг.
г. Алматы, ул. Момышулы, 51/3

Comics and book production.
51/3 Momyshuly str, Almaty city
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TRIERA KZ, ЖШС

«Triera KZ» ЖШС тәжірибелі, жоғары білікті мамандардың басын қосқан
заманауи, көп бейінді, қарқынды дамып келе жатқан компания. «Triera KZ»
ЖШС Қазақстан нарығында жеті жылдан бері өзін сенімді серіктес ретінде
танытты. Компания қызметінің негізгі бағыттары: жоғары сапалы азық
ашытқылары мен дәретхана қағазын өндіру.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

TRIERA KZ, ТОО

ТОО «Triera KZ» - современная, многопрофильная, динамично
развивающаяся компания, объединившая в себе высококвалифицированных
специалистов с многолетним опытом работы. ТОО «Triera KZ» находится на
рынке Казахстана более 7 лет и за все время работы зарекомендовало
себя, как надежный и серьезный партнер в области производства.
Основными направлениями деятельности компании является: производство
высококачественных кормовых дрожжей и производство туалетной бумаги.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование и гарантирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

TRIERA KZ LLP

Triera KZ LLP is a modern, diversified, dynamically developing company
that combines highly qualified specialists with many years of experience.
Triera KZ LLP has been on the Kazakhstani market for more than 7 years
and has established itself as a reliable and serious partner in the manufacture.
The main activities of the company are: the production of high-quality fodder
yeast and manufacture of toilet paper.
The Company has received the following state support: subsidies and
guarantees under the Business Road Map 2020 program.

Өңдіріс, көтерме сауда.
Қостанай обл., Қостанай ауд., Затобол
к., Семин көш., 26

Производство, оптовая торговля.
Костанайская обл., Костанайский р-н,
п. Затобольск, ул. Семина, 26

Production, wholesale.
26 Semina str., Zatobolsk village,
Kostanay district., Kostanay region
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БУМ-2020, ИП

«БУМ-2020» ЖК – 2014 жылдан бастап қарқынды дамып қеле жатқан
компания. Компания тамақ және тамақ емес өнімдерге арналған қағаз
пакеттер шығарады.
Компанияның басты мақсаты — заманауи санитариялық нормаларға сай
келетін, жоғары сапалы отандық қаптама өндіру. Бұл өнідірісте импорты
алмастыру бағдарламасын орындау шарттарына сәйкес келеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында кепілдік беру.

БУМ -2020, ИП

ИП «Бум-2020» — молодое развивающееся предприятие, зарегистри
рованное в 2014 г. Основным направлением деятельности компании,
является производство фасовочных бумажных пакетов для пищевых и не
пищевых продуктов.
Основной целью компании является — производство качественной,
соответствующей современным санитарным нормам упаковочной продук
ции собственного производства в необходимых объемах, является
сегодня одной из основ повышения уровня жизни населения республики,
выполнения программы импортозамещения.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: гаран
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

BUM -2020 IE

Bum-2020 IE is a startup developing enterprise registered in 2014. The
main activity of the company is the manufacture of filler paper packets for food
and non-food products.
The main goal of the company is to produce high-quality packaging
products consistent with applicable sanitary standards to the extent required,
that today is one of the foundations for rise in living standards of the republic’s
population, and implementation of import substitution program.
The Company has received the following state support: guarantees under
the Business Road Map 2020 program.

Қағаз қаптарды өндіру цехы.
Атырау обл., Атырау қ., Оңтүстік
өнеркәсіптік аймағы көш., 4

Цех по изготовлению бумажных
пакетов.
Атырауская обл., г. Атырау, ул. Южная
Промзона, 4

Paper packet workshop.
4 Yuzhnaya Promzona str., Atyrau city,
Atyrau region
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ГЛОБОЛАК, ЖШС

«Глобопак» ЖШС заманауи икемді қаптама материалдарын шығарумен
айналысады. Заманауи жабдықтар көп қабатты материалдарды (ламинат)
қолдана отырып өнімнің полимер, алюминий фольга және қағаз түріндегі
кез келген түрін шығаруға мүмкіндік береді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы ШОБ субъектілерін қолдаудың «Даму-Өндіріс» бағдарламасы.

ГЛОБОЛАК, ТОО

Производственное предприятие ТОО «Глобопак» в рамках реализации
проекта по созданию современных гибких упаковочных материалов,
внедряет современное высокопроизводительное оборудование ведущих
упаковочных компаний. Целый комплекс современного оборудования,
позволяет выпускать различные упаковочные материалы, как на полимерной
основе, так и на основе алюминиевой фольги, и бумаги, с применением
уникальных многослойных материалов (ламинатов), разработанных
согласно требованиям заказчиков, для любых видов продукции.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки субъектов МСБ в сфере обрабатывающей промышленности
«Даму-Өндіріс».

GLOBOLAK LLP

The production company Globopak LLP, as part of the project for
manufacture modern flexible packaging materials, is implementing modern
high-performance equipment from leading packaging companies. The whole
complex of modern equipment allows manufacturing various packaging
materials both on polymer base and aluminum foil and paper, using unique
multilayer materials (laminates), developed according to customer’s
requirements, for any types of products.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris” SME
support program in the manufacturing industry.

Целлюлоза-қағаз өнеркәсібі.
Алматы қ., Спасская көш., 68А

Целлюлозно-бумажная промышленность.
г. Алматы, ул. Спасская, 68А

Pulp, paper and board industry.
68A Spasskaya str., Almaty city
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ГОФРО-К, ЖШС

«Гофро-К» ЖШС гофрадан жасалған ыдыс пен жәшіктер, сондай-ақ
кондитерлік өнімдер, пицца, дәрі-дәрмек, алкоголь өнімдері, косметика,
парфюмерия, тұрмыстық химия, макарон, сүт, ет және балық өнімдері,
түшпара, халық тұтынатын және өнеркәсіптік мақсаттағы тауарлар, жиһаз
және басқа да өнімдер үшін ақ немесе қоңыр түсті екі, үш және бес қабатты
картоннан мөлшері мен үлгілері әр түрлі қаптамалар шығаруға тапсырыс
қабылдайды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: ЕДБ-да қаражатты
шарттасып орналастырылу.

ГОФРО-К, ТОО

ТОО «Гофро-К» принимает заказы на изготовление гофротары,
гофроящиков, а также прочей упаковки различных размеров и
конфигураций из двух, трех и пятислойного гофрированного картона с
белым и бурым поверхностным слоем, для кондитерских изделий, пиццы,
медикаментов, алкогольной продукции, косметики, парфюмерии, бытовой
химии, макаронных, молочных, мясных и рыбных продуктов, пельменей,
товаров народного потребления и промышленного назначения, мебели и
прочей продукции.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: обуслов
ленное размещение средств в БВУ.

GOFRO-K LLP

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.
The Company has received the following state support: conditional
placement of funds through SТB.

Гофро өндірісі.
Қарағанды обл., Қарағанды қ.,
Волгодонская көш., 19

Производство гофротары.
Карагандинская обл., г. Караганда, ул.
Волгодонская, 19

Manufacture of corrugated packing.
19 Volgodonskaya str., Karaganda city,
Karaganda region
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ГОФРО ЗАУЫТЫ, ЖШС

«Гофротара» зауыты компаниясы 2006 жылдан бері үш түсті
флексбаспалы, екіқабатты гофро картон өндіреді. Кәсіпорын айына 3
млн ш.м дайын өнім шығарады. Шай, арақ-шарап өнімдері, ет, консерві,
жартылай дайындалған өнім, көкөністер мен кондитерлік өнімдерге
арналған гофроыдыстар шығарады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «ШОБ топменеджментін оқыту» жобасы және «Бизнестің жол картасы 2020»
бағдарламасы аясында субсидиялау, өңдеу өнеркәсібі саласындағы ШОБ
қолдаудың «Даму-Өндіріс» өңдеу бағдарламасы.

ЗАВОД ГОФРОТАРА, ТОО

Компания «Завод Гофротара» с 2006 года производит трёхслойный
гофрокартон с нанесением двухцветной флексопечати. Производственная
мощность предприятия составляет 3 млн. м2 готовой продукции в месяц.
Завод выпускает гофротару под чай, вино-водочную продукцию, мясо,
консервы, полуфабрикаты, овощи и кондитерские изделия.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ» и субсидирование в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса-2020», программа поддержки МСБ в сфере
обрабатывающей промышленности «Даму –Өндіріс».

ZAVOD GOFROTARA LLP

ZavodGofrotara produces the three-ply corrugated fiberboard with twocolored flexographic printing since 2006. Production capacity of the enterprise
makes 3 mln. m2 of finished products per month. The factory produces the
corrugated fiberboard for tea, wine, spirits, meat, canned food, ready-to-cook
products, vegetables and confectionery.
The Company has received the following state support: «SME TopManagement Training» project and subsidies under the Business Road map
2020 program, “Damu-Ondіris” SME support program in the manufacturing
industry.

Үш қабатты гофро картон өндіру.
Павлодар обл., Павлодар қ.,
Өнеркәсіптік аймақ, Орталық көш.,
336

Производство трехслойного
гофрокартона.
Павлодарская обл., г. Павлодар,
Промышленная зона Центральная,
336

Manufacture of three-ply corrugated
fiberboard.
336 Tzentralnaya str., Industrial Zone,
Pavlodar city, Pavlodar region
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ДЖАНЗАКОВА БАКЫТ
САГДАТОВА, ЖК

«Джанзакова Бакыт Сагдатовна» ЖК «Гласир» типографиясының
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша өкілі. Бұл компания Қазақстандағы
жоғары сапалы полиграфиялық өнім және қағаз бен картоннан қаптамалар
шығару нарығында көшбасшылардың бірі.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

ДЖАНЗАКОВА БАКЫТ
САГДАТОВА, ИП

ИП «Джанзакова Бакыт Сагдатовна» является представителем Типографии
«Гласир» в СКО, г. Петропавловск, которая является одним из лидеров на
рынке Казахстана по производству высококачественной полиграфической
продукции, а также упаковки из бумаги и картона.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

DZHANZAKOVA BAKYT
SAGDATOVA IE

Dzhanzakova Bakyt Sagdatovna IE is a representative of the Printing House
“Glasir” in Petropavlovsk city, North Kazakhstan region, which is one of the
leaders on Kazakhstani market of high-quality polygraphic products, as well as
paper and cardboard packages.
The Company has received the following state support: «SME TopManagement Training» under the Business Road map 2020 program.

Полиграфия, полиграфиялық
қызметтер.
Солтүстік Қазақстан обл.,
Петропавл қ., Бейбітшілік көш.,
266-57

Полиграфия, полиграфические услуги.
Северно-Казахстанская обл.,
г. Петропавловск, ул. Мира, 266-57

Polygraphic, printing services.
266-57 Mira str., Petropavlovsk city,
North Kazakhstan region
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КАЗ ҚАҒАЗ, ЖШС

«Қаз Қағаз» ЖШС 2003 жылы құрылған. Санитария-гигиена мақсатын
дағы қағаз өнімдерін шығарады. Атап айтқанда, асханаға арналған қағаз
майлықтары, дәретхана қағазы, неше түрлі қағаз сүлгілері өндіріледі.
Құрылғалы бері «Қаз Қағаз» ЖШС өндірістік қуатын 10 есе ұлғайтты.
Шығарылатын өнім түрлері саны жиырма есе артқан.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында кепілдік беру.

КАЗ ҚАҒАЗ, ТОО

ТОО «Каз Қағаз» образовано в 2003 году. Основным видом деятельности
является производство бумажной продукции санитарно-гигиенического
назначения, а именно бумажных салфеток для столовых, туалетной бумаги,
бумажных полотенец различного вида. За годы своей деятельности ТОО
«Каз Қағаз» увеличило производственные мощности более чем в 10 раз.
Количество видов выпускаемой продукции увеличилось от 1 в 2003 году до
20 видов в 2018 году.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: гаран
тирование в рамках программы “Дорожная карта бизнеса-2020”.

KAZ KAGAZ LLP

Kaz Kagaz LLP was established in 2003. The main activity of the company
is manufacture of paper hygiene products, specifically paper table tissues,
toilet paper, paper towels of various types. Over the years of its activity,
Kaz Kagaz LLP has increased its production capacity more than 10 times. The
number of types of products increased from 1 in 2003 to 20 types in 2018.
The Company has received the following state support: guarantees under
the Business Road map 2020 program.

Гигиеналық мақсаттағы қағаз
өнімдерін шығару.
Ақтөбе обл., Ақтөбе қ.,
Әйтеке би көш., 124

Производство бумажной продукции
гигиенического назначения.
Актюбинская обл., г. Актобе,
ул. Айтеке би, 124

Manufacture of paper hygienic
products.
124 Aiteke bi str., Aktobe city, Aktobe
region
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ФАРОС ГРАФИКС, ЖШС

Баспа және кәдесый өнімдерін, тамақ өнімдеріне арналған қағаз
қаптамаларын өндiру, дизайнерлiк қызметтер.
«Фарос Графикс» ЖШС 2002 жылдан бері қызмет көрсетеді.
Компанияның дизайнерлері, өндіріс базасы, арнайы жабдығы бар. Өнімін
Қазақстан аумағы бойынша жеткізеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау, Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы ШОБ субъектілерін қолдаудың «Даму-Өндіріс» бағдарламасы
аясында несие беру.

ФАРОС ГРАФИКС, ТОО

Производство полиграфической и сувенирной продукции, бумажной
пищевой упаковки, дизайнерские услуги.
ТОО «Фарос Графикс» оказывает услуги с 2002г. Располагает штатом
дизайнеров, собственной производственной базой, профессиональным
оборудованием. Осуществляет доставку продукции по Казахстану.
Виды полученной государственной поддержки: субсидирование в
рамках программы “Дорожная карта бизнеса 2020”, кредитование в
рамках программы поддержки субъектов МСБ в сфере обрабатывающей
промышленности «Даму-Өндіріс».

FAROS GRAPHICS LLP

Manufacture of printing and souvenir products, paper food packaging,
design services.
Faros Graphics LLP has been providing services since 2002. It has a staff
of designers, its own production base, professional equipment. It delivers
products across Kazakhstan.
The Company has received the following state support: subsidies under the
Business Road map 2020 program, “Damu-Ondіrs” SME support program in the
manufacturing industry.

Баспа өндірісі.
Қарағанды обл., Қарағанды қ.,
Молоков көш., 106/2

Печатное производство.
Карагандинская обл., г. Караганда,
ул. Молокова, 106/2

Printing industry.
106/2 Molokov str., Karaganda city,
Karaganda region
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«ФОЛИАНТ БАСПАСЫ»,
ЖШС

«Фолиант» баспасы 1996 жылдан бері баспа нарығында қызмет етіп
келеді. Кітап өнімдерін басып шығару және жеткізу қызметімен айналысады.
Қазір «Фолиант» баспасы оқу, ғылыми, заң, көркем, мамандандырылған
әдебиет, сондай-ақ иллюстрацияланған фотоальбом, журналдар, буклеттер
мен плакаттар және т.б. полиграфия өнімдерін басып шығарады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ФОЛИАНТ», ТОО

Издательство «Фолиант» действует на рынке издательского дела с 1996
года. Компания специализируется на оказании комплекса услуг по изданию и
поставкам книжной продукции. В настоящее время издательство «Фолиант»
занимается выпуском учебной, научной, юридической, художественной,
специализированной литературы, а также иллюстрированных фото
альбомов, журналов, буклетов, плакатов и другой полиграфической
продукции.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирова
ние и гарантирование в рамках программы “Дорожная карта бизнеса-2020”.

“FOLIANT” PUBLISHING
HOUSE LLP

“Foliant” Publishing House had been operating in the service of publication
and supply of book products since 1996. Company specializes in providing
a range of services for the publication and delivery of books. Currently the
company publishes educational, scientific, legal, fiction, specialized literature,
as well as illustrated photobooks, magazines, booklets, posters and other print
media materials.
The Company has received the following state support: subsidies and
guarantees under the Business Road map 2020 program.

Ғылыми-көпшілік, көркем және
балалар әдебиеті, оқулықтар және
басқа кітап өнімдерін шығару.
Нұр-Сұлтан қ., Ш. Айманов көш., 13

Выпуск детской, художественной,
научно-популярной, учебной и других
видов литературы.
г. Нур-Султан, ул.Айманов, 13

Publication of children’s, fiction,
popular-science, educational and other
types of literature.
13 Aimanov str., Nur-Sultan city
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CENTECH, ЖШС

«CENTECH» компаниясы 2013 жылы «Centrasia Group» өнеркәсіптік
холдингінің өндірістік бөлігі ретінде құрылды. Металл және электр-техника
бұйымдарын өндіретін «CENTECH» компаниясы – жас, болашағы зор және
қарқынды дамып келе жатқан кәсіпорын. Компания Атырау қаласында
орналасқан және 100% отандық өндіруші.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

CENTECH, ТОО

Компания «CENTECH» была основана в 2013 году в качестве
производственной части промышленного холдинга «Centrasia Group».
Компания «CENTECH», производитель металлических и электротехнических
изделий, является молодым, перспективным и уверенно развивающимся
предприятием, предлагающим широкий спектр электротехнической
продукции. «CENTECH» находится в городе Атырау, Республика Казахстан,
является 100% местным предприятием.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

CENTECH LLP

CENTECH LLP was established in 2013 as a manufacturing part of
Industrial Holding «Centrasia Group». CENTECH is the manufacturer of metal
and electrical products, being a startup, promising and steadily developing
company, offers a wide range of electrical products. CENTECH is 100% local
company, located in Atyrau, the Republic of Kazakhstan.
The Company has received the following state support: «SME TopManagement Training» under the Business Road map 2020 program.

Электр-техника жабдықтарын шығару.
Атырау қ., Береке ш. а., 13

Производство электротехнического
оборудования.
г. Атырау, мкр. Береке, 13

Manufacture of electrical equipment.
13 Berekemcr microdistrict, Atyrau city
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ILIGHT, ЖШС

Бұл компания көшелер, жолдар, автожолдар, ғимараттар мен құрылыстар,
көпірлер, теміржол платформалары, шахталар, өндіріс және қойма
ғимараттары мен жылыжайларды жарықтандыруға арналған жарықдиодты
шамшырақтарды шығаратын отандық өндіруші. Компанияның Кеден
одағының сәйкестік сертификаты және CT-KZ тауардың шығу тегі жайлы
сертификаты бар.
Компанияның өндіретін жарықдиодты шамдарының қызмет ету мерзімі
бәсекелестерінен асып түседі. 150 мың сағатқа дейін жарамды. Яғни күніне
10 сағаттан, 41 жыл пайдалануға болады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы ШОБ субъектілерін қолдаудың «Даму-Өндіріс» бағдарламасы.

ILIGHT, ТОО

Компания производит светодиодные светильники для освещения улиц,
дорог и автомагистралей, зданий и сооружений, мостов, железнодорожных
платформ, шахт, производственных и складских помещений, теплиц.
Компания является отечественным производителем и имеет сертификаты
соответствия таможенного союза и происхождения товара CT-KZ.
Срок службы светодиодных светильников значительно превышает
существующие аналоги, до 150 000 часов, что эквивалентно 41 году, при
10 часовой работе в день.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки субъектов МСБ в сфере обрабатывающей промышленности
«Даму-Өндіріс».

ILIGHT LLP

The company manufactures LED light fixtures to illuminate streets, roads
and highways, buildings and structures, bridges, railway platforms, mines,
production and storage facilities, greenhouses.
The company is a domestic manufacturer and has certificates of conformity
of the customs union and the origin of the goods CT-KZ.
The service life of LED light fixtures significantly exceeds the existing
analogues (up to 150,000 hours), which is equivalent to 41 years, with 10-hours
of operation per day.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondіris” SME
support program in the manufacturing industry.

Жарықдиодты шамшырақтар өндіру.
Қарағанды обл., Қарағанды қ.
Н.Төлепов көш., 12

Производство светодиодных
светильников.
Карагандинская обл., г. Караганда, ул.
Тулепова, 12

Manufacture of LED light fixtures.
12 Tulepov str., Karaganda, Karaganda
region
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PROLUX LED, ЖШС

«PROLUX LED» ЖШС — соңғы буын жарықдиодты жарықтандыру
жүйелерінің қазақстандық өндірушісі. Жоғары технологиялық жарық
тандыру өнімдерін өндіру мен сатудың сегіз жылдық тәжірибесі бар,
компания NICHIA жапон компаниясының инженерлерімен бірлесіп,
қуаттылығы 163 люменге дейін үнемдейтін жарықдиодты светодиоды бар
бірқатар қайталанбас шамдарды жасады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы – 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

PROLUX LED, ТОО

ТОО «PROLUX LED» — казахстанский производитель систем светодиодного
освещения последнего поколения. Наше производство – это новейшая
линия современного оборудования для выпуска самых энергоэффективных
светодиодных осветительных приборов, не имеющих аналогов на рынке
Казахстана. Кроме высоких характеристик энергоэффективности и
освещенности, безусловным приоритетом для компании является качество
выпускаемой продукции, позволяющее уверенно обеспечивать ее
гарантией продолжительностью до 5 лет.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

PROLUX LED LLP

«PROLUX LED» LLP — is the first Kazakhstan manufacturer of the LED
lighting system of the latest generation. With years of experience in production
and sales of high-tech lighting products the company together with the
engineers of the Japanese NICHIA company has developed a series of unique
lamps with LEDs that have energy effciency up to 163 lumens per watt.
The Company has received the following state support: subsidies within the
«Business Road map 2020» program.

Жарықшамдар өндірісі
Қарағанды облысы, Қарағанды қ,
100022, Ключевая көш, 1

Производство светодиодных
светильников
Карагандинская область, г. Караганда,
100022, ул. Ключевая, 1

LED lighting production
1 Klyuchevaya str., Karaganda,
Karaganda region

90

ЭЛЕКТР ЖАБДЫҒЫН ӨНДІРУ
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ELICTRICAL EQUIPMENT MANUFACTURING

+77015120717
sempreastana@gmail.com

SEMPRE, ЖШС

«Sempre» компаниясы абажур, шамшырақтар, үстел шамдары мен
торшерлер шығарады. Компания қоғамдық тамақтану кәсіпорындарына,
қонақүйлерге, сондай-ақ дизайнерлік жобаларға арналған шамшырақтарды
жасайды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «StartUp Академия»
жобасы бойынша оқу, «Бизнес-Кеңесші» жобасына қатысу, «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы бойынша грант.

SEMPRE, ТОО

Компания «Sempre» занимается производством абажуров, светильников,
настольных ламп и торшеров. Компания изготоваливает индивидуальные
светильники на заказ для предприятий общественного питания, гостиниц,
а также под дизайнерские проекты.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: Обучение
по проекту «StartUp Академия», участие в проекте «Бизнес-Советник»,
грантовое финансирование по программе «Дорожная карта бизнеса - 2020».

SEMPRE LLP

Sempre is engaged in manufacturing of lampshades, light fixtures, desk
lamps, and floor-lamps. The plant produces customized lamps for catering
organization, hotels, and designer’s projects.
The Company has received the following state support: Training under
“StartUp Academia” project, participation in “Business Advisor” project, grant
financing under the Business Road map 2020 program.

Шамшырақтар өндіру.
Нұр-Сұлтан қ., Косшығұлұлы көш., 11,
252-пәтер

Производство светильников.
г. Нур-Султан, ул. Косшыгулулы, 11-252

Manufacture of light fixtures
252-11 Kosshygululy str., Nur-Sultan
city
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ZIMA C.S.Kazakhstan, ТОО

«ZIMA C.S.Kazakhstan» компаниясы 2016 жылы «ZIMA Clear Sole» сауда
белгісімен аяқ киім табанын кептіруге арналған аппаратты шығарған
адамның бастамасымен құрылды. Қазақстанда, АҚШ-та өнертабыс
патенттері және WIPO, PCT халықаралық өтінімдері бар. Аппарат 2018
жылы сатыла бастады және қазір Алматы, Ақтөбе, Атырау, Мәскеу және
Санкт-Петербор қалаларында қолданыста.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясындағы грант.

ZIMA C.S.Kazakhstan, ТОО

Компания создана в 2016 году благодаря основателю и изобретателю
сушильного аппарата для сушки подошвы обуви в межсезонье с торговой
маркой «ZIMA Clear Sole». Имеются патенты на изобретение в Казахстане,
США и международные заявки WIPO, PCT. Пробные продажи были начаты
в 2018 году, аппараты компании были куплены и используются в гг. Алматы,
Актобе, Атырау, Москва и Санкт-Петербург.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: грантовое
финансирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020».

ZIMAC.S.Kazakhstan LLP

The company was established in 2016 on the basis of the founder and
inventor of the dryers for shoes soles in the off-season with “ZIMAClearSole”
brand. There are patents for invention in Kazakhstan, USA and international
applications to WIPO and PCT. Trial sales were started in 2018, our equipment
were purchased and used in Almaty, Aktobe, Atyrau, Moscow and St. Petersburg.
The Company has received the following state support: grant financing
under the Business Road Map - 2020 program.

Электр-тұрмыстық техника өндірісі.
Нұр-Сұлтан қ., Сауран көш., 5а, 67

Производство элекро-бытовой
техники.
г. Нур-Султан, ул. Сауран, 5а, 67

Manufacture of electric household
appliances.
67, 5a Sauran str., Nur-Sultan
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АВЗ, ЖШС

«AВЗ» ЖШС (Алматы желдеткіш зауыты) 2008 жылы құрылды. Негізгі
қызметі: ғылыми-зерттеу және өндірістік–климаттық техника мен желдету
жабдығын құрастырып, өндіру және сату. Өнімдердің жоғары сапасы
оларды табысты экспорттауға мүмкіндік береді. Бүгінде «AВЗ» ЖШС –
қуатты өндіріс. Еуропалық талаптарға сәйкес жобаланған және салынған
заманауи зауыттың жалпы аумағы 5000 шаршы метр. Қазір кәсіпорында
150-ден астам білікті маман жұмыс істейді. Компанияның Қазақстанда,
ТМД елдерінде филиалдар желісі бар.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

АВЗ, ТОО

ТОО «АВЗ» (Алматинский вентиляторный завод) создано в 2008 г.
Основное направление деятельности: научно-производственное, т.е.
разработка, изготовление и реализация климатической техники и
вентиляционного оборудования. Высокое качество выпускаемой продукции
позволяет ее успешно экспортировать. Сегодня ТОО «АВЗ» — это мощное
производство, все работы которого проводятся на новом современном
заводе, который был спроектирован и построен в соответствии с
европейскими требованиями, общая площадь составляет более 5000 кв.м.
На заводе трудится более 150 квалифицированных сотрудников и сеть
филиалов имеется не только в Казахстане, но и в странах СНГ.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание и гарантирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

AVZ LLP

AVZ LLP (Almaty fan factory) was established in 2008. The main activity
is research and production: development, production and sale of climate
technology and ventilation equipment. High quality of products allows its
successful exporting. Today AVZ LLP is a powerful production, all works are
done on a new modern plant, which was designed and built in accordance with
European requirements, with the total area of more than 5000 square meters,
and more than 150 qualified employees. The company’s network of branches is
not limited by Kazakhstan, it has branches in the CIS countries.
The Company has received the following state support: guarantees and
subsidies under the Business Road map 2020 program.

Кондиционер, желдеткіштер өндірісі.
Алматы обл., Іле ауд., Қоянқұс ауылы,
Б. Момышұлы көш., 8А

Производство кондиционеров
воздуха, вентиляторов.
Алматинская обл., Илийский р-н,
п. Коянкус, ул. Момышулы 8А

Production of air conditioners, fans.
8A Momyshuly str., Koyankus village,
Ili district, Almaty region
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КАЗТЕХНИКС, ЖШС

«Қазтехникс» жарықдиодты жарықтандыру және металл конструк
цияларын шығаратын отандық зауыты бес жыл ішінде қырық мыңнан астам
өнім шығарды. Кәсіпорындағы өндіріс экологиялық таза материалдан
жасалған автоматты білдектерде жүзеге асырылады және энергия үнем
деуге бағытталған. Кәсіпорынның 15-25 жылға шыдайтын жарықдиодты
шамдары электр энергиясын 90%-ға дейін үнемдеуге мүмкіндік береді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

КАЗТЕХНИКС, ТОО

Казахстанский завод светодиодного освещения и металлоконструкции
«КазТехникс» за 5 лет работы выпустил более 40 000 продукции.
Производство на предприятии осуществляется на автоматизированных
станках из экологически чистых материалов и направлено на
энергосбережение и экономию. Светодиодные светильники предприятия со
сроком службы 15-25 лет позволяют экономить до 90%.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

KAZTEKHNIKS LLP

Over five years of operation the Kazakhstan factory of LED lighting
and metalwork “KazTekhniks” has released more than 40,000 outputs.
Manufacturing process at the enterprise is carried out using the automated
equipment from environmentally friendly materials and is aimed at energy
saving and economy. LED lighting with a service life of 15-25 years allow
saving up to 90%.
The Company has received the following state support: «SME TopManagement Training» under the Business Road map 2020 program.

Жарықдиодты өнім шығару және сату.
Ақмола обл., Атбасар ауд., Атбасар қ.,
Радиоузел көш., 1

Производство и реализация
светодиодной продукции.
Акмолинская обл., Атбасарский р-н,
г. Атбасар, ул. Радиоузельная, 1

Production and sale of LED products.
1 Radiouzelnaya str., Atbasar city,
Atbasar district, Akmola region
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ҚАЙНАР-АКБ, ЖШС

«Қайнар-АКБ» ЖШС – толық технологиялық топтамадағы аккумулятор
батареяларын өндіретін кәсіпорын. Зауытта батареялардың барлық
құрамдас бөліктері шығарылады. Яғни бөлшектері мен қосалқы бөліктерін
құюдан бастап дайын өнімді жинау процестері қамтылған. Одан басқа,
кәсіпорында істен шыққан батареяларды қайта шикізатқа айналдырып,
кәдеге жаратады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

КАЙНАР-АКБ, ТОО

На сегодняшний день ТОО «Кайнар-АКБ» – предприятие, прочно стоящее
на ногах, имеющее развитую экономику и полный технологический
цикл производства аккумуляторных батарей. Все составляющие
батарей производятся на заводе, процесс налажен от отливки деталей и
комплектующих до сборки готовых изделий. Завод производит утилизацию
отработанных батарей, превращая их в исходное сырье.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субси
дирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

KAINAR AKB LLP

Today Kainar-AKB LLP is an enterprise with developed economy and a full
technological cycle of production of batteries. All components of the batteries
are produced at the factory - from the casting of parts and components to the
assembly of finished products. The plant also disposes used batteries, turning
them into raw materials.
The Company has received the following state support: subsidies under the
Business Road map 2020 program.

Аккумулятор батареялар өндірісі.
Алматы обл., Талдықорған қ.,
Медеу көш., 1

Производство аккумуляторных
батарей.
Алматинская обл., г. Талдыкорган,
ул. Медеу, 1

Accumulator battery production.
1 Medeu str., Taldykorgan city, Almaty
region
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СВЕТ, ҒӨБ ЖШС

«Свет» ҒӨБ» компаниясы жарықдиодты өнімдерді 2010 жылдан
бастап шығарып келеді. Кәсіпорын өндіріске қажет бөлшектер жетекші
компаниялардан алынады. Бұл өнім бағасын тұрақты ұстауға мүмкіндік
береді. Кәсіпорын Екібастұз қаласында орналасқанмен, өнімдер
Қазақстанның барлық өңірлеріне жеткізіледі. Компания өз клиенттерінің
кез келген тапсырысы мен қалауына сай өнім шығаруды көздейді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

СВЕТ, НПК ТОО

Компания «НПК «Свет» производит светодиодную продукцию с 2010
года. Компоненты для производства предприятие получает напрямую
от ведущих производителей, что позволяет фиксировать цену на
продукцию. Производство находится в г. Экибастуз и доставка продукции
осуществляется по всем регионам Казахстана. Основной принцип работы
компании – обеспечение комплексного подхода к решению любых задач
и пожеланий клиента.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса - 2020»

SVET RESEARCH AND
PRODUCTION COMPANY LLP

Svet Research and Production Company has been manufacturing LED
products since 2010. The plant receives manufacturing components directly
from the leading manufacturers, which allows fixing the product prices. The
production plant locates in Ekibastuz, and the products are delivered to all
regions of Kazakhstan. The basic principle of the Company’s operation is
ensuring the complex approach to resolve any issues and fulfill the requests
of a Client.
The Company has received the following state support: «SME TopManagement Training» under the Business Road map 2020 program.

Жарықдиодты өнімдер шығару.
Павлодар облысы, Екібастұз қ.,
Абай көш., 2, 6-кеңсе

Производство светодиодной
продукции.
Павлодарская обл., г. Экибастуз,
ул. Абая д.2, оф.6

Production of LED products.
6, 2 Abay str., Ekibastuz city,
Pavlodar region
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ЭКОСЕРВИС-2030, ЖШС

«ЭКОСЕРВИС-2030» ЖШС – Қостанай қаласындағы қарқынды дамып
келе жатқан компания. Құрамында бағдарлама дайындаушылар мен
жылу техниктерінен бастап сатушылар мен қаржыгерлерге дейінгі ең
мықты мамандар жұмыс істейді. Олардың көмегімен жылу бекеттерін
автоматтандырып, үй-жай жылытуға жұмсалатын шығындарды 40%ға дейін төмендетуге мүмкіндік беретін құны төмен отандық өнім
шығарылады. Компанияның миссиясы – клиенттердің энергия тұтынуын
төмендету, энергия үнемдеу мәдениетін дамыту. Компанияның негізгі
мақсаты – Қазақстан мен Ресей Федерациясында жылу үнемдейтін жабдық
сату саласындағы көшбасшыға айналу.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: БҰҰДБ бағдар
ламасы бойынша субсидиялау.

ЭКОСЕРВИС-2030, ТОО

Костанайская компания ТОО «ЭКОСЕРВИС-2030» объединив
професиионалов разных отраслей, разработчиков ПО, теплотехников
до продавцов и финансистов, создала отечественный продукт с низкой
стоимостью, позволяющий автоматизировать тепловые пункты (АТП)
и снижать клиентам затраты на тепло до 40%. Миссия компании –
снижение энергопотребления клиентов компании, развитие культуры
энергосбережения. Основная цель компании – стать лидером в области
продаж теплосберегающего оборудования в Казахстане и Российской
Федерации.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидии по
программе ПРООН.

ECOSERVICE -2030 LLP

ECOSERVICE-2030 LLP from Kostanay city is actively developing company
with a team of professionals of various industries, from software developers,
heat engineers to salesmen and financiers. The company succeeded in
production of domestic low-cost product that allows automating heat points
(ATPs) and reducing heat costs up to 40% for customers. The company’s goal
is to reduce the energy consumption of the company’s customers, to develop
an energy-saving culture. The main objective of the company is to become
a leader in sales of heat-saving equipment in Kazakhstan and the Russian
Federation.
The Company has received the following state support: subsidies under the
UNDP program.

Автоматты бақылау аспаптарын
өндіру.
Қостанай қ., 1 мамыр көш., 151

Производство приборов
автоматического контроля.
г. Костанай, ул. 1 Мая, 151

Manufacture of automatic control
equipment.
151 Pervоye Maya str., Kostanay city,
Kostanay region
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ЭТФ, ЖШС

«ЭТФ» ЖШС - жарықдиодты шамшырақтарды, монтаж қораптары мен
металл қалқандар шығару мақсатында 2014 жылдың мамыр айында
құрылды.
Өндіріс қысқа уақыт ішінде сапалы, икемді тауар шығаруымен
ерекшеленеді. Бұл - тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес
шамшырақтардың құрылымы мен техникалық көрсеткіштерін өзгертуге
мүмкіндік береді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: ЕДБ-де қаражатты
шарттасып орналастыру.

ЭТФ, ТОО

ТОО «ЭТФ» основано в мае 2014 года с целью производства светодиодных
светильников, монтажных коробок, а также металлических щитов.
Отличительные особенности производства являются оперативность,
качество и гибкость, что дает возможность изменения конструкции и
технических показателей светильников согласно требованиям заказчика.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
обусловленное размещение средств в БВУ.

ETF LLP

ETF LLP was established in May 2014 with the aim of producing LED lamps,
mounting boxes, as well as metal shields.
The distinctive features of production are efficiency, quality and flexibility,
which allow changing the design and technical performance of lamps according
to customer requirements.
The Company has received the following state support: conditional
placement of funds through STBs.

Электр-техника өнімдерін шығару.
Қарағанды қ-сы, Зональная көшесі,
2/6 құрылыс

Производство электротехнической
продукции.
г. Караганда, ул. Зональная, стр. 2/6.

Manufacture of electrical products.
2/6 Zonalnaya str., Karaganda city
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+77777187404
kpakharev@centersm.kz

CSM TRADE ЖШС

«CSM TRADE» ЖШС 2016 жылы құрылған. Компания бағыттарының бірі —
PROTEC сауда белгісімен жоғары сапалы салқындатқыш сұйықтықтарды өндіру.
Өндірісте әлемдік жетекші өндірушілердің коррозияға қарсы ингибиторларымен
қатар, жоғары сапалы компоненттер ғана пайдаланылады. PROTEC
салқындатқыш сұйықтықтары ең соңғы карбоксилат және гибридті технология
бойынша шығарылады.
Кәсіпорынның әкелінген шикізат пен шығарылған өнімнің сапасын
бақылайтын зертханасы бар. Компания жеңіл жүктелген қозғалтқыштар мен
алып қуатты өнеркәсіптік қозғалтқыштарға арналған көптеген салқындатқыш
сұйықтықтарды шығарады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы
2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

ТОО CSM TRADE

ТОО «CSM TRADE» основано в 2016 году. Одним из направлений
компании является производство высококачественных охлаждающих
жидкостей под торговой маркой PROTEC. В производстве используются
только высококачественные компоненты, в том числе замедлители коррозии
ведущих мировых производителей. Охлаждающие жидкости PROTEC
производятся по новейшей карбоксилатной и гибридной технологии.
Предприятие располагает собственной лабораторией, контролирующей
качество входного сырья и конечного продукта. Предприятие производит
широкий спектр охлаждающих жидкостей, которые подойдут как для легко
нагруженных двигателей, так и для промышленных двигателей большой
мощности.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

CSM TRADE LLP

CSM TRADE LLP was established in 2016. One of the company’s sphere of
activities is a production of high quality coolants under PROTEC trademark. The
production uses only high-quality components, including corrosion inhibitors
produced by leading global manufacturers. PROTEC coolants are manufactured
using the latest carboxylate and hybrid technology. The company has its own
laboratory that controls the quality of input raw materials and the final product.
The company produces a wide range of coolants that are suitable for both
light-duty engines and heavy-duty industrial engines.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

Антифриз өндірісі.
Қарағанды облысы, Қарағанды қ.,
Новошоссейная көш., 8

Производство антифриза.
Карагандинская область, г. Караганда,
ул.Новошоссейная, 8

Antifreeze production.
8 Novoshosseynaya str., Karaganda city,
Karaganda region
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GAMILON KZ, ЖШС

«GAMILON KZ» лак-бояу компаниясы WEBER сауда маркасымен
еуропалық технология бойынша өнім шығарады. Қызметтің негізгі түрі –
бұл алкид және су негізінде өнеркәсіптік лак-бояу материалдарын әзірлеу
және өндіру, сондай-ақ дайын өнімге арналған металл құтыларды шығару.
Компанияның мақсаты – өнім түрлерін кеңейту, тұтынушылардың жоғары
сапалы отандық өнімдегі сұранысын қанағаттандыру.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы ШОБ субъектілерін қолдауға арналған «Даму-Өндіріс»
бағдарламасы.

GAMILON KZ, ТОО

Лакокрасочная компания «GAMILON KZ» выпускает продукцию
по европейской технологии, под торговой маркой WEBER. Основной
вид деятельности - это разработка и производство промышленных
лакокрасочных материалов на алкидной и водной основе, а также
изготовление металлических банок для готовой продукции. Стратегия
производства компании заключается в расширении ассортимента
продукции, удовлетворении спроса потребителей в высококачественном
отечественном продукте.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки субъектов МСБ в сфере обрабатывающей промышленности
«Даму-Өндіріс».

Лак-бояу өнімдерін шығару.
Павлодар обл., Павлодар қ.,
Химкомбинат көш., 158/1

Производство лакокрасочной
продукции.
Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Химкомбинатовская, 158/1

GAMILON KZ LLP

Paint and lacquer manufacturing.
158/1 Khimkombinatovskaya str.,
Pavlodar city, Pavlodar region

GAMILON KZ Paint and Lacquer Manufacturing Company manufactures
products according to european technology, under the WEBER trademark.
The main activity is the development and production of industrial alkyd - and
water-based paints and lacquers, as well as production of metal cans for
finished products. The company’s production strategy is to expand the range of
products, meet consumer demand for high-quality domestic product.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris”
program for supporting SMEs in the manufacturing sector.
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GOLDMAN AND YOUNG,
ЖШС

Компанияның негізін 2011 жылы қаңтар айында Гарвард Бизнес мектебінің
және INSEAD бағдарламасының түлектері қалаған. Ең басты мақсаты –
жоғары сапалы химиялық тазартқыш құралдардың сан алуан түрін әзірлеу
және өндіру. 2012 жылы компания The Walt Disney Company CIS және Marvel
компанияларымен балалар күтіміне арналған көптеген құралдарды шығару
туралы келісімшартқа қол қойды. Компанияның химиялық зертханасы, өнім
сапасын бақылайтын зертханасы бар. Компанияда косметика саласында
30 жылдан астам тәжірибесі бар мамаңдар қызмет атқарады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы ШОБ субъектілерін қолдаудың «Даму-Өндіріс» бағдарламасы.

GOLDMAN AND YOUNG, TOO

Компания организована в январе 2011 года выпускниками программ
Гарвардской Школы Бизнеса и INSEAD. Основная цель – разработка и
производство высококачественных средств широкого спектра химической
продукции. В 2012 году был подписан контракт с компаниями The
Walt Disney Company CIS и Marvel о запуске линеек по уходу за детьми.
Компания имеет собственную химическую лабораторию для разработки
ассортимента выпускаемой продукции, а также лабораторию контроля
за качеством. В компании работают сотрудники с опытом работы в
косметическом производстве более 30 лет.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки субъектов МСБ в сфере обрабатывающей промышленности
«Даму-Өндіріс».

GOLDMAN AND YOUNG LLP

The company was founded by Harvard Business School and INSEAD program
graduates in January 2011 with the main aim to develop and manufacture a
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 products. The Company has its own chemical laboratory for developing the range of products and quality control department. The
Company employs specialists with more than 30 years’ experience in cosmetic
production.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris”
program for supporting SMEs in the manufacturing sector.

Парфюмер және косметика өнімдерді
өндіру.
Алматы обл., Қарасай ауд., Іргелі а/о,
Көксай ауылы, 1345 уч.

Производство парфюмерных и
косметических средств.
Алматинская обл., Карасайский р-н,
Иргелинский с.о., с. Коксай, уч.1345

Manufacture of perfumes and
cosmetics.
1345 Koksay village, Irgeli rural
district, Karasay district, Almaty region
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KAZSTEPSERVICE, TOO

KazStepService компаниясы тұрмыстық химия нарығындағы өз қызметін
2016 жылы бастаған. Компанияның кеңсесі мен қойма терминалдары Орал
қаласында орналасқан. Жеке өндірістік қуаты «Step» сауда белгісімен
тіркелген жоғары сапалы өнім өндірісін бастауға мүмкіндік берді.
KazStepService миссиясы – нарықты тұрмыстық химия саласындағы
сапасы мен бағасы ең үздік өніммен қамтамасыз ету.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы.

KAZSTEPSERVICE, TOO

Компания KazStepService начала свою деятельность на рынке бытовой
химии в 2016 году. Офис и складские терминалы компании находятся в
г. Уральск. Собственные производственные мощности позволили начать
серийный выпуск высококачественной продукции, под зарегистрированной
торговой маркой «Step».
Миссия KazStepService – обеспечить рынок лучшим по качеству и
стоимости продуктом в области бытовой химии.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
«Дорожная карта бизнеса-2020».

KAZSTEPSERVICE LLP

KazStepService Company has been operating in the household chemicals
market since 2016. The office and warehouses are located in Uralsk. The
Company’s production facilities allowed launching mass production of highquality products under the “Step” trademark.
KazStepService’s mission is to provide the market with household chemicals
having the best quality-price ratio.
The Company has received the following state support: Business Road Map
2020 program.

Сабын мен жуғыш материалдарды
өндіру.
Батыс Қазақстан облысы, Орал
қаласы, Құрылыс тұйық көшесі, 2/2

Производство мыла и моющих
средств.
Западно-Казастанская область,
г. Уральск, пер. 1-Cтроительный, 2/2

Soap and detergent production.
2/2, 1-Stroitelniy lane, Uralsk city, West
Kazakhstan region
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RISMI GROUP, ЖШС

«RISMI GROUP» ЖШС 2008 жылы тіркелді. Компания портативті газ
баллондарын өндірумен айналысады. Бүгінгі күні күнделікті өмірді бұл
құралдарсыз елестету мүмкін емес. Бұл өнімдерді негізінен құрылыс-монтаждау
компаниялары, мердігерлер және жеке тұлғалар пайдаланады. Сондай-ақ
компания тұрмысқа және құрылыста қажет өнімдердің көптеген түрлерін
жеткізуші. Атап айтқанда: дәнекерлеу бөлшектері, электрод, сым, шеге,
тығыздағыш және тағы басқалар.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы ШОБ субъектілерін қолдаудың «Даму-Өндіріс» бағдарламасы.

RISMI GROUP, ТОО

ТОО «RISMI group» зарегистрирован 2008 году. Деятельность
компании — это производство газовых портативных баллончиков, что на
сегодняшний день является неотъемлемой частью в повседневной жизни.
Основными пользователями данной продукции являются строительномонтажные компании, подрядные организации и частные лица. Также
компания является надежным и проверенным поставщиком самых
разнообразных хозяйственных и строительных товаров. Ассортимент
товара разнообразен: сварочные элементы, электроды для различных сфер
применения, проволоки, гвозди, герметики и многое другое.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки субъектов МСБ в сфере обрабатывающей промышленности
«Даму-Өндіріс».

RISMI GROUP LLP

RISMI group was incorporated in 2008. The Company is engaged in
production of handheld pepper spray projectiles, which are an essential part
of everyday life now. The main users of these products are construction and
installation companies, contractors and private individuals. The Company is also a reliable and proven supplier of a wide range of household and
construction products. The product range is diverse: welding elements,
electrodes for various applications, wires, hobnails, sealants, etc.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris”
program for supporting SMEs in the manufacturing sector.

Портативті газ баллондарын өндіру.
Алматы қ., Бөкейханов көш., 112

Производство портативных газовых
баллончиков.
г. Алматы, ул. Бокейханова, 112

Handheld pepper spray projectile
production.
112 Bokeykhanov str., Almaty city

104

ХИМИЯ ӨНЕРКӘСІБІ
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
CHEMICAL INDUSTRY

8(7162) 411-003, +77010327580
aviks_group_kz@mail.ru, mvv4892@gmail.com

АВИКС ГРУП, ЖШС

«АВИКС ГРУП» компаниясы майлау материалдарының нарығында он
жылдан бері қызмет етуде. Тәжірибелі технологтар, жоғары сапалы шикізат
пен шикізат бөліктері, өндірістің икемділігі, өнімнің тұрақты сапасы,
бәсекеге қабілетті баға, еңбекқорлық пен жаңа шешімдерді үнемі іздеу
жолдары – табысты болудың ең басты сыры.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында кепілдік беру.

АВИКС ГРУП, ТОО

Компания представлена и успешно развивается на рынке смазочных
материалов более 10 лет. Опытные профессионалы-технологи, высоко
качественное сырье и сырьевые компоненты, гибкость производства,
стабильное качество продукции, конкурентная цена, неиссякаемое
трудолюбие и постоянный поиск новых решений являются основными
движущими компонентами успеха.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: гаран
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

AVIKS GROUP LLP

Company has been represented and successfully developing in the lubricants
market for more than 10 years, which proves qualification. Company’ssuccess
is based on the following components: experienced technologists, high-quality
raw materials, production flexibility, stable product quality, competitive price,
unquenchable hard-working and constant search for new solutions.
The Company has received the following state support: guaranteeing within
the Business Road Map 2020 program.

Майлау материалдарын өндіру
және сату.
Ақмола обл., Көкшетау қаласы,
Солтүстік өнеркәсіптік аймағы, 3, 5а.

Производство и реализация
смазочных материалов.
Акмолинская обл., г.Кокшетау,
Промышленная зона Северная,
проезд 3, 5а.

Lubricant production and sale
5а, passage 3, Severnaya Industrial
Zone, Kokshetau city, Akmola region
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«АВРОРА» ӨНДІРІСТІК
КЕШЕНІ, ЖШС

«Аврора» өндірістік кешені» ЖШС 2010 жылы құрылған және құрылған
сәттен бастап жоғары сапалы зарарсыздандырғаш және жуғыш құралдарды
әзірлеу және өндіру саласындағы өңірлік көшбасшы болып саналады.
Компания қоржынына «AVRORA COSMETICS» сауда белгісімен шығарылатын
косметикалық құралдардың отыз түрін, «EFFECT» сауда белгісімен тұрмыстық
химия құралдарының қырық түрі, зарарсыздандырғыш құралдың сексеннен
астам түрін қамтитын бірнеше бренд кіреді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы
2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС “АВРОРА”, ТОО

ТОО “Производственный комплекс “Аврора” был создан в 2010 году
и с момента образования является региональным лидером в сегменте
разработки и изготовления высококачественных дезинфицирующих
и моющих средств. Ассортиментный портфель компании представлен
несколькими брендами, включающими в себя более 30 наименований
косметических средств ТМ “AVRORA COSMETICS”, 40 средств бытовой
химии ТМ “EFFECT”, более чем 80 позиций дезинфицирующих средств.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

AVRORA PRODUCTION
COMPLEX LLP

Avrora Production Complex LLP was established in 2010 and has been a
regional leader in high-quality disinfectant and detergent production since
then. The Company’s brand portfolio includes several brands with more than
30 names of cosmetic products under AVRORA COSMETICS trademark,
40 names of household chemicals under EFFECT trademark, over 80 items of
disinfectants.
The Company has received the following state support: subsidies within
the Business Road Map 2020 program.

Зарарсыздандырғыш және жуғыш
құралдар өндіру.
Алматы қ., Ходжанов көш., 79

Производство дезинфицирующих
и моющих средств.
г. Алматы, ул. Ходжанова 79

Disinfectant and detergent production.
79 Khojanov str., Almaty city
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АДАЛ ПЛЭНТ, ЖШС

«Адал плэнт» ЖШС – Қазақстан Республикасында қатты сабын өндіруші.
«Sulu» сабыны тек жоғары сапалы шикізаттан (пальма және пальма
майының негізінде премиум сыныпты сабын түйіршіктері, табиғи
сығындылары, Е дәрумені, табиғи ланолин және т.б.) жасалады.
Компанияның ЕАС, HALAL секілді сәйкестік сертификаттары бар. «SULU»
сабыны – 2018 жылғы «Қазақстанның үздік тауары» өңірлік байқауының
жеңімпазы.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

АДАЛ ПЛЭНТ, ТОО

ТОО «Адал плэнт» – производитель твердого мыла в Республике
Казахстан. Мыло «Sulu» производится только из высококачественного
сырья (мыльные гранулы премиум класса на основе пальмового и
пальмоядрового масла, натуральные природные экстракты, витамин Е,
натуральный ланолин и др). Сертификаты соответствия ЕАС, HALAL. Мыло
«SULU» – победитель регионального конкурса «Лучший товар Казахстана»
2018 г.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

ADAL PLANT LLP

Adal Plant LLP is a manufacturer of solid soap in the Republic of Kazakhstan.
Sulu soap is produced only from high-quality raw materials (premium-grade
soap granules based on palm and palm kernel oils, natural extracts, vitamin E,
natural lanolin, etc.). The product has ЕАС, HALAL Certificates. SULU soap is the
winner of the regional competition “The Best Product of Kazakhstan” in 2018.
The Company has received the following state support: subsidies within
the Business Road Map 2020 program.

Сабын және жуғыш құралдарын
өндіру.
Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 13, 2В
пав., 302-кеңсе

Производство мыла и моющих
средств.
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13, пав. 2В,
офис 302

Manufacture of soap and detergents.
Office 302, pav. 2В, 13 Al-Farabi ave.,
Almaty city
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АҚТӨБЕ МҰНАЙ ЖАБДЫҒЫ
ЗАУЫТЫ, АҚ

«Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты» АҚ — кешенді мұнай кәсібінің жабдықтарын
өндіретін Қазақстандық ірі машина жасау компаниясы. Зауыттың іргетасы
2004 жылдың 7 шілдесінде Қазақстан Республикасындағы мұнай жабдық
тарының импортты алмастыратын өндірісін құру мақсатында қаланды. Зауыттың
жоғары сапалы өнім шығарып, сатуға қажетті техникалық жабдығы, өндірістік
алаңдары, кең таралған көлік инфрақұрылымды желісі бар. «Ақтөбе мұнай
жабдығы зауыты» АҚ Қазақстан бойынша сорғы қарнағын шығаратын жалғыз
компания және отандық нарықтың 80%-дан астамын қамтамасыз етеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы «Даму-Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, АО

АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» — крупное специализиро
ванное машиностроительное предприятие Казахстана по производству
комплексного нефтепромыслового оборудования. Завод был основан 07 июля
2004 года для организации импортозамещающего производства нефтяного
оборудования в Республике Казахстан. Завод обладает значительными
производственными площадями, с разветвленной сетью транспортной
инфраструктуры, необходимым техническим оборудованием для производства
и реализации высококачественной продукции.
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» является един
ственным в Казахстане производителем насосной штанги и обеспечивает
более 80% рынка страны.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму Өндіріс».

AKTYUBINSK PETROLEUM
MACHINERY PLANT JSC

Aktyubinsk Petroleum Machinery Plant JSC is a large specialized
machine-building enterprises for the production of complex oilfield equipment in Kazakhstan. The plant was established on July 7, 2004 to arrange the
import-substituting production of oil equipment in the Republic of Kazakhstan.The plant has the large production areas with an extensive transport
infrastructure network, technical equipment necessary for production and sale
of high-quality products. Aktyubinsk Petroleum Machinery Plant JSC is the only
Kazakhstani manufacturer of pump rods and it accounts for more than 80% of
the Kazakhstan market.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris”
program for supporting SMEs in the manufacturing sector.

Кешенді мұнай кәсібінің
жабдықтарын өндіру.
Ақтөбе қ., 312 атқыштар дивизиясы
даңғылы, 42/4

Производство комплексного
нефтепромыслового оборудования.
г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой
дивизии, 42/4

Production of complex oilfield
equipment.
42/4, 312th Strelkovaya Diviziya ave.,
Aktobe city
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АПАТИТ, ЖШС

2015 жылдың 20 шілдесінде құрылған «Апатит» ЖШС органикалықминералды тыңайтқыштар өндіреді. Ынталандырушы әсері мен фун
гицидтік белсенділігі бар табиғи тыңайтқыш гумин қышқылына бай
қоңыр көмірді жоғары технология бойынша қайта өңдеуден пайда
болады. Өсімдік шаруашылығы мен ауыл шаруашылығында препараттың
қолданылуы тұқымның өнгіштігіне жақсы әсер етеді, өнімділікті арттырады,
пестицидтерден кейінгі жағдайды жақсартады, тамыр жүйесінің дамуын
ынталандырады, топырақтың құнарлығын арттыруға ықпал етеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнес-Кеңесші»
бағдарламасы аясында оқыту.

АПАТИТ, ТОО

ТОО «Апатит», основанное в 2015 году, занимается производством
органоминеральных удобрений Гумата Натрия, Гумата Калия. Органо
минеральное удобрение со стимулирующим эффектом и фунгицидной
активностью является продуктом высокотехнологической переработки
бурых углей богатых гуминовыми кислотами. Применение препарата в
растениеводстве и сельском хозяйстве увеличивает всхожесть, повышает
урожайность, снимает стресс после пестицидов, стимулирует развитие
корневой системы, способствует повышению плодородия почвы.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: обучение в
рамках программы “Бизнес-Советник”.

APATIT LLP

Adal Plant LLP is a manufacturer of solid soap in the Republic of Kazakhstan.
Sulu soap is produced only from high-quality raw materials (premium-grade
soap granules based on palm and palm kernel oils, natural extracts, vitamin E,
natural lanolin, etc.). The product has ЕАС, HALAL Certificates. SULU soap is the
winner of the regional competition “The Best Product of Kazakhstan” in 2018.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

Тыңайтқыштарды өндіру
Павлодар обл., Екібастұз қаласы, Ә.
Молдағұлова көш., 81а

Производство удобрений.
Павлодарская обл., г. Экибастуз,
ул. Алии Молдагуловой, 81а

Production of fertilizers.
81а, Aliya Moldagulova str., Ekibastuz
city, Pavlodar region
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ӘЛЕМ ТЫНЫСЫ, ЖШС

2017 жылы «Әлем Тынысы» ЖШС антифриз, тосол, салқындатқыш, сулыгликоль ерітінділері және т.б. сияқты химиялық өнімдерді кәдеге жарату
және өндіру бойынша жасыл технологияны қолдана отырып, ЕАЭО елдерінде
алғашқы болып инновациялық зауыт салды. Бұл мұнай-газ, химия, мұнайхимия, тамақ және автомобиль салаларының компаниялары үшін жабдық пен
технологияларды жобалаумен, жинақтаумен, құрылыс-монтаждау және іске қосу
жұмыстарын орындаумен байланысты жұмыстардың тұтас кешенін қамтитын
инжинирингтік жоба.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы ШОБ субъектілерін қолдаудың «Даму-Өндіріс» бағдарламасы.

ӘЛЕМ ТЫНЫСЫ, ТОО

ТОО «Әлем Тынысы» построило в 2017 году один из первых в странах
ЕАЭС инновационный завод с применением зеленых технологии по утилизации и производству химических продуктов таких как антифризы, тосол,
хладонасители, водно-гликольевые растворы итд. Это инжиниринговый
проект, охватывающий весь комплекс работ, связанных с проектированием,
комплектацией, выполнением строительно-монтажных и пуско-наладочных
работ оборудования и технологий для компаний нефтегазовой, химической,
нефтехимической, пищевой и автомобильной отраслей.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки субъектов МСБ в сфере обрабатывающей промышленности
«Даму-Өндіріс».

ALEM TYNYSY LLP

In 2017, Alem Tynysy LLP built one of the first innovative plant in the EAEU
countries using green technologies for the disposal and manufacturing of
chemical products such as antifreeze, cooling agents, refrigerants, water-glycol
solutions, etc. This is an engineering project covering the full range of work related to the design, fitting-out, construction and commissioning of equipment
and technologies for oil and gas, chemical, petrochemical, food and automotive
companies.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris”
program for supporting SMEs in the manufacturing sector.

Тосол және антрифриз өндіру.
Алматы қ., Іле жолы, 11

Производство комплексного
нефтепромыслового оборудования.
г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой
дивизии, 42/4

Antifreeze and cooling agent
production.
11 Iliyskiy highway, Almaty city
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ИЗОЛИТ, ЖШС

«Изолит» ЖШС 1992 жылдың 9 қаңтарында құрылды. Кәсіпорынның
экономикалық қызметінің негізгі түрі - слюда және слюда қағазы негізінде
электроқшау материалдарын, май, кремний-органикалық лак негізіндегі
маталарды шығару.
«Изолит» ЖШС дайын өнімді Қазақстан Республикасының аумағында
сатады және Ресей Федерациясының кейбір өңірлеріне, Беларусь, Украина,
Арменияға экспортқа жібереді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы, ЕДБ-де қаражатты шарттасып орналастыру.

IZOLIT LLP

ТОО «Изолит» основано в 1992 году. Основным видом экономической
деятельности предприятия является выпуск электроизоляционных
материалов на основе слюды и слюдяной бумаги, тканей на основе
масляных, кремнийорганических лаков.
ТОО «Изолит» осуществляет реализацию готовой продукции на
территории Республики Казахстан, а также экспортирует в регионы
Российской Федерации, Беларусь, Украина, Армения.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
«Дорожная карта бизнеса-2020», обусловленное размещение средств в БВУ.

ИЗОЛИТ, ТОО

Izolit LLP was established in 1992. The Company’s main business is the
production of electric insulating materials based on mica and mica paper, and
fabrics based on oil, silicone varnishes.
Izolit LLP sells finished products in the Republic of Kazakhstan, and also
exports them to the Russian Federation, Belarus, Ukraine, Armenia.
The Company has received the following state support: Business Road Map
2020 program, conditional placement of funds in second-tier banks.

Электроқшаулау материалдарын
өндіру.
Солтүстік Қазақстан обл.,
Петропавл қ., Крепостная көш., 2

Производство электроизоляционных
материалов.
Северо-Казахстанская обл.,
г. Петропавловск, ул. Крепостная, 2

Производство электроизоляционных
материалов.
Северо-Казахстанская обл.,
г. Петропавловск, ул. Крепостная, 2
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КАСХИМ, ЖШС

«КасХим» ЖШС 2006 жылы құрылды. Бүгінде ол – жұмсақ полимерлі
қаптама шығаратын қазақстандық жетекші өндіруші және Пэра Пластик™
сауда белгісімен өнім шығарады. «Касхим» ЖШС сусымалы өнімдерге
арналған полипропилен мен полиэтиленнен жасалған жұмсақ қаптамалар
шығару бойынша Қазақстан Республикасындағы ең ірі әрі қарқынды дамып
келе жатқан кәсіпорындардың бірі.
Компания тұтынушыларға арналған өнім (полипропилен ашық және
клапан қапшықтары, жұмсақ контейнерлер) ұсынады және өзі өнім
шығаратын компанияға арналған да (полипропилен мақтасы, арқан жіп, жіп
және т.б.) тауар шығарады. Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау
түрлері: «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

КАСХИМ, ТОО

ТОО «КасХим» основано в 2006 году. Сегодня это – ведущий казахстан
ский производитель мягкой упаковки из полимеров и выпускает свою
продукцию под торговой маркой Пэра Пластик™. ТОО «КасХим»
является одним из крупнейших, динамично развивающихся предприятий
в Республике Казахстан по производству мягкой упаковки из
полипропилена и полиэтилена для сыпучих продуктов.
Компания выпускает широкий ассортимент продукции, рассчитанной
как на конечного потребителя (полипропиленовые открытые и клапанные
мешки, мягкие контейнеры), так и на потребителя имеющего собственное
производство, способное производить из наших изделий (полипропиленовая ткань, стропы, нити и т.д.) конечный продукт.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

KASKHIM LLP

KasKhim LLP was established in 2006. Today, it is Kazakhstan’s leading
manufacturer of soft polymeric package and manufactures its products under
the Pera Plastic™ trademark. KasKhim LLP is one of the largest and dynamically
developing enterprises in the Republic of Kazakhstan manufacturing soft package made of polypropylene and polyethylene for bulk products.
Сompany produces a wide range of products intended both for final consumers (open and valve polypropylene bags, soft containers), and consumers with
their own production capable of producing the final product of our products
(polypropylene fabric, slings, threads, etc.).
The Company has received the following state support: subsidies within the
«Business Road map 2020» program.

Полипропилен орауды өндіру және
сату.
Атырау қ., Кабдолова көш., 8

Производство и реализация
полипропиленовой упаковки.
г. Атырау, ул. Кабдолова, 8

Production and sale of polypropylene
packaging.
8 Kabdolova str., Atyrau city
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ЛАКРА, ЖШС

Компания эмаль, бояу аястына жағатын сұйықтық, «Оксоль» олифасы,
битум лак, сулы-дисперсиялы бояу, автожолдарды белгілейтін бояу
шығарады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы ШОБ субъектілерін қолдаудың «Даму-Өндіріс» бағдарламасы.

ЛАКРА, ТОО

Компания производит следующие виды продукции: эмаль, грунтовка,
олифа «Оксоль», лак битумный, краска водно-дисперсионная, краска для
дорожной разметки автомобильных дорог.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки субъектов МСБ в сфере обрабатывающей промышленности
«Даму-Өндіріс».

LAKRA LLP

The company manufactures the following products: enamel, primer, Oksol
linseed oil, bituminous varnish, water-dispersion paint, road-marking paint.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris”
program for supporting SMEs in the manufacturing sector.

Лак-бояу материалдарын өндіру.
Павлодар обл., Павлодар қ., Естай
көш., 134/1-3

Производство лакокрасочных
материалов.
Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Естая 134/1-3

Paint and lacquer manufacturing.
134/1-3 Yestay str., Pavlodar city,
Pavlodar region
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МЕДИДЕЗ, ҒӨБ ЖШС

«МедиДез» ғылыми-өндірістік бірлестігі» компаниясы – Қазақстанның
зарарсыздандырғыш құралдар нарығындағы басты өндірушілердің
бірі. 2013 жылы нарыққа шығып, компания иілгіш эндоскоптарды
өңдеу саласындағы маманға айналды және оларды зарарсыздандыру
мәселелерінің кешенді шешімін ұсынады. Компания алдын ала тазалаудан
бастап жоғары деңгейдегі зарарсыздандыру мен стерилизациялауға дейін
эндоскоптарды өңдеудің барлық сатыларына арналған препараттарды
өндіреді. Сондай-ақ эндоскоптарды тасымалдау, өңдеу және сақтау
процесін автоматтандыру жабдығын ұсынады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы-2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

МЕДИДЕЗ, НПО ТОО

Компания «Научно-производственное объединение МедиДез» —
является ведущим поставщиком на рынке дезинфицирующих средств
Казахстана. Компания существует на рынке с 2013 года. Компания
является признанным экспертом в области обработки гибких эндоскопов
и предлагаем комплексное решение вопроса их дезинфекции. В арсенале
компании препараты для всех стадий обработки эндоскопов, начиная
с предварительной очистки и заканчивая дезинфекцией высокого
уровня и стерилизацией. Оборудование для автоматизации процесса
транспортировки, обработки и хранения эндоскопов.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание и гарантирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

MEDIDEZ SCIENTIFIC
PRODUCTION ASSOCIATION
LLP

MedDez Scientific and Production Association is the leading supplier
of disinfectants on Kazakhstan’s market. Сompany has been on the market
since 2013. The company is recognized expert in the processing of flexible
endoscopes and offer a comprehensive resolution of the issues relating to
disinfection thereof. The company's range includes preparations for all stages
of processing endoscopes, from pre-cleaning and to high-level disinfection and
sterilization. It also offers automated equipment for transporting, processing
and storing endoscopes.
The Company has received the following state support: non-financial
support, training. Types of state support received by the company: subsidies
and guarantees under the Business Road Map 2020 program.

Зарарсыздандырғыш құралдарды
өндіру және сату
Қостанай облысы, Рудный қ., Топорков
көшесі, 39/1

Производство и реализация
дезинфицирующих средств.
Костанайская область, г. Рудный,
ул. Топоркова стр.39/1

Production and sale of disinfectants.
bldg.39/1 Toporkova str., Rudny city,
Kostanay region
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МУСАЕВА С.А., ЖК

Табиғи косметика шығаратын «Айсәуле» компаниясының негізі 2012 жылы
қаланды.
«Айсәуле» ең алдымен жоғарғы сапалы өнім шығаруды мақсат етеді.
Шикізатты қабылдаудан бастап дайын өнімнің шығарылуына дейін өндірістің
бүкіл кезеңдеріне қатаң бақылау жүргізіледі. «Айсәуленің» әрбір өнімі сапасы
жоғары органикалық материалдардан жасалады: шипалы шөптер, жемістер,
гүлдер, эфир және табиғи майлар.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы
2020» бағдарламасы аясында кепілдік беру.

МУСАЕВА С.А., ИП

Компания натуральной косметики «Айсауле» была основана 2012 г.
Обеспечение высокого качества продукции является одной из
приоритетных целей деятельности «Айсауле». Технологический контроль
качества осуществляется на всех этапах производства, начиная от приемки
сырья и до выхода готовой продукции. Каждый продукт «Айсауле»
изготавливается из органических ингредиентов высшего качества:
из целебных трав, фруктов, цветов, эфирных и натуральных масел,
отвечающими самым высоким требованиям.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: гаран
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020».

MUSAEVA S.A. IE

Aisaule - natural cosmetics company was established in 2012.
Provision of high quality products is one of the priority objectives of Aisaule.
In-process quality control is carried out at all stages of production, from the raw
material acceptance to the final product release. Each Aisaule product is made of
top-quality organic ingredients: medicinal herbs, fruits, flowers, essential and natural
oils, meeting the stringent requirements.
The Company has received the following state support: guarantees under the
Business Road Map 2020 program.

Табиғи косметика өндіру.
Шымкент қ., М. Сапарбаев көшесі, 29

Производство натуральной
косметики.
г. Шымкент. ул. М.Сапарбаева, 29

Production of natural cosmetics.
29 M.Saparbayev str., Shymkent city
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ОРЛАНДОКЗ, ЖШС

Компания «Bayan» брэндімен табиғи сабын, косметика шығарады.
Компанияның өнімі – бет және дене терісіне, шаш күтіміне арналған
косметикалық құралдар. Бүкіл өнім табиғи өнімдерден қолдан жасалады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «ШОБ топменеждментін оқыту» жобасы және «Бизнестің жол картасы 2020»
бағдарламасы аясында «Іскерлік байланыстар» жобасы.

ОРЛАНДОКЗ, ТОО

Компания под брендом «Bayan» производит натуральные мыло и
косметику. Продукция компании – косметические средства по уходу за
кожей лица, тела и волосами. Вся продукция изготавливается ручным
способом из натуральных продуктов.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: «Обучение
топ-менеджмента МСБ» и проект «Деловые Связи» в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса – 2020».

ORLANDOKZ LLP

Bayan Company is engaged in manufacturing of natural soap and cosmetics.
The Company`s range includes skin-care and hair-care products. All these
products are handmade and manufactured of natural materials.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project, “Business Links” project within the Business
Road Map 2020 program.

Химиялық өнеркәсіп өнімдерін
өндіру.
Алматы қ., Қалдаяков көш., 17

Производство продуктов химической
промышленности
г. Алматы, ул. Калдаякова 17

Manufacturing of chemical products.
17 Kaldayakov str., Almaty city
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ПРОФХИМ, ЖШС

«ПрофХим» компаниясы 2015 жылы құрылды. Бүгінде компания
Қазақстандағы ең ірі тұрмыстық және автохимия өндірушілердің бірі. Сондай-ақ,
компания қызметінің негізгі бағыттарының бірі еуропалық химиялық шикізат пен
химиялық заттарды енгізу. Компанияның «Келісімшарт өндірісі» саласындағы
тәжірибесі мол. Қазіргі уақытта компания Қазақстан нарығында «VoKa» сауда
белгісімен жұмыс істейді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы
2020» бағдарламасы аясында кепілдік беру.

ПРОФХИМ, ТОО

Компания «ПрофХим» создана в 2015 году. На сегодняшний компания
является одним из самых крупных производителей бытовой и автохимии
Казахстана. Также одним из главных направлений деятельности компании
является реализация европейского химического сырья и химреактивов. У
компании имеется хороший опыт в области «Контрактного производства».
В настоящий момент компания представлена на рынке Казахстана под
торговой маркой «VoKa».
Виды государственной поддержки, полученные компанией: гаран
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020»

PROFKHIM LLP

ProfKhim Company was established in 2015. Today the company is one of
the largest manufacturers of household and automobile chemical goods in
Kazakhstan. One of the main directions of their activity is sales of European
chemical raw materials and chemicals. The company is experienced in “Contractual Manufacturing”. Today, the company is represented in the Kazakhstani
market under the VoKa trademark.
The Company has received the following state support: guaranteeing within
the Business Road Map 2020 program.

Сабын және жуу құралдарын,
тазалайтын және жылтырататын
заттар өндіру.
Алматы қ., Сүйінбай даңғ., 284

Производство мыла и моющих,
чистящих и полирующих средств.
г. Алматы, просп. Сүйінбай, 284

Production of soap and detergents,
cleaning and polishing agents.
284 Suyinbay av., Almaty city
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РАУАННАЛКО, ЖШС

«РауанНалко» ЖШС Қазақстан Республикасының мұнай-газ өнеркәсібі
үшін химиялық реагенттерді өндіретін отандық компания (100 астам өнім
түрі бар). Тиісті қызмет түрлеріне мемлекеттік лицензиялары бар және ISO9001, ISO-14001, OHSAS-18001 халықаралық стандарттарға сәйкестікті
Интертек (Intertek) компаниясы растады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

РАУАННАЛКО, ТОО

ТОО «РауанНалко» является отечественным производителем хими
ческих реагентов (более 100 наименований) для нефтегазовой промыш
ленности Республики Казахстан, имеет государственные лицензии на
соответствующие виды деятельности и сертифицировано компанией
Интертек (Intertek) на соответствие международным стандартам ISO-9001,
ISO-14001, OHSAS-18001.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

RAUANNALKO LLP

RauanNalko LLP is a domestic manufacturer of chemical reagents (more
than 100 items) for the oil and gas industry of the Republic of Kazakhstan. The
Company has state licenses for relevant activities and is certified by Intertek for
compliance with ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001 international standards.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project within the Business Road Map 2020 program.

Мұнай және газ өнеркәсібі үшін
химиялық реагенттерді өндіру
және оларды пайдалану жөнiндегi
қызметтер көрсету.
Атырау қ., «Солтүстік» өнеркәсіптік
аймағы, 14

Производство химических реагентов
для нефтегазовой промышленности
и оказание услуг по их применению.
Атырауская обл., г. Атырау,
Промышленная зона Северная, 14

Production of chemicals for the oil and
gas industry and provision of services
for their use.
14 Severnaya Industrial Zone, Atyrau
city, Atyrau region
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СAҒAH COLOUR, ЖШС

«САҒАН COLOUR» ЖШС лак-бояу материалдары – бұл озық технологиялар,
заманауи жабдық, тұрақты жеткізу, төмен баға.
Компания жоғары сапалы бояулардың, жалпы құрылыс және өнеркәсіптік
мақсаттағы эмальдің кең таңдауын ұсынады, тұрмыстық қолданудан бастап
өнеркәсіптік ауқымда қолдану үшін жүйелерді әзірлеуге дейін бояудың ең тиімді
тәсілдерін таңдауға көмектеседі.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы
2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы.

СAҒAH COLOUR, ТОО

Лакокрасочные материалы от ТОО «СAҒAH COLOUR» – это передовые
технологии, современное оборудование, стабильные поставки, низкие
цены.
Компания предлагает широкий ассортимент высококачественных красок,
эмалей общестроительного и промышленного назначения, у компании есть
огромный выбор вариантов окраски – от простого покрытия бытового
применения до разработки систем для использования в промышленных
масштабах.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

SAGAN COLOUR LLP

Advanced technologies, modern equipment, stable supplies, and low prices – it is
all about paints and lacquers produced by SAGAN COLOUR LLP.
Company offers a wide range of high-quality paints and enamels for general construction and industrial use, and there are a wide randge of options for painting - from
a simple coating for domestic use to the development of systems for industrial use.
The Company has received the following state support: “SME Top-Management
Training” project within the Business Road Map 2020 program.

Лак-бояу материалдарын,
ерітінділерді өндіру.
Павлодар қ., Путейская көш., 2

Производство лакокрасочных
материалов, растворителей.
Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Путейская, стр. 2

Production of paints, lacquers and
solvents.
2 Puteyskaya str., Pavlodar city,
Pavlodar region
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ШАКИРОВ Г.Г., ЖК

Г.Г. Шакирова ЖК 2015 жылы құрылып, 2016 жылы «Қазақстанның ең
үздік тауары» өңірлік байқауының жеңімпазы атанды. Сондай-ақ 2016 жылы
БЖК 2020 бағдарламасы аясында жабдық сатып алуға грант жеңіп алды.
Компания патогендік бактериялар мен вирустардың, зең мен споралардың
барлық түрлерін (оның ішінде, аусыл, түйнеме, туберкулез және т.б.) жоятын
«Бейтарап Анолит АНК» атты экологиялық таза зарарсыздандырғыш
құралын шығарады. Компанияның өнімнің стандарттарға сәйкес келуін
растайтын ерікті декларациясы бар (RU Д-DE.АВ51.В.0036919.09.2016).
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында кепілдік беру.

ШАКИРОВ Г.Г., ИП

Компания создана в 2015 году, в 2016 году компания выиграла
региональный конкурс «Лучший товар Казахстана», в 2016 году
выиграла грант в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» на
приобретение оборудования. Компания производит экологически чистое
дезинфицирующее средство «Анолит АНК нейтральный», единственное
средство в мире, уничтожающее все виды патогенных бактерий, вирусов,
грибов, спор (включая ящур, сибирскую язву, туберкулез и др.); есть
добровольная декларация на соответствие продукции стандартам RU Д-DE.
АВ51.В.0036919.09.2016.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: гаран
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

SHAKIROV G.G. IE

The enterprise was established in 2015, in 2016 the Company won
the regional competition “The Best Product of Kazakhstan” and the grant
for equipment procurement under the Business Road Map 2020 program.
Company produces environmentally friendly disinfectant “Anolyte ANK neutral”,
the only disinfectant in the world that kills all types of pathogenic bacteria,
viruses, fungi, spores (including foot-and-mouth disease, anthrax, tuberculosis,
etc.); also, company has a voluntary declaration of product compliance with the
standards RU Д-DE.АВ51.В.0036919.09.2016.
The Company has received the following state support: guaranteeing
within the Business Road Map 2020 program.

Химия өнеркәсібі
Солтүстік Қазақстан обл., Қызылжар
ауданы, Прибрежное ауылы,
Интернациональная көшесі, 49

Химическая промышленность.
Северо-Казахстанская обл.,
Кызылжарский р-он, с. Прибрежное
ул. Интернациональная, 49

Chemical industry.
49 Internatsionalnaya str.,
Pribrezhnoye village, Kyzylzhar district,
North Kazakhstan region
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ЖЫЛУ, СУ ЖӘНЕ ГАЗБЕН ЖАБДЫКТАУ ҚҰРАЛДАРЫН ӨНДІРУ
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PRODUCTION OF HEATING, WATER AND GAS SUPPLY EQUIPMENT

+77077020270
satu@afilter.kz

BILLION FILTERS, ЖК

«Afilter.kz» сауда белгісі бар «BILLION FILTERS» компаниясы қазақстандық
су сүзгісі нарығындағы тауар құрамының 80%-дан астамы отандық, CT-KZ
сертификаты бар жалғыз қазақстандық бренд. Үнемі жоғары сапада сүзетін
қасиеті бар жоғары сапалы механикалық тазалау картридждерін жасауға
мүмкіндік береді. Компания нарықтағы ең көп таралған картридждердің
барлық түрін шығарады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау, «Іскерлік қатынастар»
жобасы.

BILLION FILTERS, ИП

Компания «BILLION FILTERS» с торговой маркой «Afilter.kz» —
единственная из Казахстанских брендов на рынке фильтров для воды,
имеющая для своей продукции сертификацию СТ-KZ более 80% доли
местного содержания. Всё это позволяет получить качественные картриджи
механической очистки со стабильно высокими фильтрующими свойствами.
Компания производит картриджи из вспененного полипропилена всех
необходимых форм-факторов, размеров и пористости, в том числе самые
распространенные на рынке картриджи
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсиди
рование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020», проект
«Деловые связи».

BILLION FILTERS IE

BILLION FILTERS with the Afilter.kz trademark is the only Kazakhstani brand
on the water filter market, having CT-KZ certification for its products with more
than 80% of the local content. This allows obtaining high-quality mechanical
treatment cartridges with consistently high filtering properties. The company
manufactures foamed polypropylene cartridges of all required form factors,
sizes and porosity, including the most common cartridges on the market.
The Company has received the following state support: subsidies under the
Business Road Map 2020 program, “Business Relationships” project.

Полипропилен су сүзгілерін өндіру.
Алматы қ., Райымбек даңғ., 496 а/2

Производство полипропиленовых
фильтров воды.
г.Алматы, пр. Райымбека, 496а/2

Manufacture of polypropylene
water filters.
496a/2 Raiymbek Ave., Almaty city
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+77772222444
info@kuntech.kz,www.kuntech.kz

KUNTECH, ЖШС

«KunTech» ЖШС – Қазақстанда гелиоколлектор деп аталатын күннен
қуат алатын қыздырғыш панельдердің алғашқы өндірушісі. Күн ашық күні
бұл құрылғылар ыстық су-мен жабдықтауға және жылытуға жұмсалатын
шығынның 60% үнемдеуге мүмкіндік береді.
Компания «Online-EXPO», ҚР Энергетика министрлігі ұйымдастырған
«Жасыл технологиялар», «CleanTech USA» байқауларының жеңімпазы,
орнатылған гелиожүйелер бойынша нөмірі бірінші (>600 m2, ~0,5МВт).
«KunTech» – бұл 4 жыл бойғы ізденіс, 9 патент және 3 ғылыми грант.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «Бизнес-Кеңесші» жобасы бойынша
оқыту.

KUNTECH, ТОО

KunTech – первая в Казахстане научно-производственная компания
по производству устройств солнечного отопления - гелиоколлекторов.
Гелиоколлектор – это плоская панель, которая способна преобразовывать
солнечное излучение в горячую воду, и тем самым заменить электрические
тэны и печное отопление. В отличие от более известных, но менее
эффективных (КПД 16-20%) фотоэлектрических панелей, КПД солнечного
коллектора достигает 95%. Одна панель площадью 2м2 имеет тепловую
мощность 1400Вт – это сопоставимо с ТЭНом, который работал бы весь
световой день.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: обучение
по проекту «Бизнес- Советник» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

KUNTECH LLP

KunTech LLC is the first research and production company manufacturing
solar heaters - solar collectors, in Kazakhstan.
A solar collector is a flat panel capable of converting the solar radiation into
hot water, and thereby replacing the electric heating elements and furnace
heating. In contrast to the commonly known, but less effective (efficiency of
16-20%) photovoltaic panels, the efficiency of the solar collector reaches
95%. The thermal capacity of one panel with an area of 2m2 is 1400 W that
is comparable to the heating element, which would work all daylight hours.
The company has received the following state support: training under the
«Business Advisor» project under the Business Road map 2020 program.

Күн сужылытқыштарын өндіру және
орнату (балама энергия)
Нұр-Сұлтан қ., Алаш тас жолы, 7

Производство и установка солнечных
водонагревателей (альтернативная
энергетика).
г. Нур-Султан, шоссе Алаш, 7

Manufacture and installation of solar
water heaters (alternative energy).
7, Alash highway, Nur-Sultan city

123

ЖЫЛУ, СУ ЖӘНЕ ГАЗБЕН ЖАБДЫКТАУ ҚҰРАЛДАРЫН ӨНДІРУ
ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
PRODUCTION OF HEATING, WATER AND GAS SUPPLY EQUIPMENT

8(7282) 255-255
info@teplostandart.kz, http://teplostandart.kz

TEPLOSTANDART, ЖШС

Компания жекешеменшік үйлер үшін көмір, газбен жылытатын қос
мақсаттағы қазандарды шығарады. Қазақстан бойынша осындай үлгідегі
қазандарды шығаратын жалғыз компания. «TeploStandart» қазандық зауыты
өз өнімінің үлгілік қатарын үнемі толықтырып, әрдайым даму үстінде.
Компанияның қазандары шетелдік өнімнен кем түспейді және бәсекеге
қабілетті.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

TEPLOSTANDART, ТОО

Предприятие производит комбинированные котлы отопления для
частного сектора, которые работают на угле и газе. При этом необходимо
отметить, что аналогов такого предприятия в Казахстане не существует.
Котельный завод «TeploStandart» не стоит на месте и расширяет
модельный ряд выпускаемой продукции. Котлы компании полностью
конкурентоспособны, с российскими, так и с иностранными брендами.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

TEPLOSTANDART LLP

The company manufactures the combined heating boilers burning coal and
gas for the private sector. It should be noted that there are no analogues of
such an enterprise in Kazakhstan. The boiler plant “TeploStandart” does not
stand still and expands the model range of products. The boilers are fully
competitive, both with Russian and foreign brands.
The Company has received the following state support: subsidies under the
Business Road map 2020 program.

Жылу қазандықтарын өндіру.
Алматы обл., Талдықорған қ., Медеу
көш. 12

Производство отопительных котлов.
Алматинская обл., г. Талдыкорган,
ул. Медеу 12

Manufacture of heating boilers.
12 Medeu str., Taldykorgan city, Almaty
region

124

ЖЫЛУ, СУ ЖӘНЕ ГАЗБЕН ЖАБДЫКТАУ ҚҰРАЛДАРЫН ӨНДІРУ
ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
PRODUCTION OF HEATING, WATER AND GAS SUPPLY EQUIPMENT
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VASHKEVICH TECHNOLOGY,
ЖШС

Компания жылыту жабдығын жасап, сатумен айналысады. Компания
шығаратын қазандықтардың түрлері өте көп, сондықтан әрбір сатып алушы
өз талғамына сай қазандық таңдай алады. Сонымен бірге, компания өзі
өндірген жылыту жүйелерін жобалау, монтаждау және әрі қарай сервистік
қызмет көрсету бойынша қызметтерді ұсынады. Қазандықтардан басқа,
компания жанама қыздыратын су жылытқыштарын, кеңейткіш бактарды,
циклондарды, жылыжайларды, түтін сорғыштарды, қысымды ыдыстарды,
жылыту қондырғылары мен жылу аккумуляторларын шығарады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

VASHKEVICH TECHNOLOGY,
ТОО

Основным направлением компании является производство и продажа
отопительного оборудования. Компания сделала сделать такой широкий
ассортимент котлов, чтобы каждый нашел котел по своему вкусу,
кошельку и площади. Помимо продаж, компания предоставляет услуги
по проектированию, монтажу и дальнейшему сервисному обслуживанию
отопительных систем нашего производства. Кроме котлов компания
изготавливает водонагреватели косвенного нагрева, расширительные
баки, циклоны, теплицы, дымососы, сосуды под давлением, отопительные
установки и тепловые аккумуляторы.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсиди
рование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

VASHKEVICH TECHNOLOGY
LLP

The main trend of the company activities is the manufacture and sale of
heating equipment. The company has made all efforts to create a wide range
of boilers for customers with various liking, financial abilities and different
areas for layout. Together with the sales, the company provides services for
the design, installation and further maintenance of the heating systems
manufactured by the company. In addition the boilers, the company
manufactures indirect heating hot-water boilers, expansion tanks, cyclones,
greenhouses, smoke exhausters, pressure vessels, heating plants and heat
accumulators.
The Company has received the following state support: subsidies under the
Business Road Map 2020 program.

Жылыту жабдығын өндіру және сату.
Қарағанды қ., Арсеньев көш., 9а

Производство и продажа отопительного оборудования.
г.Караганда, ул. Арсеньева, 9а

Manufacture and sale of heating
equipment.
9a Arsenyev str., Karaganda city
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info.kmz@aepm.kz, kmzazia@mail.ru, www.kmz.kz

АЗИЯ КОТЛОМАШ, ЖШС

1 – 25 т. бу/сағ. өнеркәсіптік бу қазандары, 0,04 – 58 Г калл. су жылытатын
болат қазандары, модульдік қазан қондырғылары, қазандықтардың қосалқы
жабдығы: түтінсорғыштар, желдеткіштер, циклондар, жылу оқшаулайтын
құбырлар, резервуарлар, тегеурінді су ғимараттары, кез келген мақсаттағы
металл конструкциялары.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

АЗИЯ КОТЛОМАШ, ТОО

Компания «Азия Котломаш» изготавливает промышленные паровые
котлы от 1-25 т. пара/час, котлы стальные водогрейные от 0,04-58 Г калл,
модульные котельные установки, котельные вспомогательное оборудование:
дымососы, вентиляторы, циклоны, теплоизолированные трубы и отводы,
резервуары, водонапорные башни, металлоконструкции любого назначения.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание и гарантирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

ASIA KOTLOMASH LLP

The company Asia Kotlomash LLP produces industrial steam boilers with
rate of 1- 25 t.steam/hour, steel water-heating boilers with rate of 0.0458 gigacalories, modular boiler plants, boiler auxiliary equipment: smoke
exhausters, fans, cyclones, heat-insulated pipes and outlets, tanks, water towers,
metal structures of any purpose.
The Company has received the following state support: subsidies and
guarantees under the Business Road Map 2020 program.

Стационар және мобильді
қазандықтардың қазандарын
және қазан жабдықтарын өндіру,
монтаждау, қызмет көрсету.
Ақмола обл., Щучинск қ.,
Астана-Көкшетау д., 235

Производство, монтаж, обслуживание
котлов стационарных и мобильных
котельных и котельного
оборудования.
Акмолинская обл., г. Щучинск, д.
Астана-Кокшетау, 235

Manufacture, installation, maintenance
of stationary and transportable boilers
and boiler equipment.
bldg. 235, Astana-Kokshetau highway,
Schuchinsk city, Akmola region
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ktem@mail.ru

ҚАЗЖЫЛУЭНЕРГОМОНТАЖ,
ТС

«Қазжылуэнергомонтаж» ТС 1995 жылдан бастап Қазақстанның
құрылыс саласында жұмыс істейді. Компания полиуретанмен қапталған
құбырлар мен фасонды бұйымдарды шығарады. Кәсіпорында шығарылатын
өнімнің қазақстандық қамту үлесі – 91 %.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

КАЗТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ,
ПТ

ПТ «Казтеплоэнергомонтаж» работает в строительной отрасли
Казахстана с 1995 года. Компания производит трубы и фасонные изделия,
теплоизолированные пенополиуретаном. Доля казахстанского содержания
в продукции на предприятии – 91 %.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсиди
рование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

KAZTEPLOENERGOMONTAZH
GP

Kazteploenergomontazh GP has been operating in the Kazakhstani
construction industry since 1995. The Company produces pipes and fabricated
shapes heat-insulated with the polyurethane foam. The Kazakhstani
content in the plant’s products is 91 %.
The Company has received the following state support: subsidies under the
Business Road map 2020 program.

Жылуоқшаулағыш ППУ құбырлары
және фасонды бұйымдар шығару.
Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., Чернышевский
көш., 111

Производство теплоизолированных
ППУ-труб и фасонных изделий.
Актюбинская обл., г.Актобе,
ул.Чернышевского, 111

Manufacture of pipes and fabricated
shapes heat-insulated with the
polyurethane foam.
111 Chernyshevsky str., Aktobe city,
Aktobe Region
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8(7102) 721-435
ktfkz@yandex.kz, www.ktf-filter.kz

КАЗТЕХФИЛЬТР, ЖШС

Неміс технологиясы бойынша ауа сүзгілерін өндіру және тиімді бағамен
сату. Ауа сүзгі элементтерінің сапасы халықаралық сертификаттар және
өнеркәсіптік сынаулар барысында расталды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы – 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

КАЗТЕХФИЛЬТР, ТОО

Компания занимается производством и продажей воздушных фильтров
по немецкой технологии, выгодная цена. Качество воздушных фильтро
элементов подтверждено международными сертификатами и промыш
ленными испытаниями.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

KAZTECHFILTR LLP

The company manufactures and sales of air filters by German technology,
favorable price. The quality of air filter elements is confirmed by international
certificates and industrial tests.
The Company has received the following state support: subsidies under the
Business Road map-2020 program.

Іштен жаңатын қозғалтқыштарға
(ІЖҚ) арналған ауа сүзгі элементтері
өндірісі.
Қарағанды обл., Жезқазған қ, Жастар
көш., 19
Производство воздушных фильтроэлементов для двигателей внутреннего
сгорания (ДВС).
Карагандинская обл., г. Жезказган,
ул. Жастар, 19

Manufacture of air filter elements for
internal combustion engines (ICE).
19 Zhastar str., Zhezkazgan city,
Karaganda region
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+77016900000, +7727394712
unilux.office@mail.ru, info@unilux.kz, www.unilux.kz

ЮНИЛЮКС, ЖШС

Компания 15 жылдан астам уақыт бойы отандық нарықта жылу
қазандықтарын жасап, сатады. Компанияның мақсаты – Қазақстан бойынша
ең үздік жылу қазандықтарын шығару. Кәсіпорынның өнімі республиканың
барлық аумағында және көршілес елдерде сатылады. Бұл қазандықтар
өнертабыс нәтижесі болып саналады және Қазақстан, Еуразия, Украина
және Түрік патенттері берілген.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

ЮНИЛЮКС, ТОО

Компания занимается производством и реализацией отопительных
котлов на казахстанском рынке уже более 15ти лет. Целью компании
является производство лучших в Казахстане котлов отопления. Продукция
распространяется по всей территории республики и ближнего зарубежья.
Настоящие котлы являются изобретением и защищены казахстанскими,
евразийскими, украинскими и турецкими патентами.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

JUNILUX LLP

The company has been engaged in the production and sale of heating
boilers in the Kazakhstan market for more than 15 years. The company goal
is to produce the best heating boilers in Kazakhstan. Products are distributed
on the entire territory of the republic and the neighboring countries.
These boilers are an invention and are protected by Kazakhstan, Eurasian,
Ukrainian and Turkish patents.
The Company has received the following state support: subsidies under the
Business Road map 2020 program.

Жылу қазандықтарын өндіру.
Алматы қ., Абай даңғ., 109

Производство отопительных котлов.
г. Алматы, пр. Абая, 109

Manufacture of heating boilers.
109 Abay Ave., Almaty city
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РЕЗЕҢКЕ ЖӘНЕ ПЛАСТМАССА БҰЙЫМДАРЫН ӨНДІРУ
ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
MANUFACTURE OF RUBBER AND PLASTIC MATERIALS

8 (7252) 416-060, +77022552009
zuly_78@mail.ru

BABY PLAST, ЖШС

2014 жылы құрылған «Baby Plast» ЖШС - пластиктен жоғары сапалы
балалар ойыншығын шығаратын заманауи компания. «Baby Plast»
компаниясының негізгі міндеті – кішкентай тұтынушыларды денсаулыққа
зияны жоқ өнімдермен қамтамасыз ету. Компанияның қызметі тауардың
екі түрін ғана шығаратын кішігірім цехтан басталған еді. Кейінгі жылдары
компания өнім түрін кеңейтіп, өндірістік мүмкіндіктері мен сату көлемін
ұлғайта отырып, қарқынды дамыды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: қашықтан оқыту.

BABY PLAST, ТОО

ТОО «Baby Plast» — это современная компания по производству
высококачественных игрушек из пластика, образованная в 2014 году.
Основной задачей компании «Baby Plast» является стабильное развитие
обеспечения потребителя высококачественной продукцией. Начиналось
все с небольшого цеха, производящего два наименования товара. В
последующие годы компания активно развивалась, расширяя ассортимент
продукции, увеличивая производственные возможности и объем продаж.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистан
ционное обучение.

BABY PLAST LLP

Baby Plast LLP is a modern company producing high-quality plastic toys,
established in 2014. The main task of the Baby Plast Company is to develop
stable provision of high-quality products to the customers. It was launched
as a small workshop producing two types of goods. In subsequent years, the
Company was developing actively, expanding the product range, increasing
production capacity and sales.
The Company has received the following state support: distance learning.

Ойындар мен ойыншықтар өндірісі.
Шымкент қ., Темірлан тас жолы, 1А,
3-корпус

Производство игр и игрушек.
г. Шымкент, ул. Темирлановское шоссе,
1А, корп. 3

Games and toy production.
Bldg. 3, 1A Temirlan highway str.,
Shymkent city
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+77055222305, 8(7273) 566-811
fourangles11@gmail.com

BAIT TRAVEL, ЖК

«Bait Travel» ЖК балаларға арналған пластик конструкторлар мен
бөліктерін жасайды. «Four angles» конструкторын жасайтын цех Алматы
қаласында былтыр жаздан бері жұмыс істейді. Осы уақыттың ішінде
компанияның иесі Н. Байтымановтың командасы еліміздің барлық өңіріне
ойыншықтар жеткізе бастады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Нәтижелі жұмыспен
қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға
арналған бағдарламасы аясында қаржыландыру.

BAIT TRAVEL, ИП

ИП «Bait Travel» - производит детские пластиковые конструкторы, а также
производит различные аксессуары для конструкторов. Цех по производству
конструктора «Four angles» заработал в Алматы летом прошлого года.
За это время команда «его создателя Нурлана Байтыманова» наладила
поставку игрушек по стране.
Виды государственной поддержки, полученные компанией; финан
сирование в рамках Государственной программы развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек».

BAIT TRAVEL IE

Bait Travel LLP produces children’s plastic construction kits and various
accessories for these kits. Цех по производству конструктора “Four angles”
plastic kit manufacturing shop was launch in Almaty last summer. During this
period, the team of its founder Nurlan Baitymanov has arranged supply of toys
all over the country.
The Company has received the following state support: financing within
“Yenbek” State Program for the Development of Productive Employment and
Mass Entrepreneurship for 2017-2021.

Пластиктен конструкторлар жасау.
Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212/1,
216-кеңсе

Производство консунстукторов
из пластика.
г. Алматы пр. Райымбека, 212/1,
офис 216

Manufacturing of plastic construction
kits.
Office 216, 212/1 Raiymbek ave.,
Almaty city
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+77783661997
too.bigness@gmail.com

BIGNESS, ЖШС

«Bigness» ЖШС резеңке-техникалық бұйымдар шығарады және жеке
тапсырыстар қабылдайды. «Bigness» ЖШС толық жұмыс аясын қамтуға
мүмкіндігі бар. Тапсырыс берушінің сызбалар немесе өзге ақпараты
негізіндегі техникалық тапсырмасы бойынша резеңке, фторпласт, капролон
және басқа да композициялық материалдардан қажетті кез келген
бұйымдарды жасай алады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «Бизнес-Кеңесші» және «БизнесӨсу» бағыттары бойынша оқыту.

BIGNESS, ТОО

ТОО “Bigness” занимается производством резинотехнических изделий
и принимает заказы в индивидуальном порядке. ТОО “Bigness” обладает
собственными производственными мощностями, включающих в себя
полный спектр работ. По техническому заданию заказчика, чертежам или
иной информации, отражающие поставленную цель по изготовлению
требуемых изделий из резины, фторопласта, капролона и других
композиционных материалов – цех может изготовить детали различной
конфигурации и степени сложности.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: обучение
по программам «Бизнес - Советник» и «Бизнес-Рост» в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса 2020».

BIGNESS LLP

Bigness LLP is engaged in rubber products manufacturing and accepts
custom orders. The Company has its own production facilities including the
whole scope of works. Based on the Customer’s specifications, drawings or
other information specifying the products to be manufactured from rubber,
fluoroplastic, caprolon and other composite materials, the workshop could
manufacture parts of various configurations and complexity.
The Company has received the following state support: training under
“Business Advisor” and “Business Growth” programs within the Business Road
Map 2020 program.

Резеңке-техникалық бұйымдарды
өндіру
Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., Ә. Молдағұлова
даңғ., 34 А

Производство резинотехнических
изделий.
Актюбинская обл., г. Актобе, пр. А.
Молдагуловой, 34 А

Rubber products manufacture.
34 А Moldagulova ave., Aktobe city,
Aktobe region
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SILK GENERAL GROUP, ЖШС

«SILK GENERAL GROUP» компаниясының негізгі жұмыс бағыты –
көктайғақта сырғанауға қарсы «Taimas» құралдарын құрастыру және сату.
Сондай-ақ, 2012 жылдан бастап композициялық материалдардан құдық
люктері шығарыла бастады. Өнімдердің ерекшелігі – полиэфир материалы,
яғни бұйымдар полиэфир шайырын, туралған әйнек талшығын және
көбінесе кольциттен тұратын ұнтақ тәрізді толтырғыш, сондай-ақ бірқатар
қоспаларды қамтитын премикстен жасалады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

SILK GENERAL GROUP, ТОО

Основное направление работы компании «SILK GENERAL GROUP» –
реализация и сборка средств против скольжения при гололеде «Taimas».
Также, с 2012 года начато производство люков смотровых колодцев
из композиционного материала. Отличительная особенность изделий
полиэфирный материал изготовления – премикс, включающий поли
эфирную смолу, рубленое стекловолокно и порошкообразный наполнитель,
состоящий в основном из кольцита, а также ряд добавок.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

SILK GENERAL GROUP LLP

The core activity of SILK GENERAL GROUP Company is sales and assembly
of “Taimas” antislipping devices to be used in case of glazed ice. Since 2012,
the Company has been producing inspection shaft trapdoors of composite
materials. The distinctive feature of the products is a polyester material. It is
a premix that includes polyester resin, chopped glass fiber and powder filler,
which is mainly composed of calcspar and several additives.
The Company has received the following state support: subsidies within
the Business Road Map 2020 program.

Композиттік материалдан құдық
люктерін өндіру.
Қарағанды обл., Балқаш қ., «Ш.
Қошқарбаев» шағын ауданы, 6

Производство люков смотровых
колодцев из композитного материала.
Карагандинская обл., г. Балхаш,
мкр. Шашубая Кошкарбаева, 6

Production of inspection shaft
trapdoors of composite materials.
6 Shahubay Koshkarbayev microdistrict,
Balkhash city, Karaganda region
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SOLTUSTIK RUBBER
RECYCLING, ЖШС

«Soltustik Rubber Recycling» ЖШС тозығы жеткен көлік шиналарын қайта
өңдеп, авторезина өндіреді. Сондай-ақ, қалдықтардан жарақаттанудан
қорғайтын резеңке төсемелерді шығарады. Резеңке үгінділерден (1-2 және
2-4 мм) жасалатын қорғаныш жабындар балалар алаңдары мен спорт
нысандарына, жаяу жүргіншілер жолына, тренажер мен спорт залдарына
арналған. Компания тас төсеуіштің бірнеше түрін («Шарғы», «Толқын»,
«Кірпіш») және тігіссіз резеңке жабындарды шығарады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы ШОБ субъектілерін қолдаудың «Даму-Өндіріс» бағдарламасы.

SOLTUSTIK RUBBER
RECYCLING, ТОО

ТОО «Soltustik Rubber Recycling» занимается утилизацией и переработкой
изношенных автомобильных шин, авторезины, а также производством
травмобезопасной резиновойплитки и брусчатки. Травмобезопасные
покрытия на основе резиновой крошки (1-2 и 2-4 мм) производятся для
детских и спортивных площадок, тротуаров, тренажерных залов и т.д. Виды
изготавливаемых покрытий: брусчатки – «Катушка», «Волна», «Кирпич», а
также бесшовные резиновые покрытия.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму Өндіріс».

SOLTUSTIK RUBBER
RECYCLING LLP

Soltustik Rubber Recycling LLP is engaged in recycling of worn-out
automobile tires and tubes, and production of safety rubber tiles and pavement
blocks. Safety flooring made of rubber granules (1-2 and 2-4 mm) is produced
for children’s playgrounds and sports grounds, pavements, workout facilities,
etc. Flooring types: “Bobbin”, “Wave”, “Brick” pavement blocks, as well as
seamless rubber flooring.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris”
program for supporting SMEs in the manufacturing sector.

Шиналарды жою, жарақаттанудан
қорғайтын резеңке төсемелерді
дайындау.
Солтүстік Қазақстан обл., Ж.Жабаев к.,
174, 17-кеңсе.

Утилизация автошин, производство
травмобезопасной резиновой плитки.
Северо-Казахстанская обл.,
г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 174,
оф. 17

Recycling of automobile tires,
production of safety pavement tiles.
Office 17, 174 Zh. Zhabayev str.,
Petropavlovsk city, North Kazakhstan
region

136

РЕЗЕҢКЕ ЖӘНЕ ПЛАСТМАССА БҰЙЫМДАРЫН ӨНДІРУ
ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
MANUFACTURE OF RUBBER AND PLASTIC MATERIALS

8 (7272) 270-617, +77001000067
info@polmarket.kz, polmarket.kz

STI COMPANY, ЖШС

Компания модульдік ПВХ жабындыларын, тактильді табақшаларды, есік
жанындағы торларды, бахилдар, пандустар мен таяныштарды, тұтқаларды
шығарады. Сондай-ақ, болат торлы төсемдер, түкті төсемдер, жасанды көгал
жеткізеді. Компания қызметтердің толық шеңберін қамтиды: жобалау,
өндіру, тауарларды жеткізу, монтаждау, қызмет көрсету. Жеті жылдың ішінде
компания төрт мыңнан астам жобаны жүзеге асырды, екі жарым мың
клиенттің тапсырысын орындады және бес аймақта кеңселер ашылды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

STI COMPANY, TOO

Компания занимается производством модульных покрытий из ПВХ,
тактильных плит, придверных решеток, бахил, пандусов, перил и поручней.
Также компания поставляет стальные решетчатые настилы, ворсовые
покрытия, искусственный газон. Компания охватывает полный цикл услуг:
проектирование, производство, поставка товаров, монтаж, сервисное
обслуживание. За 7 лет компания реализовала более 4 000 проектов,
удовлетворила нужды 2500 клиентов и открыла представительства в 5
регионах.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020».

STI COMPANY LLP

The Company produces modular PVC coatings, tactile plates, door grates,
boot covers, ramps, railings and handrails. The company supplies steel
gratings, nap flooring, artificial turf. The company provides the full range of
services: design, production, supply, installation, and servicing. In 7 years, it has
implemented more than 4,000 projects, met the needs of 2,500 clients and
opened offices in five regions.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

Модульдік ПВХ жабындылары,
тактильді табақшалар, есік
жанындағы торлар, бахил, пандустар,
таяныштар және тұтқалар өндірісі.
г. Нұр-Сұлтан, Брусиловский көш., 21а,
2-кеңсе

Производство модульных покрытий
из ПВХ, тактильных плит, придверных
решеток, бахил, пандусов, перил и
поручней.
г. Нур-Султан, ул. Брусиловского, 21а,
оф. 2

Production of modular PVC coatings,
tactile plates, door grates, boot covers,
ramps, railings and handrails.
Office 2, 21a Brusilovskiy str.,
Nur-Sultan city
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АСЫЛ АРМАН, ЖШС

Новопэк полимер қаптама нарығында көп жылдан бері көшбасшы болып
келеді. Компания Кеден одағының нормаларына сәйкес келетін сапалы
өнімге кепілдік береді. 2003 жылы құрылған компания өңірлік деңгейдегі
шағын фабрикадан бастап ЕАЭО елдері аумағындағы ең ірі өнеркәсіптік
кешенге дейін ұлғайды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында кепілдік беру.

АСЫЛ АРМАН, ТОО

Новопэк является многолетним лидером на рынке полимерной
упаковки, компания — готовая гарантировать качественный продукт,
соответствующий нормам Таможенного союза. Основанная в 2003 году,
компания уверенно прошла путь от небольшой фабрики регионального
уровня до одного из крупнейших промышленных комплексов на территории
стран-участниц ЕАЭС.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: гарантиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

ASSYL ARMAN LLP

Being a multi-year leader in the polymer packaging market, Novopack
Company can provide high-quality products that meet standards of the
Customs Union. The Company was established in 2003, and after that, it has
made its way from a small regional plant to one of the largest industrial
complexes in EAEU.
The Company has received the following state support: guaranteeing within
the Business Road Map 2020 program.

Полимер қаптама өндірісі
Ақмола обл., Көкшетау қ., Шығыс
өнеркәсіптік аймағы, 20

Производство полимерной упаковки.
Акмолинская область, Кокшетау,
Восточная промзона, проезд 20

Polymer packaging production.
Passage 20, Vostochnaya Industrial
Zone, Kokshetau city,
Akmola region
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ДДЭК, ЖШС

2013 жылдан бері «ДДЭК» ЖШС шикі резеңке қоспаларын және өзі
өндіретін резеңке-техникалық бұйымдарды сатады. Кәсіпорынның ең
басты бағыттарының бірі – фрикциялық полимер материалдарын – жүк
автокөліктері мен автобустар үшін тежегіш құрсауының жапсырмасын
өндіру. Компания Қазақстанда жүк автокөліктеріне тежегіш жапсырмаларын
шығаратын жалғыз өндіруші.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

ДДЭК, TOO

ТОО «ДДЭК» реализует сырые резиновые смеси и резинотехнические
изделия собственного производства с 2013 года. Одним из приоритетных
направлений предприятия является производство фрикционных
полимерных материалов – тормозных накладок (колодок) для грузовых
автомобилей и автобусов. Компания является единственным произ
водителем тормозных накладок на грузовой автотранспорт в Казахстане.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

DDEK LLP

DDEK LLP has been selling its own-produced raw rubber compounds and
industrial rubber goods since 2013. One of the plant’s priority areas is a
production of friction polymeric materials – brake linings (shoes) for trucks
and buses. The Company is the only manufacturer of brake linings for trucks
in Kazakhstan.
The Company has received the following state support: subsidies within
the Business Road Map 2020 program.

Резеңке және пластмасса
бұйымдарының өндірісі.
Шымкент қ., Қапал батыр көш.,
«Оңтүстік» индустриялық аймағы

Производство резиновых
и пластмассовых изделий.
г. Шымкент, ул. Капал батыра,
индустриальная зона «Оңтүстік»

Manufacture of rubber and plastic
materials.
Ontustik Industrial Zone, Kapal batyr
str., Shymkent city
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КӨКШЕТЕХСТРОЙ, ЖШС

«КөкшеТехстрой» ЖШС ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында
полиэтилен құбырларын, жылу желілеріне арналған полиэтилен
қабығындағы полиуретанды көбікпен оқшауланған болат құбырларын
өндіреді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау мен кепілдік беру.

КОКШЕТЕХСТРОЙ, ТОО

ТОО «Кокше Техстрой» производит полиэтиленовые трубы для питьевого
водоснабжения, полиэтиленовые трубы для прокладки подземных
газопроводов, а также предварительно изолированные пенополиуретаном
стальные трубы в полиэтиленовой оболочке для прокладки тепловых сетей.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование и гарантирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса -2020».

KOKSHETECHSTROY LLP

KoksheTechstroy LLP produces polyethylene pipes for drinking water
supply, polyethylene pipes for underground gas pipelines, and steel pipes in a
polyethylene sheath pre-insulated with the polyurethane foam for heat supply
networks.
The Company has received the following state support: subsidies and
guaranteeing within the Business Road Map 2020 program.

Су құбырлары, жер асты газ
құбырлары үшін полиэтилен
құбырларын, жылу желілеріне
арналған полиэтилен қапты
полиуретанды көбікпен оқшауланған
болат құбырлар өндіру.
Ақмола обл., Көкшетау қ.,
Уәлиханов к., 197А

Производство полиэтиленовых
труб для водопроводов; подземных
газопроводов, предварительно
изолированных пенополиуретаном
стальных труб в полиэтиленовой
оболочке предназначенных для
тепловых сетей.
Акмолинская обл., г. Кокшетау,
ул. Уалиханова, 197А

Production of polyethylene pipes for
water supply lines, underground gas
pipelines, steel pipes in a polyethylene
sheath pre-insulated with the
polyurethane foam for heat supply
networks.
197А Ualikhanov str., Kokshetau city,
Akmola region
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КӨПСАЛАЛЫ ЖАБДЫҚ
ЗАУЫТЫ – СOMPANY, ТОО

«Көпсалалы жабдық зауыты – Сompany» ЖШС 2011 жылдың 4
мамырында құрылды. Қызметінің негізгі түрлері – ағаштан конструкциялар
жасау, ағаш көмірін өндіру. 2016 жылдан бастап eco-list сауда белгісімен
әйнек-магнезит парақтарын шығару цехы жұмысын бастады. Компания
бұл саладағы жалғыз отандық тауар өндіруші. 2018 жылдан бастап жиһаз
қалқанды, жапсырылған брус және термобрус өндіру бойынша іске қосылды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында кепілдік беру, ЕДБ-де қаражатты
шарттасып орналастыру.

ЗАВОД МНОГОПРОФИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ –
СOMPANY, ТОО

Компания ТОО «Завод многопрофильного оборудования - Сompany»
основана 4 мая 2011 года. Основными видами деятельности являются
изготовление конструкций из дерева, производство древесного угля.
С 2016 года запущен цех по производству стекломагнезитового листа
торговой марки eco-list. В данной сфере компания является единственным
отечественным товаропроизводителем. С 2018 года запущен цех по
производству мебельного щита, клееного бруса и термобруса.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: гаран
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020»,
обусловленное размещение средств в БВУ.

MULTI-PURPOSE EQUIPMENT
PLANT – СOMPANY LLP

Multi-purpose Equipment Plant – Company LLP was established on May 4,
2011. The Company’s core business is wooden structure manufacturing and
charcoal production. In 2016, the Company launched a workshop for glassmagnesite sheet production under eco-list trademark. The Company remains
the only domestic manufacturer in this sphere. A workshop for production of
furniture panels, laminated veneer lumber and thermo-bar has been operating
since 2018.
The Company has received the following state support: guaranteeing within
the Business Road Map 2020 program, conditional placement of funds in
second-tier banks.

Ағаш пен ағаш көмірден бұйымдар
өндіру.
Солтүстік Қазақстан обл., Петропавл
қ., Я. Гашек өткелі, 1

Производство изделий из дерева,
древесного угля.
Северо-Казахстанская обл.,
г. Петропавловск, проезд Я.Гашека, 1

Manufacture of wooden products and
charcoal production.
1 Ya. Gashek passage, Petropavlovsk
city, North Kazakhstan region
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НОВЫЙ ЗАПАД, ЖШС

«Новый Запад» компаниясы 2012 жылы құрылған. Негізгі бағыты шаруашылық тауарларын өндіру (ыдысқа арналған сорғыштар, тазалау
жұмыстарына арналған майлықтар, қоқысқа арналған қапшықтар, бір рет
қолданатын ыдыстар). Сорғыш жасау барысында поролон және түрпілі
материал қолданылады. Майлықтар вискозадан, целлюлозадан жасалады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

НОВЫЙ ЗАПАД, ТОО

Компания «Новый Запад» основана в 2012 году. Основным направлением
является производство хозяйственных товаров: губки для посуды,
салфетки для уборки, мешки для мусора, наборы одноразовой посуды.
Для производства губок используется поролон и абразивный материал.
Салфетки производятся из вискозы, целлюлозы.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

NOVIY ZAPAD LLP

Noviy Zapad Company was established in 2012. The main activities are
manufacture of household products: sponges, kitchen papers, garbage disposal
bags, disposable tableware set. Foam plastic and grinding medium are used to
manufacture sponges. Kitchen papers are made of viscose and cellulose.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project within the Business Road Map 2020 program.

Шаруашылық заттарын өндіру.
Батыс Қазақстан обл., Орал қ., Достық
даңғ., 187-52

Производство хозяйственных
товаров.
Западно-Казахстанская обл.,
г. Уральск, пр. Достык, 187-52

Household products manufacturing.
187-52 Dostyk str., Uralsk city, West
Kazakhstan region
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ОРАЛ САУДА-ӨНЕРКӘСІП
КОМПАНИЯСЫ, ЖШС

«Орал сауда-өнеркәсіптік компаниясы» ЖШС ыстық және суық су
құбырларына, газбен жабдықтау және жылытуға полиэтилен құбыр, металл
шатыр, қатпарбет, қосымша элементтер, жол белгілерін және қауіпсіздік
белгілерін, сондай-ақ пластиктен жасалған тұтыну тауарларын шығарады.
Өндірістік кешен 12 шеберхана мен толық инфрақұрылымнан тұрады,
жылына 30 мың тонна полиэтилен өңдейді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ
КОМПАНИЯ, ТОО

ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» занимается
производством полиэтиленовых труб для холодного и горячего
водоснабжения, газоснабжения и отопления, а также металлочерепицу,
профилированный лист, доборные элементы, дорожные знаки и знаки
по техники безопасности, а также товары народного потребления из
пластмассы. Производственный комплекс состоит из 12 цехов и полной
инфраструктуры, предприятие перерабатывает 30 тыс. тонн полиэтилена в
год.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса -2020».

URALSK TRADING AND
INDUSTRIAL COMPANY LLP

Uralsk Trading and Industrial Company LLP is engaged in production of
polyethylene pipes for cold and hot water, gas and heat supply, and metal
shingles, profiled sheets, finishing accessories, road signs and safety signs, as
well as plastic consumer goods. The production complex includes 12 shops
and complete infrastructure, it processes 30 thousand tons of polyethylene
per year.
The Company has received the following state support: subsidies within
the Business Road Map 2020 program.

Сумен жабдықтау, газбен жабдықтау
және жылытуға арналған полиэтилен құбырларын, металл шатырын,
қатпарбет, сондай-ақ пластмассадан
тұтыну тауарларын өндіру.
Батыс Қазақстан обл., Орал қ., Штыба
к., 68

Производство полиэтиленовых труб
для водоснабжения, газоснабжения
и отопления, металлочерепицы,
профилированного листа, а также
товаров народного потребления из
пластмассы.
Западно-Казахстанская обл.,
г. Уральск, ул. Штыбы, 68

Production of polyethylene pipes
for water, gas and heat supply, metal
shingles, profiled sheets, and plastic
consumer goods.
68 Shtyby str., Uralsk city, West
Kazakhstan region
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ПОЛИМЕР ПРОДУКТ, ЖШС

2015 жылдан бастап «Полимер Продукт» компаниясы логотип басылған
полипропилен қаптар өндіреді. Кәсіпорын өнімі – ауыл шаруашылығы мен
құрылыс кәсіпорындарында, өнеркәсіп салалары пен үй шаруашылығында
кең қолданылатын арзан және қолайлы қап. Цех жылына 7 млн қап
шығарады.
Компания алған мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы
2020» бағдарламасы аясында кепілдік беру және субсидиялау.

ПОЛИМЕР ПРОДУКТ, ТОО

Компания «Полимер Продукт» с 2015 года производит поли
пропиленовые мешки с возможностью печати логотипов. Продукция
предприятия недорогая с практичной упаковкой, широко применяетсяя
в сельском хозяйстве, на строительных предприятиях, различных
видах промышленности, а также в домашнем хозяйстве. Ежегодная
производительность цеха составляет 7 млн. ед. продукции.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: гарантирование и субсидирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

POLYMER PRODUCT LLP

Polymer Product has been manufacturing polypropylene bags with
the possibility of logo printing since 2015. The enterprise’s products are
represented by inexpensive and serviceable packages, which are widely
applied in agriculture, construction companies, various industries, as well as
in the household. The annual productive capacity is 7 mln. pieces of products.
The Company has received the following state support: guaranteeing and
subsidies within the Business Road Map 2020 program.

Полипропилен қаптар өндіру.
Қызылорда обл., Қызылорда қ.,
Жаппасбай батыр көш., 137/2

Производство полипропиленовых
мешков.
Кызылординская обл., г. Кызылорда,
ул. Жаппасбай батыр, 137/2

Manufacture of polypropylene bags.
137/2 Zhappasbay batyr, Kyzylorda city,
Kyzylorda region
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РАДУГА, ЖШС

«Радуга» ЖШС 1993 жылдан бері азық-түлік және азық-түлікке
жатпайтын тұтыну тауарларын өндіру және таратумен, сондай-ақ серіктес
кәсiпорындарда өз сауда маркасын орналастырумен айналысады. Компания
азық-түлік өнімдері, тағам шығарады, ұнды қаптап, күнбағыс тұқымы
мен жержаңғақ қуырады. Азық-түлікке жатпайтын өнімдерді өндіруде
компания полиэтиленді екінші қайтара өңдеп, түйіршіктерге айналдырып,
термопластик автоматта (ТПА) формалау әдісімен (ВФМ) пластмасса
өндіруге, жең тәріздес пленка, қаптамалар, қоқыс қаптарын, металл-пластик
өнімдерін және тұрмыстық химия өнімдерін өндіруге маманданған.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

РАДУГА, ТОО

ТОО «Радуга» с 1993 году занимается производством и дистрибьюцией
продовольственных и непродовольственных товаров народного
потребления, а также размещением собственной торговой марки на
предприятиях-партнерах. Компания производит продукты питания снековую продукцию, осуществляет расфасовку муки, обжарку семечек
и арахиса. В производстве непродовольственных товаров компания
специализируется на вторичной переработке полиэтилена в гранулу,
производстве пластмассовых изделий на термопласт-автоматах (ТПА) и
методом формовки (ВФМ), производстве рукавной пленки, пакетов-маек,
мусорных мешков, металлопластиковых изделий и бытовой химии.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсиди
рование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса -2020».

RADUGA LLP

Since 1993, Raduga LLP has been engaged in production and distribution
of food and non-food consumer goods, and in placing its own trademark at the
partner enterprises. The Company produces foodstuff (snacks), carries out flour
packaging, and seeds and peanut frying. As for non-food goods production, the
Company specializes in recycling of polyethylene into granules, manufacturing
of plastic goods at injection molding machines and by the molding method,
production of tubular film, t-shirt bags, trash bags, reinforced plastic goods, and
household chemical goods.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

Азық-түлік және азық-түлікке
жатпайтын тұтыну тауарларын өндіру
және тарату.
Солтүстік Қазақстан обл., Явлен тас
жолы, 2

Производство и дистрибьюция
продовольственных
и непродовольственных товаров
народного потребления.
Северо-Казахстанская обл.,
г. Петропавловск, Явленское шоссе, 2

Production and distribution of food
and non-food consumer goods.
2 Yavlenskoe highway, Petropavlovsk
city, North Kazakhstan region
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ЭКО ПРОДАКТС ГРУПП,
ЖШС

Қазақстандағы инновациялық экологиялық биоыдырайтын пакеттер
өндірісі.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында грант, «Бизнес-Кеңесші» жобасы.

ЭКО ПРОДАКТС ГРУПП, ТОО

Производство инновационных экологических, биоразлагаемых пакетов
в Казахстане.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: грантовое
финансирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020»,
обучение по проекту «Бизнес Советник».

ECO PRODUCTS GROUP LLP

Production of innovative eco-friendly biodegradable package in Kazakhstan.
The Company has received the following state support: grant
financing within the Business Road Map 2020 program, training under
“Business Advisor” project.

Биоыдыратылатын пакеттер өндірісі.
Нұр-Сұлтан қ., Шағыл көш., 10/3

Производство биоразлагаемых
пакетов.
г. Нур-Султан, ул.Шагыл 10/3

Biodegradable package production
10/3 Shagyl str., Nur-Sultan city
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ЮГРЕГИОНПЛАСТ, ЖШС

2013 жылы «ЮгРегионПласт» ЖШС полипропилен парақтарын және
пластиктен жасалатын әр түрлі бұйымдарды өндіру бойынша қазіргі
заманға сай жоғары технологиялық кәсіпорынның құрылысын бітірді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында қаржыландыру.

ЮГРЕГИОНПЛАСТ, ТОО

ТОО «ЮгРегионПласт» в 2013 году завершило строительство
современного, высокотехнологичного предприятия по производству
полипропиленового листа и различных изделий из пластика.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
финансирование в рамках программы «Дорожная Карта бизнеса-2020».

YUGREGIONPLAST LLP

In 2013, YugRegionPlast completed construction of a modern high-tech
plant for polypropylene sheets and plastic ware production.
The Company has received the following state support: financing within the
Business Road Map 2020 program.

Полипропилен парақтарын өндіру
және пластик бұйымдарын өндіру.
Шымкент қ., Ерімбетов көш., 52, 303

Производство полипропиленовых
листов и изделия из пластика.
Южно-Казахстанская обл., г. Шымкент,
ул. Еримбетова, 52, 303

Production of polypropylene sheets
and plasticware.
303, 52 Yerimbetov str., Shymkent city,
South Kazakhstan region
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БАЙТЕМИРОВА Р.С., ЖК

«Байтемирова Р.С.» ЖК балалардың пластмасса ойыншықтарын 2014
жылы «Navruz Plastic – ShR» сауда маркасымен шығара бастады. Фабрика
қоршаған ортаға уыт және өзге де зиянды қалдық шығармайтын әдіспен
оннан астам түрі бар сапалы пластмасса ойыншықтарын шығарады.
Кәсіпорын өндіріс барысында қауіпсіз жұмысқа қолайлы жағдай жасап,
фабрика жұмысшыларының еңбегін қорғауды қамтамасыз ету бойынша
тұрақты жұмыс жүргізеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы – 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

БАЙТЕМИРОВА Р.С., ИП

ИП «Байтемирова Р.С.» начало производство детских пластмассовых
игрушек в 2014 году под торговой маркой «Navruz Plastic – ShR». Ассортимент
фабрики – это более десяти видов качественных детских пластмассовых
игрушек, которые производятся безотходным путем, не выделяя токсичные
или иные выбросы в окружающую среду. Кроме того, ведется постоянная
работа по обеспечению охраны труда сотрудников фабрики, создавая им
благоприятные условия для безопасной работы на производстве.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование в рамкахпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2020».

BAYTEMIROVA R.S. IE

Baytemirova R.S. IE started producing children's plastic toys in 2014 under
Navruz Plastic – ShR trademark. The factory’s range of products includes more
than ten types of high-quality plastic toys for children, which are manufactured
by a wasteless method and do not produce toxic or other environmental
emissions. Moreover, the factory always works on ensuring the work safety for
its employees, creating favorable conditions for safe working.
The Company has received the following state support: subsidizing within
the “Business Road Map 2020” program.

Пластмасса ойыншықтарының
өндірісі.
Оңтүстік Қазақстан обл., Шымкент қ.,
Қабанбай батыр көш., 18/9

Производство пластмассовых
игрушек.
Южно-Казахстанская обл., г. Шымкент,
ул. Кабанбай-Батыра, 18/9

Plastic toys production.
18/9 Kabanbay-Batyr str., Shymkent
city, South Kazakhstan region
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8(7292) 468-620, +77019718202
lazosh_25@mail.ru

AGARGAN, ЖШС

«AGARGAN» ЖШС 2014 жылы құрылды, сүт өнімдерін өндіру зауыты 2018
жылы іске қосылды.
Компания өз өнімін ASIA MILK сауда белгісімен ішкі нарықта өткізеді
және CAMELIA сауда белгісімен түйе сүтінен өнімдердің жаңа түрлерін
шығара бастады. Түйенің сүтінен жасалатын табиғи өнімдердің емдік
сипаты бар әрі олардың дәмі өте керемет.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңірлік «НұрКапитал» бағдарламасы бойынша қаржыландыру.

AGARGAN, ТОО

ТОО «AGARGAN» основано в 2014 году, завод по производству кисломолочной продукции был запущен в 2018 году.
Компания поставляет продукцию под торговой маркой «ASIA MILK» на
внутренний рынок и запускает производство новой линейки продукции
из верблюжьего молока под торговой маркой «CAMELLIA» отдельно от
«ASIA MILK». Продукция из верблюжьего молока заслуживает отдельного
внимания, так как продукция которую они разрабатывают, является не
только натуральной и целебной, но и вкусной.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
финансирование в рамках региональной программы «Нур-Капитал».

AGARGAN LLP

AGARGAN LLP was established in 2014, the plant for sour-milk products
manufacturing was launched in 2018.
The Company supplies products to the domestic market under ASIA MILK
trademark and launches production of a new line of camel milk products under
CAMELLIA trademark separately from ASIA MILK. Camel milk products deserve
special attention, as camel milk products developed by the Company are not
only natural and beneficial, but also tasty
The Company has received the following state support: financing within
“Nur-Capital” regional program.

Сүт өнімдерін өндіру.
Маңғыстау обл., Түпқараған ауд.,
С. Шапағатов к., 1059

Производство кисло-молочной
продукции.
Мангистауская обл., Тупкараганский
р-н, с. Сайын Шапагатов, V квартал,
1059

Sour milk products manufacturing
1059, V quarter, Saiyn Shapagatov
village, Tupkaragan district, Mangistau
region
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BALAMI, ЖШС

Компания бельгиялық (Callebaut) және кондитерлік шоколад секілді
шоколадтың екі түрін шығарады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ менеджментін оқыту»
және «Бизнес-Кеңесші» жобалары.

BALAMI, TOO

Компания занимается темперированием и заливкой в формы шоколада
двух типов, Бельгийского (Callebaut) и кондитерского шоколада.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Бизнес-Советник» и проект «Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

BALAMI LLP

The company is engaged in tempering and pouring into forms of two types
of chocolate – Belgian chocolate (Callebaut) and confectionery chocolate.
The Company has received the following state support: “Business Advisor”
and “SME Top-Management Training” project within Business Road Map 2020
program.

Шоколад өндірісі.
Павлодар обл., Павлодар қ., Бестужев
көш., 8, 98 3

Производство шоколада.
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул.
Бестужева, 8-98

Chocolate manufacturing.
8-98 Bestuzhev str., Pavlodar city,
Pavlodar region
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BEST MILK, ЖШС

2012 жылы Павлодар облысында «Best Milk» компаниясының сүт цехы
ашылды. 2016 жылы компания кеңейіп, Павлодар қаласында сүт зауытын
ашты. Бүгінгі күні күніне 50 тоннаға жуық сүт өңдейді және 100-ге жуық
өнім түрлерін шығарады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

BEST MILK, ТОО

Деятельность компании «Best Milk» началась в 2012 году с открытия
молочного цеха в Павлодарской области. В 2016 году компания
расширилась и открыла собственный молочный завод в г. Павлодар. Сегодня
предприятие перерабатывает до 50 тонн молока в сутки и выпускает около
100 наименований продукции.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

BEST MILK LLP

Best Milk Company started operating in 2012, when it opened a dairy
processing shop in the Pavlodar region. In 2016, the Company expanded and
opened its own dairy plant in Pavlodar city. Today, the Company processes up to
50 tons of milk per day and produces about 100 product items.
The Company has received the following state support: subsidies within
Business Road Map 2020 program.

Сүт өнімдерін консервсіз қайта өңдеу
және ірімшік жасау.
Павлодар обл., Павлодар қ.,Солтүстік
өнеркәсіптік аумағы к., 4554

Переработка молока, кроме
консервирования, и производство
сыров.
Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Зона Северная промзона, 4554

Milk processing, except for canning,
and cheese production.
4554 Severnaya Promzona str.,
Pavlodar city, Pavlodar region
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CAPITAL PROJECT LTD, ЖШС

«CAPITAL PROJECTS LTD» ЖШС өз қызметін 2012 жылдың сәуірінде
бастады, ал 2014 жылдың қазан айында өнімнің алғашқы партиясы
шығарылды. Қазіргі таңда бұл - өндірісі толық оқшауланған заманауи құс
комбинаты. Кәсіпорын қызметінің негізгі бағыты – бройлер балапандардың
етін, жартылай дайын өнімдерді және мұздатылған әрі суытылған күйінде
құс етін өндіру және сату. Кәсіпорын жылына 20 мың тонна өнім шығарады.
Өнімнің барлығы Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын
стандарттарға сәйкес шығарылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

CAPITAL PROJECT LTD, TOO

Свою деятельность ТОО «CAPITAL PROJECTS LTD» начало в апреле 2012
года, уже в октябре 2014 года была выпущена первая партия продукции.
Сегодня это современный птицекомплекс с замкнутым производственным
циклом. Основное направление деятельности предприятия — производство
и реализация мяса цыплят-бройлеров, полуфабрикатов первичной разделки
и субпродуктов в замороженном и охлажденном виде, производительностью
до 20 000 тонн в год. Вся продукция произведена согласно стандартам,
действующим на территории Республики Казахстан.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

CAPITAL PROJECT LTD LLP

CAPITAL PROJECTS LTD LLP was launched in April 2012, and the first batch
of products was out in October 2014. Today it is a modern poultry complex with
a closed production cycle. The main activity of the company is the production
and sale of frozen and chilled broiler chicken meat, semi-finished primary
meat products and by-products, with a capacity of up to 20,000 tons per year.
All products are manufactured according to the standards applicable in the
Republic of Kazakhstan.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project within the Business Road Map 2020 program.

Бройлер балапан етін өндіру және
сату.
Ақмола облысы, Целиноград ауданы,
Ақмол ауылы, Гагарин көш., 14

Производство и реализация мяса
цыплят-бройлеров.
Акмолинская область,
Целиноградский район, аул Акмол,
ул. Гагарина 14,

Production and sale of broiler chicken
meat.
14 Gagarin str., Akmol village,
Tselinograd district, Akmola region
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COFFEE CTS GROUP, ЖШС

«COFFEE CTS GROUP» ЖШС 2009 жылы құрылған Қазақстандағы кофе
қуыратын алғашқы өндіріс. Компанияның басым бағыты – Қазақстандағы
кофе мәдениетін алға жылжыту, сондай-ақ бариста кәсібін танымал ету.
Кәсіпорын бариста, сондай-ақ кофе индустриясы туралы қосымша ақпарат
алғысы келетіндер үшін шеберлік сабағын өткізеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

COFFEE CTS GROUP, ТОО

ТОО «COFFEE CTS GROUP» – это первое в Казахстане производство
по обжарке кофе, основанное в 2009 году. Приоритетное направление
компании является развитие кофейной культуры в Казахстане, а также
продвижение профессии бариста. Предприятие занимается проведением
обучающих мастер-классов для бариста, а также для тех, кто хочет узнать
больше информации о кофейной индустрии.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

COFFEE CTS GROUP LLP

COFFEE CTS GROUP LLP is the first coffee roasting company in Kazakhstan
that was established in 2009. The Company’s priority is to develop the coffee
drinking culture in Kazakhstan and to promote the barista profession. The
Company holds training workshops for barista, as well as for those who want to
learn more about the coffee industry
The Company has received the following state support: subsidies within
Business Road Map 2020 program.

Кофе дәндерін қуыру, орау және сату.
Қарағанды обл., Қарағанды қ.,
Ленин к., 22-10

Обжарка, упаковка и реализация
кофейного зерна.
Карагандинская обл., г. Караганда,
ул. Ленина, 22-10

Coffee beans roasting, packaging and
sale.
22-10 Lenin str., Karaganda city,
Karaganda region
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GOLDEN RILL TRADE, ЖШС

«Golden Rill Trade» ЖШС «Хрустальная суы» сауда белгісімен ауыз
су шығаратын ең ірі өндіруші. Ауыз су компанияның жеке ұңғымасынан
өндіріліп, тазартудың жеті деңгейінен өтеді. Өнім сертификатталған, сапасы
Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттарының талаптарына
сай. Компания минералды құрамы алуан түрлі су мен балалар тағамына
арналған су өндіреді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасының аясында субсидиялау және «ШОБ топменеджментін оқыту» жобасы.

GOLDEN RILL TRADE, ТОО

ТОО «Golden Rill Trade» является крупнейшим производителем питьевой
воды под торговой маркой «Вода Хрустальная». Питьевая вода добывается
с собственной скважины и проходит 7 ступеней очистки. Продукция
сертифицирована, оценка качества производится согласно требованиям
государственных стандартов Республики Казахстан. Компания производит
воду с различными минеральными составами, а также и для детского
питания.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ» и субсидирование в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса-2020».

GOLDEN RILL TRADE LLP

Golden Rill Trade LLP is the largest manufacturer of drinking water under
Voda Khrustalnaya trademark. Drinking water is extracted from the Company’s
own well and undergoes 7 stages of purification. Products are certified, quality
is assessed according to the requirements of the state standards of the Republic
of Kazakhstan. The company produces water with various mineral composition,
including water for child nutrition.
The Company has received the following state support: SME TopManagement Training” project and subsidies within Business Road Map 2020
program.

Бөтелкедегі ауыз су.
Нұр-Сұлтан қ., Ы. Дүкенұлы көш., 27/1

Производство питьевой
бутилированной воды.
г. Нур-Султан, ул. Дукенулы, 27/1

Production of bottled drinking water.
27/1 Dukenuly str., Nur-Sultan city
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GOUDEN TRUFFLE
ШОКОЛАД ШЕБЕРХАНАСЫ,
ЖК

«Gouden truffle» шоколад шеберханасы» ЖК француз және бельгиялық
шоколадтан өнімдер шығарады. Өндіріс кезінде компания франциялық
Barry және бельгиялық қолдан жасалған Callebaut шоколадын қолданады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Еңбек» нәтижелі
жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021
жылдарға арналған бағдарламасы» аясында несиелеу және кепілдік беру.

ШОКОЛАДНАЯ МАСТЕРСКАЯ GOUDEN TRUFFLE, ИП

ИП «Шоколадная мастерская «Gouden truffle» производит изделия из
французского и бельгийского шоколада. При изготовлении продукции
компания использует французский шоколад Barry и бельгийский шоколад
ручной работы Callebaut.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: кредитование
и гарантирование в рамках «Программы развития продуктивной занятости
и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017-2021 гг».

GOUDEN TRUFFLE
CHOCOLATERY IE

Gouden truffle Chocolatery IE produces French and Belgian chocolate
products. In the production process, the Company uses French chocolate
Barry and Belgian handmade chocolate Callebaut.
The Company has received the following state support: crediting and
guaranteeing under the “Yenbek” State Program for the Development of
Productive Employment and Mass Entrepreneurship for 2017-2021.

Азық-түлік өнімдері мен сусындар
өндіру.
Нұр-Сұлтан қ., Е-356 көш.

Производство продуктов питания
и напитков.
г. Нур-Султан, ул. Е-356

Food and beverage production
Е-356 str., Nur-Sultan city
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GREEN ECO, ЖШС

2016 жылда Алматы облысының Талғар ауданында қыш құмыраларда
көктат өсіретін ерекше жылыжай кешені салынды. Қазір Қазақстанда
теңдесі жоқ орын. Органикалық материалдар мен табиғи шымтезекті
пайдаланып, компания дүниежүзілік сапа стандарттарына сай келетін нағыз
экологиялық таза өнімді өсіреді. Компания өнімі – жасыл салат, өсімдік көгі.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ менеджментін оқыту».

GREEN ECO, TOO

В 2016 году в Алматинской области Талгарском районе компания
«Green Eco» построила уникальный тепличный комплекс по выращиванию
свежей зелени в горшочках, аналогов которому нет в Казахстане. Применяя
органическую подкормку и натуральный торф, компания выращивает
экологически чистый продукт, соответствующий мировым стандартам
качества. Продукция компании - это салаты и зелень в горшочках.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: «Обучение
топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

GREEN ECO LLP

In 2016, the company built a unique greenhouse complex in Talgar district
of Almaty region. This complex has no analogues in Kazakhstan. Using organic
top dressing and natural peat, the company grows eco-friendly products that
meet international quality standards. The products are represented by lettuce
and potherbs.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project within Business Road Map 2020 program.

Көкөністерді өсіру, екпе көшеттерді
өндіру.
Алматы обл., Талғар ауд.,
Панфилов ауылы

Выращивание овощей, их семян
и рассады.
Алматинская обл., Талгарский р-н,
с. Панфилово

Production of bottled drinking water.
27/1 Dukenuly str., Nur-Sultan city
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GURME, ЖК

Компания дұрыс тамақтану үшін консервантсыз, қант құрамы аз немесе
тіпті қантсыз, құрамында синтетика хош иістендіргіштері жоқ өнімдер
(зефир, гранола, маршмеллоу, жеміс чиптері) жасайды. Ингредиенттерді
арнайы дайындау мен өңдеу технологиясы арқасында өнімнің барлық
пайдалы қасиеттері сақталады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

GURME, ИП

Компания изготавливает на заказ изделия для правильного питания, без
консервантов, синтетических ароматизаторов с маленьким содержанием
сахара или без сахара (зефир, гранола, маршмеллоу, фруктовые чипсы).
Компания сохраняет все полезные качества изделия, за счет особенной
технологии приготовления и обработки ингредиентов.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

GURME IE

Company manufactures custom-made products for healthy nutrition,
containing no preservatives, synthetic flavoring agents with a low sugar
content or without sugar (granola, marshmallows, fruit chips). Thanks to the
special technology of ingredients preparation and processing, the company
preserves all the useful qualities of products.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project within Business Road Map 2020 program.

Қант кондитер өнімдері, көкөністер
мен жемістерді қайта өңдеу.
Қостанай обл., Қостанай қ., Әуежай
ш.а., 1-14

Изготовление кондитерских сахаристых изделий, переработка овощей
и фруктов.
Костанайская обл., г. Костанай,
мкр. Аэропорт, 1-14,

Manufacturing of confectionery sugar
products, processing of vegetables
and fruits.
1-14 Airport microdistrict, Kostanay
city, Kostanay region
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HIKMET LTD, ЖШС

«Hikmet LTD» ЖШС – элеватор-диірмен кешені бар, жоғары сапалы
ұн шығаратын ең ірі өндірушілердің бірі. Қазір «Hikmet LTD» ЖШС
Петропавл қаласында орналасқан қоймадан жоғары, бірінші, екінші
сұрыпты ұн, кебек, астық қалдықтарын кез келген жерге жеткізе алады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында кепілдік беру.

HIKMET LTD, ТОО

ТОО «Hikmet LTD» — это элеваторно-мельничный комплекс.
ТОО «Hikmet LTD» является одним из крупных производителей
высококачественной муки. Мельничный комплекс ТОО «Hikmet LTD» в
настоящее время может предложить следующие условия поставки муки
пшеничной высшего, первого сорта, второго сорта, отруби, зерноотходы
со склада г. Петропавловска, Республика Казахстан
Виды государственной поддержки, полученные компанией: гаран
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

HIKMET LTD LLP

Hikmet LTD LLP is a grain hopper and mill complex, which is one of the
largest manufacturers of high-quality flour. Currently, Hikmet LTD LLP’s mill
complex can offer the following terms of delivery of wheat flour of the top
grade, first grade, second grade, bran, grain waste from the warehouse in
Petropavlovsk, Republic of Kazakhstan.
The Company has received the following state support: guaranteeing
within Business Road Map 2020 program.

Ұн өндіру.
Солтүстік Қазақстан обл., Петропавл
қ., Я. Гашек көш., 36

Производство муки.
Северно-Казахстанская область, г.
Петропавловск, ул. им. Я. Гашека, 36

Flour production.
36 Ya. Gashek str., Petropavlovsk city,
North Kazakhstan region
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INTER TRADE, ЖШС

«INTER TRADE» ЖШС (Интер Трайд) Қазақстан Республикасының бүкіл
аумағы бойынша көтерме және бөлшек саудамен айналысады.
Экологиялық таза бидайдан шығарылатын өнім (жоғары, бірінші, екінші
сұрыпты ұн) тұтынушылардың жоғарғы сұранысына ие және Қазақстан
Республикасының барлық өңірлеріне, ТМД елдеріне және алыс шетелге
жеткізіледі. Компанияның өнімі Қазақстанда ғана емес, ал сонымен
бірге көптеген шет елдерде, оның ішінде Қытай Халық Республикасында,
Ресейде, Біріккен Араб Әмірліктерінде, Ауғанстанда, Тәжікстанда, Иранда,
Қырғызстанда да танымал.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Даму-Лизинг»
бағдарламасы бойынша қолдау.

INTER TRADE, ТОО

ТОО «INTER TRADE» (ИНТЕР ТРАЙД) ведет оптовую и розничную
торговлю по всей территории Республики Казахстан.
Производимая продукция (мука высшего, первого и второго сортов) из
экологически чистого зерна пользуется повышенным спросом покупателей
и поставляется во все регионы Республики Казахстан, в страны СНГ и
дальнее зарубежье. Мука компании признана лидером в своей отрасли,
и известна не только в Казахстане, но и во многих странах, в том числе
в Китайской Народной Республике, России, Объединенных Арабских
Эмиратах, Афганистане, Таджикистане, Иране, Киргизии.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: поддержка
по программе «Даму-Лизинг».

INTER TRADE LLP

INTER TRADE LLP carries on wholesale and retail trade throughout the
Republic of Kazakhstan.
The products (top-grade, 1st grade, 2nd grade flour) manufactured from
ecologically clear grain are highly demanded and supplied to all regions
of the Republic of Kazakhstan, to the CIS countries and abroad. The flour
is acknowledged as the leader in the industry, and it is known not only in
Kazakhstan, but also in many countries, including the Republic of China,
Russia Federation, the United Arab Emirates, Afghanistan, Tajikistan, Iran and
Kyrgyzstan.
The Company has received the following state support: support under
“Damu-Leasing” program.

Көтерме және бөлшек сауда.
Ақмола обл., Атбасар ауданы, Атбасар
қ., Атбасар көш., 2

Оптовая и розничная торговля.
Акмолинская обл., Атбасарский р-н,
г. Атбасар, ул. Атбасар, 2

Wholesale and retail trade.
2 Atbasar str., Atbasar city,
Atbasar district, Akmola region
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KASPI KERUEN, ЖШС

«Kaspi Keruen» ЖШС Kaspi keruen сауда белгісімен шағын көлемде
дәмдеуіштер мен кулинар қоспаларды өндіреді. Компания 2018 жылдың
каңтар айында құрылды. Өндіріске қажетті арнайы құрал-жабдықтар
құрылтайшының қаражатынан сатып алынды. Өнім сертификатталған.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: қашықтан оқыту.

KASPI KERUEN, ТОО

ТОО «Kaspi Keruen» занимается малым производством приправ, специй,
кулинарных добавок под логотипом «Kaspi Keruen». Компания создана
в январе 2018 года. Основные средства (специальные оборудования)
были приобретены за счет собственных средств учредителя (участника).
Продукция сертифицирована.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
дистанционное обучение.

KASPI KERUEN LLP

Kaspi Keruen LLP is engaged in small-scale production of dressings, spices,
culinary additives under the Kaspi Keruen logo. The company was established
in January 2018. Fixed assets (special equipment) were purchased at the
expense of own funds of the founder (member). Products are certified.
The Company has received the following state support: distance learning.

Дәмдеуіштер, кулинар қоспаларды
өндіру.
Ақтау қ., Приморский ауданы, 13

Производство приправ, специй,
кулинарных добавок.
г. Актау, Жилой массив Приморский,
ул. Урожайна, 13

Production of dressings, spices, culinary
additives.
13 Urozhaynaya str., Primorskiy
residential area, Aktau city
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KISS KAZAKHSTAN, ЖШС

KISS Chocolaterie Нұр-Сұлтан қаласында шоколад өнімдерін шығарады.
Компания табиғи ингредиенттер мен сапалы шикізат қолданады. Қазір
адамдар өз денсаулығы мен өмір сүру сапасы туралы ойлана бастағандықтан,
компания оларға пайдалы десерттің жаңа мәдениетін үйретуде. Кез келген
адам дәмі тіл үйірерлік кәмпиттерді жасау жолымен таныса алады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

KISS KAZAKHSTAN, TOO

KISS Chocolaterie - это производство шоколадных изделий в центрегорода
Нур-Султан. Компания использует только натуральные ингредиенты
и качественное сырье. Для желающих в компании предусмотрены
мероприятия, в рамках которых возможно понаблюдать за увлекательным
процессом приготовления вкуснейших конфет.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: «Обучение
топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

KISS KAZAKHSTAN LLC

KISS Chocolaterie is a chocolate production facility in the center of the
Nur-Sultan city. Company uses only natural ingredients and high-quality raw
materials.
Anyone can come to the company and watch the exciting process of making
delicious sweets.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project within Business Road Map 2020 program.

Шоколад кәмпит өндіру.
Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай Батыр көш.,
13/167

Производство шоколадных конфет.
г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра,
13/167

Chocolate production.
13/167 Kabanbay Batyr str., Nur-Sultan
city
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KONDIZ, ЖШС

«KondiZ» ЖШС 2014 жылы құрылған. Компанияның кондитерлік
фабрикасы жылына 22 000 тонна ұн кондитерлік өнімдерін шығарады.
Қазіргі уақытта фабрика күлшенің 100-ден астам түрін шығарады. Өнім
Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізіліп, Ресей, Моңғолия, Қырғызстан,
Беларусь, Литва және Тәжікстан секілді елдерге экспортталады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы «Даму-Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

KONDIZ, ТОО

ТОО «KondiZ» – отечественное предприятие, созданное в 2014 году.
Компания имеет кондитерскую фабрику, производственная мощность
которой составляет 22 000 тонн мучных кондитерских изделий в год. На
сегодняшний день на фабрике выпускается более 100 различных видов
печенья. Продукция поставляется во все регионы Казахстана и на экспорт в
Россию, Монголию, Кыргызстан, Беларусь, Литву и Таджикистан.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «ДамуӨндіріс».

KONDIZ LLP

KondiZ LLP is a domestic enterprise established in 2014. The company has
a confectionery factory with a production capacity of 22,000 tons of pastry
per year. Today, the factory produces more than 100 different types of cookies.
The products are shipped to all regions of Kazakhstan and exported to Russia,
Mongolia, Kyrgyzstan, Belarus, Lithuania, and Tajikistan.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris”
program for supporting SMEs in the manufacturing sector.

Ұннан жасалған кондитер өнімдері,
крекер өндіру.
Шығыс Қазақстан обл., Семей қ.,
Сорокин к., 39

Производство мучных кондитерских
изделий, крекера.
Восточно Казахстанская обл., г. Семей,
ул. Сорокина, 39

Manufacture of pastry, crackers.
9 Sorokin str., Semey city, East
Kazakhstan region
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LATTE, ЖК

«Latte» ЖК – 2015 жылы Е. Коломийцева құрған кондитерлік цех. 2018
жылы өнімнің сапасын жақсарту, өндірістік процестерді автоматтандыру
және цех өнімділігін арттыру мақсатында өндіріс жаңғыртылды.
Кондитерлік цехтің өнімі тек табиғи қоспалардан жасалады. Дайын өнім
облыстың аудандарына, Көкшетау, Нұр-Сұлтан қалаларына және басқа да
өңірлерге сауда өкілдері арқылы сатылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Еңбек» Нәтижелі
жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017–2021
жылдарға арналған бағдарламасы.

LATTE, ИП

ИП «Latte» - это кондитерский цех, образованный Коломийцевой
Евгенией в 2015 году. В 2018 году на предприятии приняли решение
модернизировать производство с целью улучшения качества выпускаемой
продукции, автоматизации производственных процессов и увеличения
производительности цеха.
Продукция кондитерского цеха ИП «Latte» изготавливается только из
натуральных ингредиентов, используя «домашнюю» рецептуру и славится
своей натуральностью. Реализация готовой продукции производится через
торговых представителей в районы области, в города Кокшетау, Астана и
другие регионы.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: Госу
дарственная программа развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек».

LATTE IE

Latte IE confectionery production shop was established in 2015 by Yevgeniya
Kolomiytseva. In 2018, the Company decided to modernize production in
order to improve the quality of products, automate production processes and
increase the output.
Latte IE confectionery production shop manufactures its products only of
natural ingredients using a “homemade” recipe and is famous for its naturalness.
Finished products are sold through sales representatives to districts of the
region, to Kokshetau and Astana cities, and other regions.
The Company has received the following state support: “Yenbek”
State Program for the Development of Productive Employment and Mass
Entrepreneurship for 2017-2021.

Кепкен нан мен күлше өндіру, ұзақ
сақталатын кондитер тағамдары, торт,
бәліш пен бисквит өндіру.
Солтүстік Қазақстан обл., Петропавл
қ., Шухов көш., 16

Производство сухарей и печенья;
производство мучных кондитерских
изделий, тортов, пирожных, пирогов
и бисквитов, предназначенных для
длительного хранения.
Северно-Казахстанская область,
г. Петропавловск, ул. Шухова, 16

Production of crackers and cookies;
nonperishable production of flour
confectionery, cakes, pastries, pies and
biscuits.
16 Shukhov str., Petropavlovsk city,
North Kazakhstan region
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MED STYLE PLUS, ТОО

«MED style plus» ЖШС 2015 жылы тіркелді. Бастапқыда кәсіпорын
жартылай дайын өнімдер шығарды. Комбинат нарық заңына жылдам ілесіп,
өнім түрлерін үнемі жаңартып толықтырып отырады. Қазір «Вкус мира»
сауда белгісімен тартылған ет, котлет, тұшпара, манты, хинкали, тефтель
секілді көптеген өнім түрлері шығарылады. Өндіріс процестері барысында
санитариялық-эпидемиологиялық нормаларды қатаң сақталады. Шикізат
жергілікті компаниялар мен шаруа қожалықтарынан сатып алынады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы «Даму-Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

MED STYLE PLUS, ТОО

ТОО «MED style plus» зарегистрированное в 2015 году, организовало
производство замороженных полуфабрикатов. Комбинат постоянно
обновляет и расширяет свой ассортимент, быстро реагируя на
конъюнктурные изменения пищевого рынка. Сегодня под брендом «Вкус
Мира» выпускается много наименований продукции: фарши, котлеты,
пельмени, манты, хинкали, тефтели, фарш. Все производственные процессы
проходят при жестком соблюдении санитарно-эпидемиологических
норм. Сырье для производства полуфабрикатов приобретается у местных
компаний и фермерских хозяйств. «Вкус Мира» в городе Петропавловск
реализует пельмени, манты и полуфабрикаты из фарша (свинины и
говядины).
Виды государственной поддержки, полученные компанией: про
грамма поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности
«Даму -Өндіріс».

MED STYLE PLUS LLP

MED Style Plus LLP was registered in 2015 and organized production
of frozen semi-finished products. The plant is constantly updating and
expanding its range, quickly responding to changes in the food market. Today,
many products are manufactured under Vkus Mira trademark: minced meat,
cutlets, meat dumplings, manti, khinkali, meatballs. All production processes
are subject to strict sanitary and epidemiological norms. Raw materials for
semi-finished products manufacturing are purchased from local companies
and farms. In Petropavlovsk, Vkus Mira sells meat dumplings, manti and semifinished products of minced meat,(pork and beef).
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris”
program for supporting SMEs in the manufacturing sector.

Тағам өнімдерін және жартылай
дайын өнімді өндіру.
Петропавл қ., Я. Гашек 1-өтп, 1

Производство приготовленных
пищевых продуктов
и полуфабрикатов.
г. Петропавловск, 1-ый проезд
Ярослава Гашека, 1

Production of prepared food and semifinished products.
1, 1st passage named after Yaroslav
Gashek, Petropavlovsk city
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MERISTAN, ЖШС

«Меристан» ЖШС кондитерлік өнімдер саласында бес жылдан бері
жұмыс істейді. Компанияның мақсаты – тұтынушылардың талғамына сай
қауіпсіз өнім шығару, өнім түрлерін көбейту, оның сапасын жақсарту, халық
үшін бағаның қолжетімді болуы.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы «Даму-Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

MERISTAN, TOO

ТОО «Мeristan» работает на рынке Казахстана более пяти лет по
производству кондитерских изделий. Целью предприятия является
производство безопасной продукции, удовлетворяющей требованиям
потребителей, а также расширение ассортимента выпускаемой продукции,
повышение её качества, доступность цены для всех слоев населения и
полезности.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму
-Өндіріс».

MERISTAN LLP

Мeristan has been operating on the Kazakhstani market in the sphere of
confectionery production for more than five years. The Company's aim is to
manufacture safe products that meet the consumers’ requirements, as well as
to expand the range of products, improving their quality and affordability for
all segments of the population.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris”
program for supporting SMEs in the manufacturing sector.

Ұннан жасалған кондитер өнімдері.
Маңғыстау обл., Ақтау қ.,
Индустриялық аймақ 2, 68

Производства мучных кондитерских
изделий.
Мангистауская обл., г. Актау,
Промышленная зона 2, уч. 68

Production of pastry.
Section 68, 2nd Industrial Zone,
Aktau city, Mangistau region
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Q.MOBO, ЖШС

«Q.Mobo» ЖШС нарықта «Добровъ» фермерлік үйі» сауда белгісімен
қызмет етеді. Манты, тұшпара, вареник, котлет, гриль шұжықтары және кәуап
шығарады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

Q.MOBO, ТОО

ТОО «Q.Mobo» представлен на рынке под брендом «Фермерский дом
«Добровъ», занимается производством мант, пельменей, вареников, котлет,
колбасок-гриль и шашлыков.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Q.MOBO LLP

Q. Mobo LLP is represented on the market under the “Dobrov Farmhouse”
trademark, manufactures Manti (oriental dumplings), Pelmeni (meat pockets/
ravioli), Varenyky (curd or fruit dumplings), Cutlets (meat rissoles), grilled
sausages and shish kebabs.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

Еттен және үй құсы етінен жасалған
өнімдер. Дайын тамақ өнімдерін
шығару. Сүт өңдеу және ірімшік
өндірісі.
Алматы обл., Талғар ауданы, Белбұлақ
ауылы, Новостройка көш., 101

Производство продуктов из мяса и
мяса домашней птицы. Производство
готовых пищевых продуктов.
Переработка молока и производство
сыра.
Алматинская обл., Талгарский район,
с.Бельбулак, ул. Новостройка, 101

Manufacture of meat and poultry meat
products. Manufacture of ready-made
meals. Milk processing and cheese
manufacturing.
101 Novostroika str., Belbulak
settlement, Talgar district, Almaty
region
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SAYDARS SERVICE CATERING
CO, ЖШС

«Saydars Service Catering Co» ЖШС «Mommy Kitchen» сауда белгісімен
қамырда қатырылған жартылай дайын өнімдерді шығарады. Компания
2016 жылдың тамыз айында құрылды. Өндіріске қажетті арнайы құралжабдықтар құрылтайшының жеке қаражатына сатып алынды. Өнім
сертификатталған. Оның ішінде: «Үй тұшпарасы», «Керемет», «Ханшайым»
атты тұшпаралар, «Картопты вареник», манты, жентектелген ет бар.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «Іскерлік байланыстар» жобасы,

SAYDARS SERVICE CATERING
CO, ТОО

ТОО «Saydars Service Catering Co» занимается малым производством
полуфабрикатов замороженных в тесте под логотипом “Mommy Kitchen”.
Компания создана в августе 2016 года. Продукция сертифицирована. В
числе производимой продукции: пельмени марки «Домашние», «Керемет»,
«Ханшайым», манты «Домашние», вареники «Домашние», фрикадельки.
Компания сбывает продукцию через сеть супермаркетов, также имеется
точка оказания услуг общественного питания населению, одноименное
кафе «Mommy kitchen».
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Деловые связи» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

SAYDARS SERVICE CATERING
CO LLP

Saydars Service Catering Co LLP is engaged in small-scale manufacturing
of semi-finished products frozen in dough under Mommy Kitchen logo. The
Company was established in August 2016. The products are certified and include
“Domashniye”, “Keremet”, “Khanshaiym” meat dumplings, “Domashniye” manti,
“Domashniye” dumplings, meatballs. The Company sells its product through the
network of supermarkets. Also, there is a catering point, the eponymous café
“Mommy kitchen”.
The Company has received the following state support: “Business Links”
project within Business Road Map 2020 program.

Жартылай фабрикаттар өндіру.
Актау қ., 6 ш.а., 40, 7-пәтер

Производство полуфабрикатов
г. Актау, 6 мкр., 40, кв.7

Manufacturing of semi-finished
products
Apt. 7, 40, Microdistrict 6, Aktau city
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SHER-777, ЖШС

«SHER 777» сауда белгісінің компаниялар тобы – технологиялық
процестері автоматты түрде басқарылатын екі заманауи диірмен кешені.
Тәулігіне 200 тонна ұн тартады.
«SHER 777» сауда белгісінің компаниялар тобы жоғары сапасымен әйгілі
және он жылдан бері Қазақстан аумағы мен шет елдерге сұранысқа ие,
жоғары, бірінші және екінші сұрыптағы бидай ұнын ұсынады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы «Даму-Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

SHER-777, ТОО

Группа компаний торговой марки «SHER 777» - это два современных
высокомеханизированных мельничных комплекса с автоматизированным
управлением технологических процессов общей производительностью
свыше 200 тонн пшеничной хлебопекарной муки в сутки.
Группа компаний торговой марки «SHER-777» предлагает пшеничную
муку высшего, первого и второго сортов собственного производства,
известную своим высоким качеством и пользующуюся большим спросом на
территории Казахстана и за его пределами в течение 10 лет.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «ДамуӨндіріс».

SHER-777 LLP

The group of companies of SHER 777 trademark is two modern highly
mechanized mill complexes with automated technological process control
with the total output of over 200 tons of baking wheat flour per day.
The group of companies of SHER 777 trademark offers wheat flour of the
top, first and second grades of its own production, known for its high quality
and being in demand in Kazakhstan and abroad within 10 years.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris”
program for supporting SMEs in the manufacturing sector.

Ұн өнімдерін өндіру және сату.
Қостанай обл., Жетіқара ауданы,
Жетіқара қ., Өнеркәсіптік аймақ
көшесі

Производство и реализация мукомольной продукции.
Костанайская обл., Житикаринский
р-н, г. Житикара, ул. Промзона

Manufacturing and sale of milling
products.
Promzona str., Zhitikara city, Zhtikara
district, Kostanay region
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THE CHEF DELICATESSEN,
ЖК

«THE CHEF delicatessen» - «Бас аспаздың деликатестері» деп аударылады.
Цехтің басты ерекшелігі – мұсылман жұртының тамақтану әдебін ескере
отырып, жергілікті азық-түліктен сапасы жоғары ет деликатестерін өндіру.
Бүкіл өндіріс оқшауланған, оның ішінде ең күрделісі – етті ыстау және
қақтау.
Компания өнімнің жетпістен астам түрін шығарады, оның ішінде, стейк,
шұжық, гриль шұжықтары, ысталған ет және т.б.. Компанияның үлкен ет
комбинаттарынан ерекшелігі – дайын өнімді сақтаудың қысқа мерзімі,
себебі шығарылатын өнімге алмастырғыштар, бояғыштар қосылмайды.
Компания Еуропадағы кішігірім ет дүкендері секілді өнімді қолдан жасау
қағидасын ұстанады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: қашықтан оқыту.

THE CHEF DELICATESSEN,
ИП

«THE CHEF delicatessen» в дословном переводе означает «Деликатессы
от Шеф повара». Особенность цеха – это производство мясных деликатесов
только из местных продуктов высшего качества, с учетом мусульманских
особенностей питания. Весь цикл производства проходит в стенах компании,
особо компания выделяет наиболее трудозатратные – это копчение и
вяление.
Компания производит более 70-ти наименований деликатесов: стейков,
колбас, колбасок гриль, копчёностей и т.д. Основное отличие компании
от мясных гигантов – это короткий срок хранения готовой продукции,
что объясняется отсутствием заменителей, красителей в продукции.
Несмотря на оснащение компания придерживается более ремесленного
производства, по примеру небольших мясных лавок в Европе.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистан
ционное обучение.

THE CHEF DELICATESSEN IE

The specifics of the workshop is a roduction of meat delicacies only from
high-quality local products, taking into account Muslim dietary habits. The
entire production cycle is carried out in the company’s facility, even smoking
and drying, which are the most labor-intensive processes.
The company produces more than 70 delicacies items: steaks, sausages,
grilled sausages, smoked meats, etc. The main difference between the meat
giants and us is short shelf life of the finished products, which is explained
by the absence of substitutes and dyes in the products. Despite equipment,
company adheres to craft production, like in small butcher shops in Europe.
The Company has received the following state support: distance learning.

Ет өнімдерін өндіру.
Нұр-Сұлтан қ., Ақыртас көш., 1/1,
1-кеңсе

Производство мясных продуктов.
г. Нур-Султан, ул. Акыртас 1/1, оф. 1

Manufacturing of meat products.
Office 1, 1/1 Akyrtas str., Nur-Sultan
city
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TOUR AIS – NUR, ЖШС

«TOUR AIS-NUR» ЖШС бауырсақ пісірумен айналысады және өз
өнімдерін Шымкент, Тараз, Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларындағы сауда
орындарына жеткізеді. Кәсіпорын тәулігіне 200-300 кг бауырсақ пісіреді.
Мереке күндері компания 1-2 тонна өнім шығарады. 2018 жылы компания
Қытай мен Ресейдің халықаралық нарығына шығуды жоспарлап отыр.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Іскерлік
қатынастар» жобасы.

TOUR AIS – NUR, ТОО

ТОО «TOUR AIS-NUR» занимается производством баурсаков и поставляет
свою продукцию на рынки городов Шымкент, Тараз, Нур-Султан и Алматы.
Производственная мощность предприятия составляет 200-300 кг баурсаков
в сутки, а в праздничные дни компания производит 1-2 тонны продукции.
В 2018 году в планах предприятия выйти на международный рынок Китая
и России.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Деловые связи».

TOUR AIS – NUR LLP

TOUR AIS-NUR LLP is engaged in baursak production and supplies its
products to the markets of Shymkent, Taraz, Nur-Sultan and Almaty cities. The
plant’s production capacity is 200-300 kg of baursaks per day, and on holidays
the Company produces 1-2 tons of products. The Company is planning to enter
international Chinese and Russian markets in 2018.
The Company has received the following state support: “Business Links”
project.

Бауырсақ өндіру.
Алматы қ., Галилей к., 2/2

Производство баурсаков.
г. Алматы, ул. Галилея, 2/2

Baursak production.
2/2 Galilei str., Almaty city
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АБЖАППАРОВ КАСЫМ
АБУЗАЙЫРОВИЧ, ЖК

Жүгеріден жасалатын «Кәусәр» атты сусын өндірісі. Өндірісте күн
сайын мың литр сусын шығады. Өнімді Қазақ тағамтану академиясы
мақұлдады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы бойынша мемлекеттік грант.

АБЖАППАРОВ КАСЫМ
АБУЗАЙЫРОВИЧ, ИП

Производство тонизирующего напитка из кукурузы под названием
«Каусар». Ежедневно на производственной линии изготавливается до тысячи
литров напитка. Продукт получил одобрение Казахской академии питании.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: госу
дарственный грант по программе «Дорожная карта бизнеса-2020».

ABZHAPPAROV KASYM
ABUZAIYROVICH IE

Production of Kausar tonic drink made of corn. The product was approved by
the Kazakh Academy of Nutrition.
The Company has received the following state support: state grant within
the Business Road Map 2020 program.

Минералды сулар мен басқа да
алкогольсіз сусындар өндіру.
Қызылорда обл., Жаңақорған ауд.,
Кейден а. о.і, Кейден ауылы, А.Түркіш
көш., 10

Производство минеральных вод
и других безалкогольных напитков.
Кызылординская обл.,
Жанакорганский р-н, Кейденский с. о.,
с. Кейден, ул. А.Туркеш, 10

Production of mineral water
and other soft drinks.
10 A.Turkesh str., Keiden village, Keiden
rural district, Zhanakorgan district,
Kyzylorda region
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АБЗАЛ И К, ТС

«Абзал және К» толық серіктестігі ауыл шаруашылығы саласының,
атап айтқанда, Қазақстанның күріш индустриясының қарқынды дамып
келе жатқан компанияларының бірі. Қазақстанның күріш өндіретін
көшбасшыларының үштігіне кіреді және отандық нарықта ғана емес,
сонымен бірге ТМД елдерінің нарығында да өз орнын алған. 2019 жылы
«Абзал және К» құрылғанына 25 жыл толады. Компания өз қызметін күріш
саудасынан бастап, күрішті өз алқаптарында өсіріп, өз зауыттарында
өңдеуге дейін дамытты.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

АБЗАЛ И К, ПТ

Полное Товарищество «Абзал и Компания» одно из динамично
развивающихся компаний сельскохозяйственной отрасли, в частности
рисовой индустрии Казахстана. Компания уверенно входит в тройку
лидеров рисопроизводства Казахстана, и твердо держит свою позицию
не только на рынке страны, но и стран СНГ. В 2019 году ПТ «Абзал
и Компания» исполняется 25 лет со дня основания. Компания начала
свою деятельность с торговли рисом и развила её до возделывания риса
на своих полях и его переработки на собственных заводах.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

ABZAL AND CO. FP

Abzal and Company Full Partnership is one of the dynamically developing
companies in the agricultural sector, in particular the rice industry of
Kazakhstan. The company is among the three leaders of rice production in
Kazakhstan, and firmly holds its position not only in the Kazakhstani market,
but also in the CIS countries. In 2019, Abzal and Company FP celebrates the
25th anniversary of its Foundation. The company began its activities with the
trade of rice and developed to the rice cultivation in their fields and processing
in their own factories.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” within the Business Road Map 2020 program.

Күріш өсіру және өңдеу.
Қызылорда обл., Кызылорда қ.,
Қаратоғай көш., 113

Выращивание и переработка риса.
Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Каратугайская, 113

Rice cultivation and processing.
113 Karatugay str., Kyzylorda city,
Kyzylorda region
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АГГРАЙ, ЖШС

2017 жылы негізі қаланған «АГГРАЙ» ЖШС италия технологиясы
бойынша табиғи ірімшіктер мен йогурт шығарады. Өнімнің ерекшелігі –
100% табиғилығы, яғни өнімнің құрамында бояуыш пен консервант жоқ.
Компанияның күніне 500 литр шикізат өңдей алатын жеке өндірістік цехы
бар.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясындағы «Бизнес-Кеңесші» жобасы.

АГГРАЙ, ТОО

ТОО «АГГРАЙ» было основано в 2017 году. Компания производит
натуральные сыры и йогурты по итальянской технологии. Отличительной
особенностью продукции является их 100% натуральность, производство без
добавления красителей и консервантов. Предприятие имеет собственный
производственный цех, где обрабатывает до 500 литров сырья в день.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Бизнес-Советник» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

AGGRAY LLP

AGGRAY LLP was established in 2017, it manufactures natural cheeses and
yoghurts according to the Italian technology. Their product is unique for being
100% natural without adding food dyes and preservatives. The Company has
its own operation shop which processes up to 500 liters of raw materials per
day.
The Company has received the following state support: “Business Advisor”
project within the Business Road Map 2020 program.

Азық-түлік өнеркәсібі.
Павлодар обл., Павлодар қ., Пахомов
көш., 104/2

Пищевая промышленность.
Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Пахомова, 104/2

Food industry.
104/2 Pakhomov str., Pavlodar city,
Pavlodar region
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АЙ-АР, ЖШС

«Ай-Ар» ЖШС Шығыс Қазақстан облысы бойынша макарон-ұн тарту
саласындағы жетекші кәсіпорын болып саналады. Компания макарон
өнімдерін, жоғары және бірінші сұрыпты нан пісіретін ұн мен қара бидай
ұнын шығарады. Бүкіл өнім мемлекеттік талаптарға сәйкес келеді, оның
сәйкестігін растайтын тиісті сертификат бар. Бүгінгі күні «Ай-ар» ЖШС
тәулігіне 200 тонна ұн және 15 тонна макарон шығаратын диірмен-макарон
кешені.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы «Даму-Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

АЙ-АР, ТОО

ТОО «Ай-Ар» – ведущее предприятие макаронно -мукомольной
отрасли в Восточно-Казахстанкской области, с успехом производит
макаронные изделия, хлебопекарную муку высшего, первого и ржаную.
Вся продукция отвечает государственным требованиям, что подтверждено
соответствующим сертификатом. На сегодняшний день ТОО «Ай-Ар»
это успешно функционирующий мельнично-макаронный комплекс,
производительностью муки – 200 тонн в сутки, макаронных изделий 15
тонн.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму
-Өндіріс».

AI-AR LLP

Ai-Ar LLP is the leading enterprise in pasta production and flour milling
industry in the East Kazakhstan region. The Company successfully produces
pasta, top-grade, 1st and 2nd grade flour, as well as rye flour. All products
meet state requirements, which is confirmed by a certificate. Today Ay-Ar
LLP is a successfully operating flour and pasta producing complex with flour
output 200 tons per day and pasta output 15 tons per day.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris”
program for supporting SMEs in the manufacturing sector.

Ұн және макарон өнімдерін өндіру.
Шығыс Қазақстан облысы, Семей қ.,
Каржаубайулы көш., 243

Производство муки и макаронной
продукции.
Востночно-Казахстанская область,
г. Семей, ул. Каржаубайулы, 243

Flour and pasta production.
243 Karzhaubaiuly str., Semey city, East
Kazakhstan region
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AYKAN (Айкан), ЖШС

2013 жылы құрылған «AYKAN» ЖШС табысты дамып жатқан отандық
компания. Компанияның өнімі «Эмир» сауда белгісімен шығарылады.
2014 жылдан бастап компания тұзды сүзбе ірімшігі, адыгей сүзбе ірімшігі,
сулугуни, қаймақты, голландиялық, моцарелла, тұзды чечил, балқытылған
ірімшік секілді көптеген өнім түрлерін шығарады. «AYKAN» ЖШС өндірістің
санитариялық нормалары мен ережелерін қатаң сақтай отырып, түрік
жоғарғы технологиялық жабдықтарында жұмыс істейді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы ШОБ қолдау бағдарламалары аясындағы несие.

AYKAN (Айкан), ТОО

ТОО «AYKAN» – отечественная успешно развивающаяся производ
ственная компания, основанная в 2013 году. Предприятие реализует
продукцию под торговой маркой «Эмир». Начиная с 2014 года, компания
производит широкий ассортимент сыров: брынза в рассоле, брынза
адыгей, сулугуни, сметанковый, голландский, моцарелла, чечил в рассоле,
плавленый пастообразный «Невский сливочный». ТОО «AYKAN» работает
на высокотехнологичном оборудовании турецкого производства с
соблюдением санитарных норм и строгих правил производства.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму
-Өндіріс».

AYKAN (Aykan) LLP

AYKAN LLP is a domestic successfully developing manufacturing
Company, established in 2013. The Company sells products under Emi
trademark. Since 2014, the Company has been manufacturing a wide range
of cheeses: brynza in brine, Adygei brynza, suluguni, whig, Dutch, mozzarella,
chechil in brine, Nevsky Creamy melted pasty. AYKAN LLP uses Turkish
high technology equipment and observes sanitary norms and strict production
rules.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris”
program for supporting SMEs in the manufacturing sector.

Азық-түлік өнімдерін өндіру.
Шымкент қ., 230 орам, 103

Производство продуктов питания.
г. Шымкент, 230 кв., стр. 103

Food production.
103, 230 quarter, Shymkent city
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АЙС-ПЛЮС, ЖШС

«Айс-плюс» сүт компаниясы Қазақстан нарығында сүт өнімдерін ұсыну
саласындағы көшбасшы. Оның өнімі «Айс» сауда белгісімен танымал.
1999 жылы сүзбе цехы негізінде ашылған компания сүтті қайта өңдейді.
Кәсіпорынның алғашқы өнімі балмұздақ болғандықтан, «Айс» деп аталады.
Осы жылдар ішінде компания заманауи жоғары технологиялық кәсіпорынға
айналды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

АЙС-ПЛЮС, ТОО

Молочная компания «Айс-плюс» является лидером в производстве
молочной продукции на рынке Казахстана, представляет свою продукцию
под торговой маркой «Айс». Компания занимается переработкой молока и
была основана в 1999 году на базе творожного цеха. Первой продукцией
предприятия было мороженое, отсюда и название «Айс». За годы развития
компания превратилась в высокотехнологичное современное предприятие
законченного цикла - от производства сырья до прилавка.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

ICE PLUS, LLP

Ice-plus dairy Company is the leader in the Kazakhstani market on dairy
products’ manufacturing and promotes its products under the “Ice” trademark.
The Company was established in 1999 based on the curd shop and it is
engaged in milk processing. The Company’s first product was ice cream, hence
the “Ice” name appeared. During the years of development, the Company has
turned into a modern high technology company with full operation cycle - from
manufacture of raw materials to selling.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

Сүт өнімдері.
Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., Гастелло көш.,
2А

Производство молочной продукции.
Актюбинская обл., г. Актобе,
ул. Гастелло, 2А

Manufacture of dairy products.
2А Gastello str., Aktobe city, Aktobe
region
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АЙСБЕРГ ПВ, ЖШС

2004 жылы құрылған «Айсберг ПВ» ЖШС мұздатылған жартылай
дайын өнім шығаратын, жылдам дамып келе жатқан кәсіпорындардың бірі.
Меншікті өндірістік базаның аумағында жартылай дайын өнім шығаратын
екі қабатты ғимарат орналасқан. Цех заманауи құралдармен жабдықталған
және әрқашан жоғары сапалы шикізат қолданады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

АЙСБЕРГ ПВ, ТОО

ТОО «Айсберг ПВ» является на сегодняшний день одним из стабильно
и динамично развивающихся предприятий, занимающихся производством
замороженных полуфабрикатов. Производство продукции начато в 2004
году. На территории собственной производственной базы расположено 2-х
этажное здание, которое полностью задействовано под цех производства
полуфабрикатов. Цех оснащен самым современным оборудованием и
используемое сырье - всегда только лучшего качества.
Вид государственной поддержки: субсидирование и гарантирование в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020».

ICEBERG PV LLP

Today, Iceberg PV LLP is one of steadily and dynamically developing
enterprises engaged in manufacturing of frozen semi-finished products.
Production was launched in 2004. A two-storey building which is fully
used for semi-finished products manufacturing locates in the territory of the
Company’s own production facility. The workshop is fitted out with the most
advanced equipment and raw materials used are always of the best quality.
The Company has received the following state support: subsidies and
guaranteeing within the Business Road Map 2020 program.

Мұздатылған жартылай дайын
өнімдер.
Павлодар обл., Торговая көш., 11/1

Производство замороженных
полуфабрикатов.
Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Торговая, 11/1

Manufacturing of frozen semi-finished
products.
11/1 Torgovaya str., Pavlodar city,
Pavlodar region
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АҚЖАЙЫҚ, ЖК

Кәсіпорын 2013 жылы ашылды. «Ақжайық» цехы шұжықтың он бестен
астам түрін шығарады. Компанияның сапа сертификаты бар, сондайақ өнім «Халал» стандарты бойынша сертификатталған және Ресей
Федерациясының сәйкестік сертификаты бар. Қазір компанияның өнімін
Атырау қаласының сауда орындары мен дүкендеріне жеткізу бойынша
жұмыс жүргізілуде. Болашақта өндірісті кеңейту және ет өнімін қайта өңдеу
бойынша жаңа инновацияларды енгізу жоспарланады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: қашықтан оқыту.

АКЖАЙЫК, ИП

Производство открыто в 2013 году. Колбасный цех «Акжайык»
выпускает более 15 наименований колбас. Имеется сертификат качества,
товар сертифицирован по «Халал» стандартам Казахстана, имеется
сертификат соответствия Российской Федерации. В настоящее время
ведется работа по поставке продукции в торговые точки, супер-маркеты
г.Атырау. В дальнейшем планируется расширение производства
и внедрение новых инноваций, по переработки мясных продукцией.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистан
ционное обучение.

AKZHAIYK IE

Production was launched in 2013. Akzhayik sausage manufacturing shop
produces more than 15 sausage items. The Company has a certificate of
quality, the products are certified by Halal standard of Kazakhstan, also it has a
certificate of conformity of the Russian Federation. Currently, work is underway
to deliver products to retail outlets, supermarkets in Atyrau. In the future, it is
planned to expand production and introduce innovations for meat products
processing.
The Company has received the following state support: distance learning.

Шұжық және ет өнімдерін шығару.
Атырау қ., Элеватор өтпесі, 30

Производство колбасных и мясных
изделий.
г Атырау , Элеваторный проезд, 30

Sausages and meat products
manufacturing.
30 Elevatorniy passage, Atyrau city
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«АҚЖАР ӨНДІРІС»
АГРОФИРМА, ЖШС

«Ақжар Өндіріс» агрофирмасы» ЖШС ауылшаруашылығы өнімдерін
өңдеу қызметін 2001 жылы бастады. Кәсіпорын тәулігіне 1 тонна қымыз
шығаратын фермасын және тәулігіне бір жарым тоннаға дейін ет
өңдейтін консерв цехын ашты. Цех жабдығы 2017 жылы жаңартылып,
автоматтандырылған. Кәсіпорын өнімді жеке өзінің шикізатынан шығарады.
Өнімнің барлығы «ЭКО» стандарттарына сәйкес келеді, яғни экологиялық
таза өнім, сондай-ақ өнімнің «Халал» сертификаты бар.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау, өңдеу өнеркәсібі
саласындағы «Даму-Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

АГРОФИРМА «АҚЖАР
ӨНДІРІС», ТОО

ТОО Агрофирма «Ақжар Өндіріс» начала деятельность по переработке
продуктов сельского хозяйства в 2001 году. Предприятием открыта
кумысная ферма мощностью до 1 тонны кумыса в сутки и консервный
цех, мощностью переработки 1-1,5 тонны мяса в сутки. Оба цеха в 2017
году модернизированы и автоматизированы. Производство предприятия
полностью основано на своей сырьевой базе. Вся продукция соответствует
стандартам «ЭКО» — экологически чистый продукт, также имеется
сертификат «Халал».
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020», программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму
-Өндіріс».

AKZHAR ONDIRIS FARMING
COMPANY LLP

Akzhar Ondiris Farming Company LLP started operations on agricultural
product processing in 2001. The Company opened a koumiss farm with
a capacity of up to 1 ton of Koumiss (fermented mare’s milk) per day and
a canning shop with a processing capacity of 1-1.5 tons of meat per day.
Both shops were modernized and automated in 2017. The Company’s
operations are totally based on its own raw materials. All products comply
with the ECO standards (environmentally friendly products) and have a Halal
certificate.
The Company has received the following state support: subsidies within
the Business Road Map 2020 program, “Damu-Ondiris” program for supporting
SMEs in the manufacturing sector.

Аралас ауыл шаруашылығы.
Павлодар обл., Май ауданы, Көктөбе
ауылы, Баймұратов көш., 37

Смешанное сельское хозяйство.
Павлодарская обл. Майский район,
с. Коктобе, ул. Баймуратова 37

Combined agricultural sector.
37 Baimuratov str., Koktobe village,
May district, Pavlodar region
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АЛМАЛЫ ҚҰС, ЖШС

«Алмалы құс» ЖШС 2015 жылы пайдалануға берілді. Бұл жоба
Индустрияландыру картасының индустрия-инновациялық бағдарламасы
аясында жүзеге асты. Компанияның жобалық қуатын жылына 200 млн.
жұмыртқа шығара алатындай деңгейге жеткізу жоспарлануда. Сондай-ақ
жылына 20 тонна тауық етін қайта өңдейтін цех құрылысын салу көзделген.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «Бизнес-Кеңесші» жобасы.

АЛМАЛЫ ҚҰС, ТОО

ТОО «Алмалы Құс» введено в эксплуатацию в 2015 году. Данный
проект реализован в рамках программы индустриально-инновационного
развития Карты индустриализации. Предусматривается увеличение
проектной мощности до 200 млн. шт яиц в год.
Планируется строительство цеха по переработке куриного мяса до 20
тонн в год.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Бизнес-Советник» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса -2020».

ALMALY KUS LLP

Almaly Kus LLP was commissioned in the first half of 2015. This project
was implemented within the Industrial and Innovative Development Program
of the Industrialization Map. It is planned to increase the capacity up to 200
million eggs per year and to build a chicken meat processing plant with the
capacity up to 20 tons per year.
The Company has received the following state support: «Business Advisor»
project within the Business Road Map 2020 program.

Жұмыртқа өндіру.
Атырау обл., Атырау қ., Канцев көш., 5

Производство яиц.
Атырауская обл., г. Атырау,
ул.Канцева, 5

Eggs production.
5 Kantsev str., Atyrau city, Atyrau region
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АЛТЕНОВ А, ЖК

«Алтенов А» ЖК шақпақ қант өндіреді. Алғашқы өнім нарыққа 2008
жылы шығарылды. Адамдар қантты көп пайдаланатындықтан, компанияның
өнімі нарықта сұранысқа ие.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы «Даму-Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

АЛТЕНОВ А, ИП

ИП «Алтенов А» занимается выпуском сахара-рафинада. Продукт на
рынке более 12 лет, с 2008 года.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «ДамуӨндіріс».

ALTENOV A. IE

Altenov A. IE is engaged in refined sugar production. The product has been
on the market for more than 12 years, since 2008.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris”
program for supporting SMEs in the manufacturing sector.

Қант өндіру.
Алматы қ., Жароков көш., 39/1

Производство сахара.
г. Алматы, ул. Жарокова, 39/1

Sugar production.
39/1 Zharokov str., Almaty city
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АЛТЫН-ДӘН, ЖШС

«Алтын-Дән» ЖШС – бидайдан ұн тартатын ең ірі отандық кәсіпорын.
Компания өндірісінің ерекшелігі – өнімнің экологиялық таза және жоғары
сапалы шикізаттан жасалатыны. Бүгінгі күні компания көптеген макарон, сүт
өнімдерін, сондай-ақ бидай ұны мен томат пастасын шығарады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

АЛТЫН-ДӘН, ТОО

ТОО «Алтын-Дән» – крупнейшее отечественное предприятие по
переработке пшеницы в муку. Отличительной особенностью производства
компании является изготовление продукции исключительно из экологически
чистого и высококачественного сырья. Сегодня компания производит
широкий ассортимент макаронных изделий, молочной продукции, а также
пшеничной муки разных сортов и томатной пасты.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субси
дирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

ALTYN DAN LLP

Altyn-Dan LLP is the largest domestic enterprise for processing of wheat
into flour. A distinctive
feature of the Company’s production is products made of environmentally
friendly and high-quality raw materials. Today the Company produces a wide
range of pasta, dairy products, as well as wheat flour of different quality grades
and tomato paste.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

Тағам өнеркәсібі.
Шымкент қ., Цюруп өтпесі, 2

Пищевая промышленность.
Южно-Казахстанкая обл., г. Шымкент,
проезд Цюрупы, 2

Food industry.
2, Tsyurupa passage, Shymkent city,
South Kazakhstan region
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АМАНГЕЛДІ АТЫНДАҒЫ,
ЖШС

«Амангелді атындағы» ЖШС өз жұмысын 1934 жылы Амангелді атындағы
колхоз ретінде бастады, бірақ дербес шаруашылық субъектісі ретінде
кәсіпорын 1997 жылдан бастап қызмет етеді. Компания балық өнімдерін
өндіру және экспорттау бойынша Қазақстандағы ең ірі компаниялардың
бірі. Кәсіпорын жаңа ауланған балықты қабылдаудан бастап, оны мұздату,
әрі қарай өңдеу және балық өнімін шығаруға дейін толық технологиялық
тізбекті атқарады. Компания өнімдері Қазақстан, Ресей, Украина, Әзірбайжан,
Өзбекстан, Франция, Болгария және Германия нарықтарына жеткізіледі.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

ИМЕНИ АМАНГЕЛЬДЫ, ТОО

ТОО «Имени Амангельды» начало свою деятельность в 1934 году
под названием «Колхоз имени Амангельды», но как самостоятельный
хозяйствующий субъект предприятие действует с 1997 года. Компания
является одной из крупнейших компаний в Казахстане по добыче,
производству и экспорту рыбной продукции. Предприятием построена
полная технологическая цепочка, начиная с приемки свежей рыбы, ее
заморозки, с дальнейшей обработкой и выпуском рыбной продукции
в широком ассортименте. Продукция компании поставляется на рынки
Казахстана, России, Украины, Азербайджана, Узбекистана, Франции,
Болгарии и Германии.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: «Обучение
топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

IMENI AMANGELDY LLP

Imeni Amangeldy LLP commenced its business in 1934 under the name
“Kolkhoz imeni Amangeldy”, but the Company has been operating as an
independent business entity since 1997. The Company is one of the largest in
Kazakhstan and is engaged in fish products yield, manufacturing and export.
It has established a complete processing chain, from fresh fish receiving,
freezing with further processing and output of a wide range of fish products.
The Company’s products are supplied to the markets of Kazakhstan, Russia,
Ukraine, Azerbaijan, Uzbekistan, France, Bulgaria, and Germany.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project within the Business Road Map 2020 program.

Теңіз балығын аулау.
Атырау обл., Дамба ауылы,
Жалмұқан к.,23

Морское рыболовство.
Атырауская обл., село Дамба,
ул. Жалмухана, 23

Sea fishery.
23 Zhalmukhan str., Damba village,
Atyrau region
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МЕДОВЫЙ ДОМ KZ, ЖК

ЖК " Медовый Дом KZ" табиғи бал және омарта шаруашылығы өнімдерін
өндіру, қайта өңдеу, өлшеп құю және сату саласындағы өз қызметін жүзеге
асырады.
Омарташылар Қостанай облысының экологиялық таза аудандарында,
қарақұмық, күнбағыс, рапс майы, түйебұршақ, эспарцет және дала түрлі
шөптерінен бал жинауды жүзеге асырады.
Компанияның жұмыс істеген жылдары өз өнімін тұтынушылардың
кең шеңберіне ұсыну үшін, барлық Қазақстан бойынша ірі жүйелі
супермаркеттермен, көтермелі компанияларымен және дилерлермен тығыз
байланыс орнатылған.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту».

МЕДОВЫЙ ДОМ KZ. ИП

ИП "Медовый Дом KZ" осуществляет свою деятельность в сфере
производства, переработки, фасовки и реализации натурального мёда и
продуктов пчеловодства.
Пчеловоды осуществляют медосбор в экологически чистых районах
Костанайской области, с таких культур как гречка, подсолнух, рапс, донник,
эспарцет и луговое разнотравье.
За годы работы компания успела наладить связи с крупными сетевыми
супермаркетами, оптовыми компаниями и дилерами по всему Казахстану,
чтобы предлагать продукцию широкому кругу потребителей.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

HONEY HOUSE KZ IE

Honey House KZ produces, processes, packages and sells natural honey and
bee products.
Beekeepers collect honey in ecologically clean areas of the Kostanay region,
using crops such as buckwheat, sunflower, rape, sweet clover, sainfoin and
meadow grasses.
Over the years, the company established contacts with large network of
supermarkets, wholesale companies and dealers throughout to offer products
to a wide range of consumers.

Табиғи бал және омарта
шаруашылығы өнімдерін өндіру,
қайта өңдеу, өлшеп құю және сату
Қостанай обл., Қостанай қ.,
Алтынсарин көш., 232

Производство, переработка, фасовка
и реализация натурального мёда и
продуктов пчеловодства
Костанайская обл., г.Костанай, ул.
Алтынсарина, 232

Production, processing, packaging and
sale of natural honey and bee products.
232 str. Altynsarin, Kostanay, Kostanay
region

The Company has received the following state support: "SME TopManagement Training within the Business Road Map 2020 program.
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АПРЕЛЬ 2030, ЖШС

Шұжық, кондитер өнімдері мен жартылай дайын өнім шығаратын отандық
компаниялардың бірі. 1998 жылдан бері жұмыс істейді. Тәжірибесі мол.
Экологиялық таза, табиғи және денсаулыққа қауіпсіз тағамдар шығарады.
Еуропада жасалған заманауи құралдармен жабдықталған. Өндірістік
процесі мен технологиясы халықаралық стандарттарға сай.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы «Даму-Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы,

АПРЕЛЬ 2030, ТОО

Компания «Апрель 2030» - одна из ведущих компаний производителей
колбасной, кондитерской продукции и полуфабрикатов в Республике
Казахстан. Исключительный опыт производства качественной продукции
начинается с 1998г. Продукция компании изготавливается из экологически
чистых, натуральных и безопасных для здоровья компонентов. В
производстве применяется современное оборудование европейского
качества. Производственный процесс и технологическое оборудование
соответствуют самым современным международным стандартам.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму
-Өндіріс»,

APREL 2030 LLP

Aprel 2030 LLP is one of the leading companies producing sausages,
confectionery products and semi-finished products in the Republic of
Kazakhstan. The Company has an exceptional experience in high-quality
products manufacturing since 1998. The Company’s products are made
of ecologically clean, natural and safe components. Modern equipment
of European quality is used for production. Both production process and
technological equipment comply with the latest international standards.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris”
program for supporting SMEs in the manufacturing sector.

Шұжық, кондитер өнімдері мен
мұздатылған жартылай дайын
өнімдер.
Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауд., Көктал
к-сі, 9

Производство колбасной, кондитерской продукции и замороженные
полуфабрикаты.
г. Нур-Султан, р-н Сары Арка, ул.
Коктал, 9

Manufacture of sausages, confectionery
products and frozen semi-finished
products.
9 Koktal str., Saryarka district, NurSultan city
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АПРЕЛЬ ҚҰЛАГЕР, ЖШС

«Апрель Құлагер» ЖШС 20 жылдан астам уақыт бойы Қазақстанның
өңделген ет өнімдері нарығында көшбасшы болып келеді. Бір ауысымда 5
тоннадан астам шұжық және жеңсік ас, қақталған өнімдер, ет және етсүйекті
жартылай дайын өнімдер шығарады.
Кәсіпорын шала қақталған, пісіріліп ысталған, пісірілген, жіңішке және
қысқа, өкпе-бауырдан жасалған шұжықтар мен паштеттер, қақталған
өнімдер, кәуаптар, ет және етті, сүйекті жартылай дайын өнімдер секілді
жоғары сапалы азықтың жүзге жуық түрін шығарып сатады. Одан басқа, ет
комбинатының мал соятын орны да бар.
Компания қол жеткізген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

АПРЕЛЬ КУЛАГЕР, ТОО

ТОО «Апрель Кулагер» на протяжении более 20 лет является лидирующим
предприятием на рынке мясоперерабатывающих продуктов Казахстана
и крупнейшим производителем колбасных и деликатесных изделий,
копченостей, мясных и мясокостных полуфабрикатов, производительностью
свыше 5 тонн в смену.
Предприятие выпускает и реализует более 100 наименований
высококачественной продукции, следующих видов: сырокопченые колбасы,
варено-копченые, полукопченые, вареные колбасы, сосиски и сардельки,
ливерные колбасы и паштеты, копчености, шашлыки, мясные и мясокостные
полуфабрикаты. Кроме того, мясокомбинат осуществляет убой скота.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020».

APREL KULAGER LLP

For more than 20 years, Aprel Kulager LLP has been the leader in the
Kazakhstani market of meat-processing products and the largest manufacturer
of sausages and delicacies, smoked meat products, meat and meat-and-bone
semi-finished products with an output over 5 tons per shift.
The enterprise produces and sells more than 100 types of high-quality
products as follows: uncooked smoked sausages, cooked smoked, half-smoked,
cooked sausages, sausage rolls and bockwurst sausages, fresh liver sausages
and pastes, smoked products, shashliks, meat and meat-and-bone semi-finished
products. As well, the meat cutting plant carries out slaughtering of the cattle.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

Ет өнімдері.
Қарағанды обл., Шахтинск қ.,
Станционная көш. 70 В

Производство продуктов из мяса.
Карагандинская обл., г. Шахтинск,
ул. Станционная 70 В

Manufacture of meat products
70 В Stantsionnaya str., Shakhtinsk city,
Karaganda region
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АРАЙ – EAST FOOD, ЖШС

«АРАЙ-EAST FOOD» компаниясы ет және шұжық өнімдерін өндіру
бойынша Шығыс Қазақстанның жетекші кәсіпорны болып саналады. Қазіргі
уақытта пісірілген және ысталған шұжық, жіңішке шұжық, қысқа шұжық,
жеңсік тағам және жартылай дайын ет өнімдерінің жүзден артық түрі
шығарылады.
Компания өз өнімдерін республика бойынша «Рамстор Қазақстан» ЖШС,
«Алма бөлшек сауда жүйелері» ЖШС ірі сауда желілеріне тікелей жеткізеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы «Даму-Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы, «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

АРАЙ – EAST FOOD, ТОО

Компания «АРАЙ-EAST FOOD» является лидирующим предприятием
Восточного Казахстана по производству мясных и колбасных изделий.
В настоящее время осуществляется выпуск свыше 100 наименований
вареных и копченых колбас, сосисок, сарделек, деликатесов и мясных
полуфабрикатов.
Компания на прямую поставляет свою продукцию в крупные торговые
сети по РК, такие как ТОО «Рамстор Казахстан», ТОО «Алма Розничные
Системы».
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «ДамуӨндіріс», субсидирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

ARAY – EAST FOOD LLP

ARAY-EAST FOOD Company is a leading enterprise producing meat and
sausage products in the East Kazakhstan region. Currently, the Company
produces over 100 types of cooked and smoked sausages, bockwurst sausages,
delicacies, and meat products.
The Company supplies its products directly to large retail chains in
Kazakhstan, such as Ramstor Kazakhstan LLP, Alma Retail Systems LLP.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris”
program for supporting SMEs in the manufacturing sector, subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

Ет және үй құсы етінен өнімдер
шығару.
Шығыс Қазақстан обл., Семей қ.,
Сеченов тұйық көш. 9А

Производство продуктов из мяса и
мяса домашней птицы.
Восточно-Казахстанская область,
г. Семей, пер. Сеченова, 9А

Manufacturing of meat and poultry
products.
9А Sechenov str., Semey city, East
Kazakhstan region
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ӘБДІҚАДЫРОВА АЙТКҮЛ
ӘЛИҚЫЗЫ, ЖК

Табиғи өнімдерден торт пісіреді. Үйден тәттілер пәсіріп, тапсырыстар
қабылдайды. Жоғары сапалы табиғи және жоғары сапалы қоспалар ғана
қолданылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

ӘБДІҚАДЫРОВА АЙТКҮЛ
ӘЛИҚЫЗЫ, ИП

Компания изготавливает торты из натуральных продуктов, домашнюю
выпечку, принимает заказы на торты. При готовке используются только
натуральные и качественные ингредиенты, самого высокого качества.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование и гарантирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

ABDIKADYROVA AYTKUL
ALIKYZY LLC

The company makes and takes orders for homemadecakes from natural
products In production there are used only natural and high-quality ingredients
of the highest quality.
The Company has received the following state support: subsidies and
guaranties within the Business Road map 2020 program.

Торт өндіру.
Қызылорда обл., Шиелі ауд., Шиелі
ауылы, Байтұрсынов көш., 34

Производство тортов.
Кызылординская обл., Шиелийский
р-н, с. Шиели, ул. Байтурсынова, 34

Cake production.
34 Baitursynov str., Shieli village, Shiely
dist., Kyzylorda region
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БАЙТАСОВА, ЖК

«М.Б. Байтасова» ЖК тоқаш, нан, самса, сэндвич, пицца, бәліш, багет
секілді нан-тоқаш өнімдерін шығарады. Кәсіпорын 2014 жылы құрылды.
Жоба «Бизнестің жол картасы– 2020» бағдарламасы бойынша грант жеңіп
алған. Грант қаражатына багет және армян гатасын пісіруге арналған
жабдық сатып алынды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрі: «Бизнестің жол
картасы – 2020» бағдарламасы аясында кепілдік беру және қаржыландыру.

БАЙТАСОВА, ИП

ИП «Байтасова Мейрамгуль Биболовна» занимается производством
хлеба и хлебобулочных изделий: булочки, хлеб, самса, сендвичи пицца,
пироги, багеты. Предприятие образовано в 2014г., расположено в с. Тайтобе,
Целиноградского района, Акмолинской области. Проект получил поддержку
по программе «Дорожная карта 2020» - грантовое финансирование. На
полученный грант было приобретено оборудование для выпечки багетов
и армянской гатты.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: гаран
тирование и финансирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

BAYTASSOVA IE

Baytassova Meiramgul Bibolovna IE is engaged in bread and bakery
products manufacturing: buns, bread, samsa, sandwiches, pizza, pies, baguettes.
The Company was established in 2014 and locates in Taityube village of
Tselinograd district, Akmola region. The project was supported within “Road
Map 2020” program – grant financing. With this grant, the Company purchased
equipment for baking baguettes and Armenian gatta.
The Company has received the following state support: guaranteeing and
financing within the Business Road Map - 2020 program.

Нан-тоқаш өнімдерін өндіру.
Ақмола обл., Целиноград ауданы,
Тайтөбе ауылы, Т. Бигельдинов көш.,
33

Производство хлебобулочных
изделий.
Целиноградский р-н, п. Тайтюбе,
ул. Т. Бигельдинова, 33

Bakery products manufacturing.
33 Bigeldinov str., Taityube village,
Tselinograd district
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БАЛЖИДЕК, ЖШС

Компания үгілмелі, қаттама және бисквит қамырдан күлшенің көптеген
түрлерін шығарады. Табиғи шикізаттан жасалатын тағамдардың тиісті
сертификаты бар. Тұтынушылардың тапсырысы бойынша дер кезінде, жаңа
піскен күйінде өткізеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы «Даму-Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

БАЛЖИДЕК, ТОО

Предприятие выпускает широкий ассортимент печенья из песочного,
слоеного и бисквитного теста, как с начинками, так и без них. Вся продукция
вырабатывается из натурального сырья и имеет соответствующие
сертификаты. Выпуск продукции осуществляется непосредственно по
заявкам, что гарантирует всегда свежую и вкусную выпечку. Главной
отличительной особенностью продукции является то, что все производится
вручную, качественно и с любовью.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «ДамуӨндіріс».

BALZHIDEK LLP

Сompany produces a wide range of biscuits made from shortcrust,
puff pastry and biscuit dough, both with and without fillings. All products
are manufactured from natural raw materials and have the appropriate
certificates. The products are manufactured according to requests, and this
helps to guarantee clients always fresh and tasty pastries. The main
distinguishing feature of the products is that everything is handmade and
manufactured with high quality and love.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris”
program for supporting SMEs in the manufacturing sector.

Печенье өндіру және сату.
Нұр-Сұлтан қ., 23-30 көш., 2, ВП4

Производство и продажа печенья.
г. Нур-Султан, ул.23-30, 2, ВП4

Production and sale of cookies.
Integrated premise 4, 2, 23-30 str.,
Nur-Sultan city
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БАЯН СҰЛУ, АҚ

«Баян Сұлу» АҚ – қырық жылдан бері отандық кондитер өнімдердің
нарығында табысты жұмыс істеп келе жатқан, елдегі ең ірі кәсіпорын.
Компания үш жүзге жуық өнім түрлерін шығарады, олардың ішінде: карамель,
ирис, драже, кәмпит, шоколад, мармелад, зефир, печенье және вафли.
Кәсіпорын жылына тоқсан мың тоннадан астам кондитерлік өнім береді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

БАЯН СУЛУ, АО

АО «Баян Сулу» – крупнейшее предприятие Республики Казахстан по
производству кондитерских изделий, действующее на рынке более 40 лет. На
предприятии выпускается около 300 наименований продукции, среди них:
карамель, ирис, драже, конфеты, шоколад, мармелад, зефир, печенье и вафли.
Производственная мощность предприятия составляет более 90 000 тонн
кондитерских изделий в год.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

BAYAN SULU JSC

Bayan Sulu JSC is the largest enterprise for confectionery products
manufacturing in the Republic of Kazakhstan, which has been operating on the
market for more than 40 years. The company manufactures about 300 products,
among them: caramel, toffees, candy dots, sweets, chocolate, marmalade,
marshmallows, biscuits, and waffles. The production capacity of the enterprise is
more than 90,000 tons of confectionery products per year.
The Company has received the following state support: subsidies within the
«Business Road Map 2020» program.

Кондитер өнімдері.
Қостанай обл., Қостанай қ., Бородин
к., 198

Производство кондитерских изделий.
Костанайская обл., г. Костанай, ул
Бородина, 198

Confectionery production.
198 Borodin str., Kostanay city,
Kostanay region
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БЕКБАУОВА ЖАНАТ
МАРАЛОВНА, ЖК

Компания жеке кәсіпкерлік нысаны ретінде 2010 жылы тіркелді. Қазір
компанияның негізгі қызметі - «Adina Cooking» сауда белгісімен табиғи
және сапалы өнімдерден манты, тұшпара, вареник, тефтели, котлет, голубцы,
самса және т.б. жартылай дайын өнімдер шығару. Компанияның «есікке
дейін жеткізу» қызметі бар, сондай-ақ өнімнің барлығы «Жанаттан манты»
атты фирмалық дүкенінде сатылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы «Даму-Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы, «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы.

БЕКБАУОВА ЖАНАТ
МАРАЛОВНА, ИП

В качестве индивидуального предпринимателя компания зарегистриро
вана в 2010 году. В настоящее время основной деятельностью
ИП «Бекбауова Жанат Мараловна» под торговой маркой «Adina Cooking»
является производство полуфабрикатов такие как манты, пельмени,
вареники, тефтели, котлеты, голубцы, самса и другие полуфабрикаты,
полностью из натуральных и качественных продуктов. Имеется услуга
«доставка до двери», а также все полуфабрикаты доступны к продаже в
фирменном магазине «Манты от Жанат».
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму
-Өндіріс», гарантирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

BEKBAUOVA ZHANAT
MARALOVNA IE

The Company was registered as an individual entrepreneur on 29.03.2010.
Today, the main activity of Bekbauova Zhanat Maralovna IE under Adina
Cooking trademark is manufacturing of semi-finished products such as manti,
meat dumplings, dumplings, meatballs, cutlets, cabbage rolls, samsa, and other
semi-finished products. All of them are made of natural and high-quality
products only. Also, the Company delivers products door-to-door, and all
the semi-finished products are available in the Company’s shop “Manti from
Zhanat”.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris”
program for supporting SMEs in the manufacturing sector, guaranteeing within
the Business Road Map - 2020 program.

Дайын тамақ өнімдерін сату.
Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., 12
шағынауданы, 16

Производство готовых пищевых
продуктов.
Актюбинская обл., г. Актобе,
мкр. 12, 16

Production of ready-made foodstuff.
16, Microdistrict 12, Aktobe city, Aktobe
region
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БЕЛЕС-АГРО, ЖШС

«Белес-Агро» ЖШС — егін егуден бастап дайын өнім шығаруға дейінгі
ауыл шаруашылығы саласындағы қызметтерді атқаратын кәсіпорындар
тобы.
«Белес» сауда белгісімен өнім бірнеше республикалық және халық
аралық байқаулардың жеңімпазы атанып, тұтынушылардың арасында
қолжетімді бағамен жоғары сапалы өнім ретінде танылды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

БЕЛЕС-АГРО, ТОО

ТОО «Белес-Агро» представляет собой группу предприятий в сфере
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, начиная от
«поля» до выпуска готовой продукции.
Продукция под торговой маркой «Белес» неоднократно высоко
отмечалась на Республиканских и международных конкурсах и
зарекомендовала себя среди покупателей, как продукция высокого качества
по доступной цене.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

BELES-AGRO LLP

Beles-Agro LLP is a group of enterprises manufacturing and processing
agricultural products, ranging from the field to the finished products output.
The products under Beles trademark have repeatedly been highly noted
at Republican and international competitions and proved to be high-quality
products at an affordable price.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map - 2020 program.

Ауыл шаруашылығы өнімдерін
шығарып, сату.
Батыс Қазақстан обл., Орал қ., Ә.
Молдағұлова көш., 5

Производство и реализация с
ельскохозяйственной продукции:
мука, растительное масло
и макаронные изделия.
Западно-Казахстанская обл.,
г. Уральск, ул. Алии Молдагуловой, 5

Manufacturing and sale of agricultural
products: flour, vegetable oil and pasta.
5 Aliya Moldagulova str., Uralsk city,
West Kazakhstan region
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«БЕРЕКЕ» КОМПАНИЯЛАР
ТОБЫ, ЖШС

2016 жылы «Береке» компаниялар тобы» ЖШС Атырау қаласында
қант өндіре бастады. Күніне 6 тонна дайын өнім шығара алады. Яғни,
Батыс Қазақстан өңірін шақпақ қантпен толық қамтамасыз етуге қуаты
жетеді. Шақпақ қант өндірісіне қажетті негізгі шикізат - құмшекерді
ресейлік немесе алматылық зауыттар жеткізеді. Компанияның мақсаты –
қосымша жабдық сатып алу арқылы өндіріс көлемін ұлғайту және қантты
Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу және Ресейге экспортқа шығару.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

ГРУППА КОМПАНИЙ
«БЕРЕКЕ», ТОО

В 2016 году ТОО «Группа компаний« Береке» начало производство
сахара в Атырау. Производственная мощность - 6 тонн в день, что
достаточно, чтобы снабдить весь Западный Казахстан сахаром. Основное
сырье для производства – это песочный сахар, доставкой которго
занимаются Российские и Алматинские заводы.
Целью компании является увеличение объемов производства за счет
приобретения дополнительного оборудования и поставки сахара во все
регионы Казахстана, а также экспорта в Российскую Федерацию.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

BEREKE GROUP OF
COMPANIES LLP

In 2016, Bereke Group of Companies LLP launched sugar production in
Atyrau.
The production capacity is 6 tons per day, which is enough to supply sugar
to the whole of West Kazakhstan. The main raw material for production is sand
sugar delivered by Russian and Almaty plants.
The Company’s aim is to increase production volumes through procurement
of additional equipment and sugar supply to all regions of Kazakhstan, as well
as export to the Russian Federation.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map - 2020 program.

Шақпақ қант өндірісі.
Атырау қ., Зейнолла Кабдолов даңғ.,
72

Производство сахара.
г. Атырау, пр. Зейнолла Кабдолов, 72

Sugar production.
72 Zeinolla Kabdolov ave., Atyrau city
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БИЖАН, ЖШС

«БИЖАН» ЕӨЗ ЖШС жиырма жыл бойы шұжық өнімдерін және ет
деликатестерін өндіру саласында қызмет атқарады. Бүгінде кәсіпорын
шикідей қақталған, пісіріліп қақталған, пісірілген өнімдер, ет деликатестері
және жылқының етінен жасалған ұлттық өнімдер секілді жоғары сапалы
шұжықтардың сексеннен аса атауларын шығарады. Одан басқа, жас мал
етін сатады. Кәсіпорын әлемдік сапа стандарттарына сай келетін неміс,
швейцария және италия жабдықтарын пайдаланады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы «Даму-Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

МПЗ БИЖАН, ТОО

ТОО «МПЗ БИЖАН» занимается производством колбасных изделий
и мясных деликатесов на протяжении 20 лет. На сегодняшний день
предприятие выпускает более 80 наименований высококачественных
колбас: сырокопчёные, варено-копченые, вареные изделия, мясные
деликатесы и национальные изделия из конины. Кроме того, компания
занимается реализацией свежего мяса. Предприятие использует
оборудование немецкого, швейцарского и итальянского производства,
отвечающего мировым стандартам качества.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму
-Өндіріс».

MPP BIZHAN LLP

MPP BIZHAN LLP has been manufacturing sausages and meat delicacies for
20 years. Currently the Company manufactures more than 80 types of highquality sausages: smoked, cooked-smoked, cooked products, meat delicacies,
and national horse meat products. In addition, the Company sells fresh meat.
The Company uses German, Swiss and Italian equipment meeting the world
quality standard.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris”
program for supporting SME in the manufacturing sector.

Етті қайта өңдеу және консервілеу
Алматы қ., Дулат көш., 52-Б

Переработка и консервирование
мяса.
г. Алматы, ул. Дулата, 52-Б

Meat processing and canning
52-Б Dulat str, Almaty city

196

АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

8(7152) 540-158, 8(7152) 366-547.
info@bogprodukt.kz, bogatirskie.kz.

БОГАТЫРСКИЙ ПРОДУКТ,
ЖШС

«Богатырский продукт» компаниясы 1999 жылдың наурыз айында
құрылды. Қазір компания Солтүстік Қазақстан бойынша азық-түлік
өнімдерін шығаратын жетекші өндірушілердің бірі. Қызмет еткен жылдар
ішінде компания қатырылған жартылай дайын өнімдері, еттің қамыры,
кеспе, макарон және қуырылған пісте өндіру саласында мол тәжірибе
жинап, өз дәстүрін қалыптастырып, өзін сенімді әрі адал әріптес ретінде
танытты. Компанияның өнімі Петропавл қаласы мен Солтүстік Қазақстан
облысында ғана емес, сонымен бірге Қазақстанның басқа да қалаларында
және оның аумағынан тыс жерлерде тұтынушылардың көңілінен шықты.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

БОГАТЫРСКИЙ ПРОДУКТ,
ТОО

Компания «Богатырский продукт» основана в марте 1999 года. На
сегодняшний день компания является одним из ведущих производителей
продуктов питания в Северном Казахстане. За годы своего существования
компания накопила богатейший опыт работы в области производства
замороженных полуфабрикатов, бесбармачной лапши, макарон и жареных
семечек, создала свои традиции и зарекомендовала себя как надежный и
добросовестный партнер. Продукция компании нашла своих потребителей
не только в городе Петропавловске и Северо-Казахстанской области, но и в
других городах Казахстана и за его пределами.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

BOGATYRSKIY PRODUKT LLP

Bogatyrskiy Produkt Company was established in March 1999. Today, the
Company is one of the leading food producers in North Kazakhstan. Over the
years of the Company’s operation has gained rich experience in production
of frozen semi-finished products, beshbarmak noodles, pasta, and roasted
sunflower seeds, created its own traditions and proved to be a reliable and
diligent partner. Company found its customers not only in Petropavlovsk city
and the North Kazakhstan region, but also in other cities of Kazakhstan and
abroad.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

Макарон өнімдері
Солтүстік Қазақстан обл., Петропавл
қ., Әуезов көш., 264

Производство макаронных изделий.
Северно-Казахстанская обл.,
г. Петропавловск, ул. Ауэзова, 264

Pasta production.
264 Auezov str., Petropavlovsk city,
North Kazakhstan region
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БОЛАТ ЛТД, ЖШС

«Болат ЛТД» ЖШС Ақтөбе облысында «Полька», «Поляна» сұрыптарындағы
таңқурай өсіріп, Ақтөбе облысында жидек шаруашылығын дамыту ісіне
өз үлесін қосуда. Қазіргі кезде компанияның таңқурай алқабы
Қазақстандағы ең ірі таңқурай бақшасы болып саналады. Кәсіпорын
таңқурай тосабын өндіреді. 2019 жылы компания елу тонна өнім жинап,
жетпіс тонна таңқурай тосабын шығаруды жоспарлайды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

БОЛАТ ЛТД, ТОО

ТОО «Болат ЛТД» занимается развитием ягодничества в Актюбинской
области, выращивая малину польских сортов «Полька», «Поляна». Сегодня
малиновое поле компании является самым крупным малиновым садом в
Казахстане, предприятие изготавливает малиновое варенье. В 2019 году в
планах компании собрать порядка 50 тонн малины и произвести 70 тонн
малинового варенья.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание и гарантирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

BOLAT LTD

Bolat LTD is involved in berry growing development in the Aktobe region
and grows raspberry of Polish cultivars “Polka”, “Polyana”. Nowadays, the
Company’s raspberry field is the largest one in Kazakhstan. Bolat LTD also
produces raspberry jam. The Company is planning to harvest more than 50 tons
of raspberry and produce 70 tons of raspberry jam in 2019.
The company has received the following state support: subsidies and
guaranteeing within the Business Road Map-2020 program.

Таңкурай өсіру, тосап өндіру және
өткізу.
Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., Благодарный
селолық округі, Садовое ауылы

Выращивание малины, производство
и реализация варенья.
Актюбинская обл., г. Актобе,
Благодарный сельский округ, с.
Садовое

Raspberry growing, confiture
production and sale.
Sadovoye village, Blagodarny rural
district, Aktobe city, Aktobe region
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ВИЗИТ, ЖШС

«ВИЗиТ» АСЗ» ЖШС Оңтүстік Қазақстан облысында алкогольсіз сусындар
мен минералды табиғи ауыз су, емдік-ас суын өндіреді. Сусын өңірдің
аумағында өсетін емдік шөп, тамыр тұнбалары, жеміс-жидек сығындылары
негізінде дайындалады. Кәсіпорын алкогольсіз, газдалған, қант қосылған
сусындар да шығарады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

ВИЗИТ, ТОО

ТОО ЗБН «ВИЗиТ» производит безалкогольные напитки и минеральную
природную питьевую лечебно-столовую воду в Южно-Казахстанской
области. Продукция изготавливается на основе настоек целебных
трав, корений, экстрактов плодов и ягод, которые растут на территории
региона. Кроме того, в ассортименте продукции предприятия имеются
безалкогольные газированные напитки на сахаре.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

VIZIT LLP

NABP VIZiT LLP manufactures non-alcoholic beverages and natural
therapeutic-table water in the South Kazakhstan region. The products are
based on infusions of medicinal herbs, roots, extracts of fruits and berries that
grow in the region. In addition, the Company’s product range includes nonalcoholic carbonated sugar drinks.
The Company has received the following state support: subsidies within
the Business Road Map 2020 program.

Минералды сулар және басқа алкогольсіз сусындар өндірісі.
Оңтүстік Қазақстан обл., Шымкент қ.,
Төле би көш., 11

Производство минеральных вод и
других безалкогольных напитков.
Южно-Казахстанская обл., г. Шымкент,
ул. Толе би, 11

Manufacture of mineral water and
other non-alcoholic beverages.
11 Tole bi str., Shymkent city, South
Kazakhstan region
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«ВОЛНА» АҚТАУ КОНДИТЕР
ФАБРИКАСЫ, ЖШС

2001 жылы құрылған «Волна» Ақтау кондитер фабрикасы» ЖШС зефир,
мармелад, драже, шығыс тәттілері, күлше, кәмпит сияқты кондитер өнімдерін
шығарады. Қазір компания өз өндірісін кеңейтіп, жаңарту жұмыстарын
жүргізді және жылтыратқыш, карамель өндіру, бисквиттен неше түрлі
қалыптағы тәттілер жасайтын, сондай-ақ жаңғақ пен кептірілген жемістерге
керек төрт жаңа желі сатып алды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау мен кепілдік беру.

АКТАУСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ВОЛНА»,
ТОО

ТОО «Актауская кондитерская фабрика «Волна», созданная в 2001
году, специализируется на выпуске таких кондитерских изделий как
зефир, пастила, мармелад, драже, восточные сладости, печенье, конфеты.
На сегодняшний день компания расширилась и провела модернизацию, а
также были приобретены 4 новые линии: глазировочная, по производству
карамели, бисквитных фигурок, а также глазированных орехов и
сухофруктов.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

VOLNA AKTAU
CONFECTIONERY FACTORY
LLP

Volna Aktau Confectionary factory LLP was established in 2001 and
specializes in producing such confectionery products as marshmallows,
pastilles, marmalade, candy dots, oriental sweets, cookies, sweets. Nowadays,
the Company has expanded and modernized, and four new lines have been
purchased: enrobing unit, unit for caramel production, unit for biscuit figures
production, as well as unit for production of enrobed nuts and dried fruits.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

Кондитерлік өндіріс.
Маңғыстау обл., Ақтау қ., 3 Б
шағынаудан

Кондитерское производство.
Мангистауская обл., г. Актау,
микрорайон, 3 Б

Confectionery production.
3 Б microdistrict, Aktau city, Mangistau
region
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ГОРМОЛЗАВОД, ЖШС

«Гормолзавод» ЖШС – елу жылдан берi ауыл шаруашылығы өнімдерін
өндіру және қайта өңдеу саласында жұмыс істейтін отандық ірі кәсіпорын.
Компания май, сүзбе, кілегей, шоколад, жеміс балмұздақтарын және басқа
да сүт өнімдерін өндіреді. Дайын өнім Көкшетау қаласындағы зауытқа
жеткізіліп, бақылаудан өтеді және әрі қарай «Гормолзавод» сауда үйіне»
сатуға тапсырылады. Кәсіпорын өнімі Қазақстанның көптеген қалаларына
жөнелтіледі, сондай-ақ қазір Ресей нарығына да шығарыла бастады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы «Даму- Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

ГОРМОЛЗАВОД, ТОО

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

GORMOLZAVOD LLP

Gormolzavod LLP is the largest domestic Company manufacturing and
processing agricultural products for more than 50 years. The Company
manufactures butter, curd, cream, chocolate, fruit ice cream and other types
of dairy products. The manufactured products are delivered to the plant in
Kokshetau city where they undergo control procedures and then transported
to Gormolzavod Trading House LLP for further sale. The Company delivers
products to many cities of Kazakhstan and also enters the Russian market.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris”
program for supporting SMEs in the manufacturing sector.

Тамақ өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы
өнімін өндіру және өңдеу.
Ақмола обл., Көкшетау қ., Шығыс
өнеркәсіптік аймағы, 20 өтпе, 8В

Пищевая промышленность,
производство, переработка
сельскохозяйственной продукции.
Акмолинская обл., г. Кокшетау,
Восточная промзона, проезд 20,8 В

Food industry, manufacture,
processing of agricultural products.
8 В, 20 access way, Vostochnaya
Industrial Zone, Kokshetau city,
Akmola region
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ДИҚАНШЫ ФИРМАСЫ,
ЖШС

«Диқаншы фирмасы» ЖШС 2001 жылдан бері астық пен оның оның
өңделген өнімдерін экспорттайды. Компания Тәжікстан, Ауғанстан,
Түрікменстан, Өзбекстан және Ресейге тауар жеткізеді. 2009 жылы компания
тәулігіне 110 тонна бидай өндіретін заманауи өндірістік диірмен кешенін
іске қосты. Бүгінде «Диқаншы фирмасы» ЖШС бренді бірқатар қызмет
түрлерін жүзеге асырады. Атап айтқанда: астық және майлы дақылдарды
сату, оларды өңдеу, сондай-ақ алыс және жақын шет елдерге логистикалық
қызмет көрсету.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

ФИРМА ДИКАНШЫ,ТОО

ТОО «Фирма Диканшы» занимается экспортом зерновой продукции и
продуктов ее переработки с 2001 года. Предприятие осуществляет поставки
в Таджикистан, Афганистан, Туркмению, Узбекистан и Россию. В 2009 году
компания запустила современный производственный мельничный комплекс
мощностью до 110 тонн пшеницы в сутки. Сегодня бренд ТОО «Фирма
Диканшы» объединяет ряд направлений деятельности: трейдинг зерновых
и масличных культур, их переработки, а также оказание логистических услуг
в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

DIKANSHY FIRM LLP

Dikanshy Firm LLP has been exporting grain products and its by-products
since 2001. The company delivers its products to Tajikistan, Afghanistan,
Turkmenistan, Uzbekistan and Russia.
In 2009, the company launched a modern production mill complex with a
capacity of up to 110 tons of wheat per day. Today, the brand of Dikanshy Firm
LLP unites a number of activities: trading of grain and oilseeds, their processing,
as well as providing logistics services to the countries of near and far abroad.
The company has received the following state support: subsidies within the
Business Road map 2020 program.

Сусындар мен темекі өнімдерімен
қоса азық-түлік өндіру.
Астық пен олардың қайта өңделген
түрін экспорттау.
Солтүстік Қазақстан обл., Петропавл
қ., Универсальная к., 23

Производство пищевых продуктов,
включая напитки и табачные изделия.
Экспорт зерновой продукции и
продуктов ее переработки.
Северо-Казахстанская обл.,
г. Петропавловск, ул. Универсальная,
23

Foodstuff production, including
beverages and tobacco products.
Export of grain products and
its by-products.
23 Universalnaya str., Petropavlovsk
city, North Kazakhstan region
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ДҮСЕНБАЕВА, ЖК

Компанияның мақсаты – Маңғыстау облысында ірімшіктер жасау саласын
дамыту. Компания ешкі және түйе сүтінен ірімшік қайнату саласында қызмет
атқарады. Болашақта компания қатты ірімшіктер мен сұрыпты ірімшіктердің
ауқымын көбейтуді жоспарлайды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: қашықтан оқыту.

ДУСЕНБАЕВА, ИП

Цель компании развитие сыроварения в Мангистауской области. Особое
внимание уделяется варке сыров из козьего и верблюжьего молока, а также
увеличению ассортимента твердых сыров и сыров с плесенью.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистан
ционное обучение.

DUSENBAYEVA IE

The aim of the company is to develop cheese manufacturing in the
Mangistau region, to produce goat and camel milk cheeses, and to expand the
range of hard cheeses and cheeses with mold.
The Company has received the following state support: distance learning.

Ірімшік өндіру.
Ақтау қ., 12-28-76

Производство сыра.
г. Актау, 12-28-76

Cheese production.
Aktau city, 12-28-76,
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ЖАСЫЛ ЕЛ-GROUP, ЖШС

«Жасыл Ел-Group» ЖШС ландшафт дизайны, аумақты толық абаттандыру
және көгалдандыру жұмыстарын жүргізеді. Кәсіпорын ағаштар мен
көшеттерді отырғызу, көгалдар мен гүлзарларларды орнату, сондай-ақ
жасыл желектерді күту бойынша қызмет көрсетеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау мен кепілдік беру.

ЖАСЫЛ ЕЛ-GROUP, ТОО

Компания «Жасыл Ел-Group» предоставляет весь спектр услуг по
ландшафтному дизайну, благоустройству и озеленению территории под
ключ. Предприятие специализируется на посадке деревьев и кустарников,
устройстве газонов, цветников, а также на уходе за земельными участками.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование и гарантирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

ZHASYL EL GROUP LLP

Zhasyl El Group Company provides the whole range of turnkey landscaping
and greenery planting services. It specializes in tree and bush planting, lawn
and flowerbed arrangement, and land plot handling.
The Company has received the following state support: subsidies and
guaranteeing within the Business Road Map-2020 program.

Тәлімбақ көшеттерін өндіру.
Ақмола обл., Щучинск қ., Заводская
көш., 71

Производство продукции питомника.
Акмолинская обл., г. Щучинск,
ул. Заводская, 71

Nursery products manufacturing.
71 Zavodskaya str., Shchuchinsk city,
Akmola region
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ЖҰМАТАЕВА А.Т., ЖК

Отбасылық компания саңырауқұлақ, көк пияз, бөдене жұмыртқаларын
өндіріп, бөдене өсіреді. Кәсіпорын қаланың тұрғындарына экологиялық
таза өнім ұсынады. Саңырауқұлақ өсіретін фермада қолданылатын
технология минут сайын таза сумен суаруды, плантацияларды қажетті
оттегімен байытуды, экологиялық материалдарды ғана қолдануды көздейді.
Кәсіпорынның ең басты қағидасы – өнімді химиясыз, тыңайтқышсыз,
өсуді жылдамдататын заттарсыз өсіру. Өнімнің пісуіне бір ай уақыт жетеді,
өндірістік процесс жыл бойы тоқтамайды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында кепілдік беру.

ЖУМАТАЕВА А.Т., ИП

Хозяйство выращивает грибы вешенки, зеленый лук, перепелиные яйца.
Компания предоставляет экологические, чистые продукты. Используемая
технология на семейной грибной ферме предполагает ежеминутный
полив чистой водой, обогащение плантаций необходимым кислородом,
применение только экологичных материалов. Никакой «химии», удобрений,
ускорителей роста - это принципиально. Урожай созревает ровно 1 месяц,
производственный процесс не прекращается круглый год.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
гарантирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

ZHUMATAYEVA A.T. IE

The farm grows oyster mushrooms, green onions, grows quails and produces
quail eggs. Company provides ecologically clean products. The technology used
on the family-run mushroom farm involves every minute watering with clean
water, enrichment of plantations with necessary oxygen, use of environmentally
friendly materials only. No chemical agents, fertilizers, growth accelerators this is fundamentally. Harvest matures within 1 month, the production process
does not stop all year round.
The Company has received the following state support: guaranteeing within
the Business Road Map 2020 program.

Саңырауқұлақ өсіру.
Қарағанды обл., Абай ауд., Топар к.,
Сарыарқа көш., 4

Выращивание грибов
Карагандинская обл., Абайский р-н, п.
Топар, ул. Сары Арка, 4

Mushroom cultivation.
4 Sary Arka str., Topar village, Abay
district, Karaganda region
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+77016130248

ЖҰМАШКЕНОВА К.К., ЖК

«К.К. Жумашкенова» ЖК жартылай дайын өнім, нан-тоқаштар және басқа
да нан өнімдерін шығарады. Аспаздық цех тұшпара, вареник, бәліш, лағман,
самса және т.б. көптеген жартылай дайын өнім түрлерін жасайды
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «БизнесКеңесші» жобасы, «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы аясында
қаржыландыру.

ЖУМАШКЕНОВА К.К., ИП

ИП «Жумашкенова К.К.» занимается производством полуфабрикатов,
хлебобулочных изделий и готовой домашней выпечки. Кулинарный цех
выпускает большой ассортимент продукции: пельмени, вареники, пироги,
лагманы, самса и др.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Бизнес-Советник», финансирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

ZHUMASHKENOVA K.K. IE

Zhumashkenova K.K. IE manufactures semi-finished products, bakery
products and ready-made home baked products. The culinary shop
manufactures a wide range of products: Pelmeni (meat pockets/ravioli),
Varenyky (curd or fruit dumplings), pies, Lamian (a type of Chinese noodle),
samsa (a fried triangular pastry shell with potato, onion and pea stuffing), and
other products.
The Company has received the following state support: “Business Advisor”
project, financing within the Business Road Map 2020 program.

Кондитер өнімдері.
Нұр-Сұлтан қ., Қосшығұлұлы көш.,
20 ү.

Производство кондитерских изделий.
г.Нур-Султан, ул. Косшыгулұлы, д. 20

Manufacture of confectioneries.
20 Kosshygululy str., Nur-Sultan city

206

АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
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zagot_inter@list.ru

ЗАГОТ ИНТЕР, ЖШС

«Загот Интер» компаниясы мал сою және малдың етін қайта өңдеу, ет
өнімдерін өндіру, өнімді сақтау және сатумен айналысады. Мал етін қайта
өңдеуден бастап, еттен жасалған жартылай дайын өнім, шұжық өндіруге
дейінгі өндірістік желіге ие.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

ЗАГОТ ИНТЕР, ТОО

Предприятие «Загот Интер» среди основных профилей деятельности
мясоперерабатывающей отрасли занимает важнейшую нишу - убоя и
переработки кондиционных животных, производства мясных изделий,
хранения и реализации продукции. Линия по производству мясных
полуфабрикатов и колбасных изделий – звено предприятия по переработке
мяса сельскохозяйственных животных для получения конечного продукта.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

ZAGOT INTER LLP

Among the main profiles of the meat processing industry, Zagot Inter LLP
occupies the most important niche - slaughtering and processing of conditioned
animals, manufacturing of meat products, storage and sale of products. The
semi-finished meat and sausage products manufacturing line is the part of
the enterprise for the farm animal meat processing to obtain the final product.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

Етті қайта өңдейтін кешен.
Солтүстік Қазақстан обл., Қызылжар
ауданы, Бескөл ауылы, Явлен тас
жолы, 13

Мясоперерабатывающий комплекс.
Северо-Казахстанская обл.,
Кызылжарский р-н, с. Бесколь,
ул. Явленское шоссе, 13

Meat processing complex.
13 Yavelnskoe highway, Beskol village,
Kyzylzhar district, North Kazakhstan
region
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ЗЕЛЕНАЯ ФЕРМА, ЖК

«Зелёная ФЕРМА» компаниясы 2018 жылы ақпан айында құрылды.
Компанияның негізгі бағыты – гидропоника әдісімен өсірілген табиғи
өнім шығару. Өнімнің барлығы топырақсыз, тыңайтқышсыз және қоспасыз
өсіріледі, консерванттарсыз және иіссіз күйінде тұтынушыларға ұсынылады.
Компанияның шығаратын 100% табиғи өнімі адам ағзасының тазаруына,
қуаттануына, дәрумендер мен минералдардан нәр алуына жағымды ықпал
етеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

ЗЕЛЕНАЯ ФЕРМА, ИП

Компания «Зелёная ФЕРМА» была основана в феврале 2018г.
Основное направление компании это натуральные продукты выращенные
гидропонным методом, т.е. без почвы и без удобрений, без добавок, без
консервантов и без отдушек.
На 100% «живая» еда – это «здоровая» еда, которая очищает организм,
гармонизирует и энергетически заряжает, насыщает витаминами и
минералами, оказывает комплексное воздействие на организм в целом.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

ZELYONAYA FERMA IE

Zelyonaya Ferma Company was established in February 2018.
The Company’s main business is NATURAL products grown using the hydroponic
method, without soil and fertilizers, containing no additives, preservatives and
flavorings.
100% “live” food is healthy food; it detoxes the body,
harmonizes and gives energy, nourishes with vitamins and
minerals, and has a complex effect on the body in general.
The Company has received the following state support: “SME Top-Management
Training” within the Business Road Map 2020 program.

Гидропоника әдісімен өсімдіктерді тігінен өсіру (топырақ пен тыңайтқышсыз,
тек жарық пен су, жабық бөлмелерде).
Павлодар обл., Павлодар ауд., Мичурин
ауылы, Тәуелсiздiк көш., 15

Вертикальное выращивание
гидропонным методом (без почвы
и удобрений, только свет и вода, в
закрытых помещениях).
Павлодарская обл., Павлодарский р-н,
с. Мичурино, ул. Тәуелсiздik, 15.

Vertical cultivation by hydroponic
method (without soil and fertilizers, only
light and water, in closed premises).
15 Tauelsizdik str., Michurino village,
Pavlodar district, Pavlodar region
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ИЛАБЕК, ШК

Компания өз қызметін 2003 жылдан бастап жүзеге асырып келеді. 2015
жылдан бастап компания Тереңкөл ауданында шұжық шығара бастады.
Қазіргі уақытта өнім түрі 50-ден асты. Олардың ішінде: аңшылар шұжығы,
жылқы шұжығы, сиыр шұжығы, сервелат, жіңішке шұжық және т. Б бар.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнес-Кеңесші»
жобасы.

ИЛАБЕК, КХ

Компания осуществляет деятельность с 2003 года. С 2015 года компания
осуществляет производство колбасных изделий в районе Теренколь.
На данный момент ассортимент продукции насчитывает свыше 50
наименований изделий: колбаса охотничья, конская колбаса, колбаса
говяжья, сервелат, молочные сосиски и т.д.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Бизнес-Советник».

ILABEK FARM HOUSEHOLD

The Company has been operating since 2003. Since 2015, the Company has
been producing sausages in the Terenkol district. To date, the product range
includes over 50 items: hunter sausage, horse sausage, beef sausage, cervelat,
milk sausages, etc.
The Company has received the following state support: “Business Advisor”
project.

Шұжық өнімдерін, жартылай ысталған
бұйымдарды өндіру.
Тереңкөл ауд., Байқоныс ауылы,
Есжанов көш., 10

Производство колбасных изделий,
полукопченных изделий.
Теренкольский р-н, с. Байконыс, ул.
Ищанова, 10

Production of sausages, semi-smoked
products.
10 Ishanov str., Baykonys village,
Terenkol district
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kaverin3711@mail.ru

КАВЕРИНА С.В., ЖК

«МакТамақ» компаниясы Батыс Қазақстан және РФ шекаралас
облыстары аумағында ірімшік өндіру бойынша көшбасшы болып саналады.
Компанияның негізі 2010 жылы қаланды. Ашылған кезде компанияның
негізгі қызметі – қоғамдық тамақтану үшін азық-түлік өнімдерін өндіру
және сату болатын. Компанияның табысты жұмысы қызмет түрлерін
көбейтуге мүмкіндік берді. Нәтижесінде компания сары май мен чечил
ірімшігін шығара бастады. «МакТамак» компаниясы БҚО бойынша аталған
өнімді жалғыз өндіруші табылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

КАВЕРИНА С.В. ИП

Компания «МакТамак» является лидером по производству сыров на
территории Западного Казахстана и приграничных областей Российской
Федерации. Компания «МакТамак» была основана в 2010 году. Основной
вид деятельности на тот момент был – производство и реализация продуктов
для общественного питания. Успешная динамика развития способствовала
расширению видов деятельности, а именно производства сливочного
масла и сыра чечел. Компания «МакТамак» является единственным
производителем данной продукции в Западно-Казахстанской области.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

KAVERINA S.V. IE

MakTamak Company is a leader in cheese production in West Kazakhstan
and border regions of the Russian Federation. The Company was established
in 2010, and then its main activity was the manufacturing and sale of food
products. Successful development dynamics contributed to the expansion
of activities, namely the production of butter and chechil cheese. MakTamak
Company is the only manufacturer of these products in the West Kazakhstan
region.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

Сүтті қайта өңдеу және ірімшік пен сары
май өндіру.
Батыс Қазақстан обл., Зеленов ауданы,
Дарьинское ауылы, Б. Момышұлы көш.,
7/3

Переработка молока и производство
сыров и сливочного масла.
Западно-Казахстанская обл.,
Зеленовский р-н, с. Дарьинское, ул.
Б.Момышулы, 7/3

Milk processing, cheese and butter
production.
7/3 Momyshuly str., Daryinskoye village,
Zelenovskiy district, West Kazakhstan
region
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ҚАЗАҚ ТАҒАМТАНУ
АКАДЕМИЯСЫ, ЖШС

Ғылым қорының қолдауымен «Қазақ тағамтану академиясы» ЖШС
диеталық тағамға жататын бие сүті қосылған қантсыз шоколад шығарады.
Бүгінгі күні «ULYTAU» шоколадын өндіру технологиясы және бірегей жасау
жолы – отандық және шетелдік нарықта инновациялық технологиялар
бойынша жасалған жаңа бренд. Бие сүтінің негізінде жасалған шоколадтың
құрамында көптеген дәрумендер, макро- және микроэлементтер бар.
Сондай-ақ құрамында қант пен майлы қышқылдардың трансизомерлері
жоқ.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

КАЗАХСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПИТАНИЯ, ТОО

ТОО «Казахская академия питания» при поддержке Фонда Науки
производит специализированный шоколад для диетического питания
с добавлением кобыльего молока без сахара. На сегодняшний день
разработана уникальная рецептура и технология производства шоколада
серии «ULYTAU», который является новым брендом не только на
казахстанском, но и на мировом рынке, созданным по инновационным
технологиям. Шоколад на основе кобыльего молока содержит богатый
комплекс витаминов, макро- и микроэлементов. Отсутствует сахар,
трансизомеров жирных кислот.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

KAZAKH ACADEMY OF
NUTRITION LLP

Kazakh Academy of Nutrition LLP supported by the Science Foundation
produces specialized sugar-free chocolate for diet nutrition with the addition of
mare’s milk. Today, a unique formulation and production technology of ULYTAU
chocolate has been developed. This is a new brand not only in Kazakhstan,
but also in the world markets, created using innovative technologies.
Chocolate produced using mare’s milk contains a lot of vitamins, macro- and
micronutrients, and contains no sugar and fatty acid trans-isomers.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” within the Business Road Map-2020 program.

Бие сүті негізінде қантсыз жасалған
шоколад.
Алматы қ., Төле би көш.,127

Изготовление шоколад на основе
кобыльего молока без сахара.
г. Алматы, ул. Толе би, 127

Manufacturing of sugar-free chocolate
using mare’s milk.
127 Tole bi str., Almaty city
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КАЗБЕКОВА Л.Д., ЖК

«Эмират» компаниясы жеті жылдан бері Солтүстік Қазақстан облысында
мұздатылған жартылай дайын өнім шығару бойынша ең ірі кәсіпорындардың
бірі болып саналады. Қазір таңда компания жоғары сапалы отандық
шикізаттан дайындалатын өнімнің жиырма бес түрін шығарады. Өндіріс
барысында санитариялық нормалар мен талаптар қатаң сақталады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

КАЗБЕКОВА Л.Д., ИП

Компания «Эмират» является одним из самых крупных цехов по
производству замороженных полуфабрикатов в Северо-Казахстанской
области и осуществляет деятельность в данном сегменте рынка на
протяжении 7-ти лет. На сегодняшний день ассортимент производства
насчитывает более 25 видов продукции, которая изготавливается из
высококачественного отечественного сырья, полностью соблюдая все
необходимые санитарные нормы и требования.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование и гарантирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

KAZBEKOVA L.D. IE

Emirat Company is one of the largest shops for frozen semi-finished
products manufacturing in the North Kazakhstan region that has been in this
market segment for 7 years. Today, the range of products includes more than
25 product types which are made of high-quality domestic raw materials, fully
complying with all necessary sanitary standards and requirements.
The Company has received the following state support: subsidies and
guaranteeing within the Business Road map-2020 program.

Етті қайта өңдеу және консервілеу.
Нан және кондитер тағамдарын, торт
өндіру. Сусындар.
Солтүстік Қазақстан обл., Петропавл қ.,
Ульянов көш., 49

Переработка и консервирование мяса.
Производство хлеба, производство
свежих мучных кондитерских изделий,
тортов и пирожных. Подача напитков.
Северно-Казахстанская обл.,
г. Петропавловск, ул. Ульянова, 49

Meat processing and canning. Bread,
fresh pastry, cake production. Drinks
serving.
49 Ulyanov str., Petropavlovsk city,
North Kazakhstan region
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ҚАЗБЕРГЕНОВ, ЖК

«Қазалы кәмпиттері» сауда белгісімен «Қазбергенов» ЖК нарыққа 2012
жылы шықты. Қазір кәсіпорын Қызылорда және Ақтөбе облыстарының
тұрғындары үшін 500 кг дейін жалбызды кәмпит шығарады. «Қазақстанның
үздік тауары – 2015» өңірлік байқау көрмесінде компанияның өнімдері
«Үздік азық-түлік тауарлары» номинациясында жеңімпаз атанды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

КАЗБЕРГЕНОВ, ИП

ИП «Казбергенов» представлен на рынке под торговой маркой
«Казалинские конфеты» с 2012 года. В настоящее время предприятие
выпускает до 500 килограмм мятных леденцов, которые могут приобрести
жители Кызылординской и Актюбинской областей. В 2015 году продукция
компании победила в номинации «Лучшие продовольственные товары» на
областном конкурс-выставке «Лучший товар Казахстана -2015».
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
гарантирование и субсидирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

KAZBERGENOV IE

Kazbergenov IE has been represented in the market as the Kazalinskie
Konfety trademark since 2012. At present, the enterprise produces up to 500
kilos of peppermint drops, which can be purchased by residents of Kyzylorda
and Aktobe regions. In 2015, the Company’s products won in nomination as
“The Best Food Products” at “The Best Goods of Kazakhstan-2015” regional
contest and exhibition.
The Company has received the following state support: subsidies and
guaranteeing within the Business Road Map 2020 program.

Кондитер өнімдерін шығару.
Қызылорда обл., Қазалы ауданы,
Әйтеке би кенті, Жанқожа батыр к.,
37А

Производство кондитерских изделий.
Кызылординская обл., Казалинский
район, кент Айтеке би, ул. Жанкожа
батыра, 37А

Confectionery production.
37A Zhankozha Batyr str., Aiteke Bi
village, Kazaly district, Kyzylorda region
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ҚАЗАҚ ЕТ ӨНІМДЕРІ, ЖШС

2005 жылы құрылған «Қазақ ет өнімдері» ЖШС ет өңдеумен
айналысады. Компания ірі қара мал союдан бастап дайын өнімдерді
шығаруға дейін ет өңдеудің толық циклымен айналысады. Бүгінгі күні
«Қазақ ет өнімдері» ЖШС шұжық пен жартылай дайын өнімнің жүзге жуық
түрін шығарады. Компания айына 90 тонна өнім береді және өндірістің
әрбір кезеңінде технохимиялық және ветеринарлық бақылау жүргізіп
отырады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

КАЗМЯСОПРОДУКТ, ТОО

ТОО «Казмясопродукт» – мясоперерабатывающее производство,
основанное в 2005 году. Компания занимается полным циклом
переработки мяса от забоя скота до выпуска готовой продукции.
На сегодняшний день ТОО «Казмясопродукт» производит более
100 наименования готовой колбасной продукции и полуфабрикатов.
Компания выпускает по 90 тонн продукции в месяц и на каждом этапе
производства осуществляется технохимический и ветеринарный
контроль.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

KAZMYASOPRODUKT LLP

Kazmyasoprodukt LLP is a meat processing enterprise established in 2005.
The Company is engaged in a full-cycle processing of meat from butchering
to release of ready-made products. To date, Kazmyasoprodukt LLP produces
more than 100 ready-made sausage products and semi-finished products.
The Company produces about 90 tons of products per month and carries out
technochemical and veterinary control at each stage of production.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

Шұжық, ет және мұздатылған жартылай
дайын өнім шығару.
Солтүстік Қазақстан обл., Петропавл қ.,
Әуезов к., 280

Производство колбасных изделий,
мясных деликатесов и замороженных
полуфабрикатов.
Северо-Казахстанская обл.,
г. Петропавловск, ул. Ауэзова, 280

Manufacture of sausage products, meat
delicacies and frozen semi-finished
products.
280 Auezov str., Petropavlovsk city,
North Kazakhstan region
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КАНДЫАҒАШ-КОММЕРЦИЯ
ГРУПП, ЖШС

«КандыағашКоммерцияГрупп» ЖШС шұжық өнімдері «Алтын Орман»
сауда белгісімен шығарылады. 2017 жылы халал стандарты бойынша шұжық
өнімдерінің алпыс түрін шығара алатын және дайын өнімнің жиырма түрін
әзірлейтін цех іске қосылды. Ет комбинатының өнімдері Ақтөбе қаласының
барлық сауда желілерінде сатылады. Жуырда Атырау қаласына да жөнелтіле
бастады. Енді Ақтау және Астана қалаларымен де байланыстар орнатылуда.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

КАНДЫАГАШ-КОММЕРЦИЯ
ГРУПП, ТОО

ТОО «КандыагашКоммерцияГрупп» занимается изготовлением колбас
ных изделий под маркой «Алтын Орман». В 2017 году запустился цех
предприятия, где выпускаются 60 видов колбасных изделий по стандарту
халал, и разрабатывается ещё 20 видов готовой продукции. Изделия
мясокомбината уже поставляются в торговые сети г. Актобе, а также
проведены первые поставки в г. Атырау и налаживаются контакты с г. Актау
и г.Астана.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание и гарантирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

KANDYAGASHKOMMERTSIYA GROUP LLP

KandyagashKommertsiyaGroup LLP manufactures sausages under Altyn
Orman trademark. In 2017, the enterprise’s workshop was launched, where 60
kinds of sausage products are manufactured according to the Halal standard,
and 20 more types of finished products are being developed. Products of the
meat processing plant are already available on open market of Aktobe city and
first product batches were delivered to Atyrau city, and relations with Aktau city
and Astana city are being established.
The Company has received the following state support: subsidies and
guaranteeing within the Business Road Map 2020 program.

Еттен және құс етінен жасалған
өнімдер.
Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.,
Қандыағаш қ., Қалыбаев көш., 25

Производство продуктов из мяса и
мяса домашней птицы.
Актюбинская обл., Мугалжарский
район, г. Кандыагаш, ул. Калыбаева, 25

Manufacture of meat and poultry meat
products.
25 Kalybayev str., Kandyagash city,
Mugalzhar district, Aktobe region
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ҚАРҚЫН 2030, ЖШС

«Қарқын - 2030» ЖШС – «Нәрлен» сауда белгісімен жоғары сапалы
шұжық өнімдері мен ет деликатестерін шығаратын қарқынды дамып келе
жатқан кәсіпорын. Компания ірі қара мал өсіреді, өзінің жеке жайылымдары
бар. Бұл - өндірісті жас етпен толық қамтамасыз етуге мүмкіндік
береді. Бүкіл өнім «Ұлттық сараптама және куәландыру орталығы»
(NCA) қауымдастығымен сертификатталған, сонымен бірге Еуразиялық
экономикалық одақтың «Сәйкестік туралы декларация» сертификаты бар.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында кепілдік беру.

ҚАРҚЫН 2030, ТОО

ТОО «Қарқын –2030» – это динамично развивающееся предприятие,
занимающееся выпуском высококачественных колбасных изделий и
деликатесов под торговой маркой «Нәрлен». Компания выращивает
крупный рогатый скот, имеет собственные пастбища, что позволяет
полностью обеспечить производство свежим мясом. Вся продукция
сертифицирована ассоциацией «Национальный центр экспертизы и
сертификации» (NCA), так же имеет сертификат «Декларация о соответствии»
Евразийского экономического союза.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: гаран
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

KARKYN 2030 LLP

Karkyn – 2030 LLP is a rapidly developing Company manufacturing highquality sausage products and delicacies under Narlen trademark. The Company
breeds cattle and has own pastures which makes possible the fresh meat
provision for the production facilities. All products have certification of the
National Center of Accreditation (NCA) and also have the “Declaration of
Conformity” certificate of the Eurasian Economic Union.
The Company has received the following state support: guaranteeing within
the Business Road Map 2020 program.

Азық-түлік өнімдері.
Түркістан обл., Қазығұрт ауд., Қақпақ
ауылы, Мектеп көш., 10

Производство продуктов питания.
Туркестанская обл., Казыгуртский р-н, с.
Какпак, ул. Мектеп, 10

Foodstuff manufacturing.
10 Mektep str., Kakpak village, Kazygurt
district, South Kazakhstan region
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ҚОСТАНАЙ ҰН ТАРТУ
КОМБИНАТЫ, АҚ

«Қостанай ұн тарту комбинаты» АҚ астық сақтау, ұн және макарон
өнімдерін өндіру саласында қызмет атқарады. Қазіргі уақытта зауыт
макарон өнімдерінің отыз түрін, сондай-ақ жоғары, бірінші және екінші
сұрыпты ұн өндіреді. Компания өз өнімін Қазақстан аумағында өткізеді,
сондай-ақ Ресей, Грузия, Тәжікстан, Түркіменстан, Өзбекстан, Ауғанстан,
Армения және Моңғолия секілді елдерге жеткізеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы «Даму-Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

КОСТАНАЙСКИЙ
МЕЛЬКОМБИНАТ, АО

АО «Костанайский мелькомбинат» занимается хранением и переработкой
зерна, производством муки и макаронных изделий. В настоящее время
комбинат выпускает 30 видов макаронных изделий, а также муку высшего,
первого и второго сортов. Компания поставляет продукцию на территории
Казахстана, России, Грузии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана,
Афганистана, Армении и Монголии.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму
-Өндіріс».

KOSTANAY MELKOMBINAT
JOINT-STOCK COMPANY

Kostanay Melkombinat JSC is engaged in storage and processing of grain,
production of flour and pasta. Currently, the plant produces 30 types of
pasta, as well as flour of top, first and second grades. The Company supplies
products in Kazakhstan, to Russia, Georgia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan,
Afghanistan, Armenia and Mongolia.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris”
program for supporting SMEs in the manufacturing sector.

Астық сақтау және өңдеу, ұн, макарон
өнімдерін өндіру.
Қостанай обл., Қостанай қ., Наримановская к., 136/1

Хранение и переработка зерна,
производство муки, производство
макаронных изделий.
Костанайская обл., г. Костанай,
ул. Наримановская 136/1

Storage and processing of grain,
production of flour, production of pasta.
136/1 Narimanovskaya str., Kostanay
city, Kostanay region
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КӨКЖИЕК-2030, ЖШС

«Көкжиек-2030» ЖШС сиыр сүтін өңдеу, құрғақ сүт және сүт өнімдерін
шығару саласында қызмет атқарады. Компания пастерленген сүт, кілегей,
құрғақ сүт, қойытылған сүт, піскен сүт, сары май, қаймақ, сүзбе, айран, ұйыған
сүт, әртүрлі дәмдегі йогурттар, сүзбе ірімшігі, ақ ірімшік және құрт секілді
тағамдар шығарады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

КӨКЖИЕК-2030, ТОО

ТОО «Көкжиек-2030» занимается переработкой коровьего молока,
производством сухого молока и различной кисломолочной продукции. В
ассортименте продукции компании: пастеризованное молоко, сливки, сухое
молоко, сгущённое молоко, топлёное молоко, сливочное масло, сметана,
творог, кефир, ряженка, йогурты с разными привкусами, брынза, сырки, сузбе
и курт.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание и гарантирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

KOKZHIYEK-2030 LLP

Kokzhiyek-2030 LLP processes cow milk, manufactures milk powder and
various sour milk products. The product range includes pasteurized milk,
cream, milk powder, condensed milk, baked milk, butter, sour cream, curd, kefir
(traditional fermented dairy in Russia and the CIS), yogurt with different flavors,
white cheese, curd snacks, suzbe (traditionally prepared curd) and kurt (drained
sour milk rolled into balls).
The Company has received the following state support: subsidies and
guaranteeing within the Business Road Map 2020 program.

Құрғақ сүт және сүт өнімдерін өндіру.
Жамбыл обл., Тараз қ., Исатай көш., 7Б

Производство сухого молока
и молочной продукции.
Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Исатая, 7Б

Manufacture of milk powder and dairy
products.
7Б Issatay str., Taraz city, Zhambyl region
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ҚҰТЖАНОВА ГҮЛСАЯ, ЖК

«Томпи» сауда белгісімен «Гүлсая Құтжанова» ЖК 2018 жылдан бастап
попкорн өндіру саласында қызмет атқарады. Компания денсаулыққа
пайдалы табиғи шикізаттан өнім шығарады. Компания өнімнің үш түрін
шығарады: «Карамель», «Шоколад» және «Микс».
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: қашықтан оқыту.

КУТЖАНОВА ГУЛЬСАЯ, ИП

ИП «Кутжанова Гульсая» представлен на рынке под торговой маркой
«Томпи» и осуществляет свою деятельность в сфере производства попкорна.
Компания производит продукт из натурального сырья, полезного для
здоровья. Компания выпускает 3 вида попкорна: «Карамель», «Шоколад» и
«Микс».
Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистан
ционное обучение.

KUTZHANOVA GULSAYA IE

Kutzhanova Gulsaya IE has been represented in the market under Tompi
trademark and carrying out its activities on popcorn production since 2018.
Company makes a product from natural raw materials, useful for health. There
are 3 types of popcorn: “Caramel”, “Chocolate” and “Mixed”.
The Company has received the following state support: distance learning.

Попкорн өндірісі.
Қызылорда обл., Қазалы ауд.,
Әйтеке би көш., Счастнов к., 23/10

Производство попкорна.
Кызылординская обл., Казалинский
р-н, с. Айтеке би, ул. Счастнов, 23/10

Production of popcorn.
23/10 Schastnov str., Aiteke bi village,
Kazaly district, Kyzylorda region
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КЭММИ GROUP, ЖШС

«КЭММИ» компаниясының тарихы 1997 жылы тез дайындалатын кеспе
жасаудан басталып, әрі қарай қазақ ұлттық тағамы – ет, сонымен қатар
кеспе және лагман үшін жартылай дайын қамыр шығара бастады.
2012 жылы «КЭММИ» компаниясы астық қоймасын, диірмен және
өндірістік кешендерді, конструкторлық және дизайнерлік бюроны, қойма
шаруашылығын, дамыған логистика жүйесін қамтитын «КЭММИ GROUP»
болып қайта құрылды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

КЭММИ GROUP, ТОО

История компании «КЭММИ» началась в 1997 году с выпуска лапши
быстрого приготовления, но уже тогда родилась идея об уникальном
производстве полуфабриката для одного из самых популярных блюд
казахской национальной кухни - бесбармака, а также лапши-кеспе и
лагмана.
Компания «КЭММИ» в 2012 г. была преобразована в «КЭММИ GROUP»,
объединяющую зернохранилище, мельничный и производственный
комплексы, конструкторское и дизайнерское бюро, складское хозяйство,
развитую систему логистики.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

KEMMI GROUP LLP

The history of KEMMI Company started in 1997 with production of instant
noodles. However, even then the Company had the idea of producing a semifinished product for one of the most popular dishes of the Kazakh national
cuisine – besbarmak, as well as kespe-noodles and lamian.
In 2012, KEMMI Company was transformed into KEMMI GROUP, which unites
a granary, a mill and an industrial complex, a design bureau, a storage facility,
and a well-developed logistics system.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

Макарон өнімдерін шығару.
Павлодар қ., Циолковский көш., 120 А

Производство макаронных изделий.
Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Циолковского, 120А

Pasta production.
120А Tsiolkovskiy str., Pavlodar city,
Pavlodar region
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ЛИДЕР-2010, ЖШС

«Лидер-2010» компаниясы өз қызметін 2004 жылы «Рудненский Тан»
сауда белгісімен бастады. Бүгінгі күні компания Қостанай облысында
сатылатын «Чечил» ірімшігін және «На здоровье» сауда белгісімен сүт
өнімдерін шығарады. 2015 жылы компанияның «Село Лесное» тауар
белгісімен сүтті қайта өңдеу және сүт өнімдерін өндіру бойынша цехы
іске қосылды. «Село Лесное» елуден астам өнім түрін шығарады және
Қазақстанның төрт облысында сатылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

ЛИДЕР-2010, ТОО

Компания «Лидер-2010» начала производство под торговой маркой
«Рудненский Тан» в 2004 году. Сегодня предприятие также занимается
изготовлением сыра «Чечил» и молочной продукции под торговой маркой
«На здоровье», которая реализовывается по Костанайской области. В 2015
году компанией был запущен в эксплуатацию новый цех по переработке
молока и выпуску молочной продукции под торговой маркой «Село
лесное». Ассортимент продукции «Село Лесное» насчитывает свыше 50
наименований и присутствует в 4 областях Казахстана.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020».

LEADER-2010 LLP

Leader-2010 Company started production as the Rudnensky Tan trademark
in 2004. Today, the company also produces Chechil cheese and dairy products
under Na Zdorovye trademark, which are sold in the Kostanay region. In 2015,
the Company launched a new milk processing workshop and dairy products
manufacturing under Selo Lesnoe trademark. The range of Selo Lesnoe products
includes more than 50 items and is available in 4 regions of Kazakhstan.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

Сүт өңдеу және сүт өнімдерін өндіру.
Қостанай обл., Рудный қ., Топорков
к., 1/1

Переработка молока и изготовление
молочной продукции.
Костанайская обл., г. Рудный, ул.
Топоркова, 1/1

Milk processing and making dairy
products.
1/1 Toparkov str., Rudny town, Kostanay
region
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«МАКДИ» КОНДИТЕРЛІК
ДҮКЕНІ, ЖШС

2005 жылдан бастап «МакДи» кондитерлік дүкені» ЖШС Павлодар
қаласының нарығындағы неше түрлі дәмді торт, нан-тоқаш бұйымдары мен
күлше дайындау бойынша танымал өндірушілердің бірі болып саналады.
Кондитерлік дүкенде жүзден астам өнім түрі сатылады. Компанияның
өнімдері әртүрлі табиғи қоспалар (жаңғақ, мейіз, өрік, шоколад ұнтағы,
күнжіт, дәнектер және т. б.) және толтырғыштар (карамель, шоколад, кокос,
желе) қосылып, жоғары сапалы шикізаттан дайындалады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту».

КОНДИТЕРСКАЯ «МАКДИ»,
ТОО

ТОО «Кондитерская «МакДи» с 2005 г. является одним из признанных
лидеров по изготовлению вкусных тортов разной сложности, пирожных,
свежей выпечки и печенья на павлодарском рынке. Широкий ассортимент
кондитерской представлен более чем 100 наименованиями продукции.
Изделия компании изготавливаются из высококачественного сырья с
разнообразными натуральными добавками (орех, изюм, курага, шоколадные
дробсы, кунжут, семечки и др.) и наполнителями (карамельный, шоколадный,
кокосовый, желейные).
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

MAKDI CONFECTIONERY LLP

Since 2005, MakDi Confectionery LLP has been one of the acknowledged
leaders in making delicious cakes of varying complexity, cakes, fresh pastries
and cookies on the Pavlodar market. A wide range of confectionery is
represented by more than 100 product items.
The products of the company are made from high-quality raw materials with
a variety of natural additives (walnut, raisins, dried apricots, chocolate drops,
sesame, sunflower seeds, etc.) and fillers (caramel, chocolate, coconut, jelly).
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” within the Business Road Map 2020 program.

Кондитерлік өндіріс.
Павлодар обл., Павлодар қ., Пахомов
көш., 68

Производство кондитерской
продукции.
Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Пахомова, 68

Confectionery production.
68 Pakhomov str., Pavlodar city, Pavlodar
region
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МАКСИМОВСКИЙ ПРОДУКТ
MF, ЖШС

«Максимовский продукт MF» ЖШС сапалы ет және шұжық өнімдерін
шығаратын ең танымал өндірушілердің бірі. Компания заманауи және
жоғары технологиялық жабдықты пайдалану, шикізатты мұқият таңдау және
шығарылатын өнімнің сапасын бақылау арқылы ет және шұжық өнімдерінің
жоғарғы сапасына кепілдік береді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Даму-Өндіріс»
ШОБ қолдау бағдарламасы.

МАКСИМОВСКИЙ ПРОДУКТ
MF, ТОО

ТОО «Максимовский продукт MF» сформировала диверсифицированный
и непрерывно улучшающийся ассортимент мясных и колбасных продуктов
с высоким уровнем узнаваемости и качества. Компания позиционирует
себя как производителя колбасных изделий и мясных продуктов путем
использования современного и высокотехнологичного оборудования,
тщательного подбора закупаемого сырья и качества выпускаемых
продуктов.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки МСБ в обрабатывающей промышленности «Даму-Өндіріс»

MAKSIMOVSKIY PRODUKT
MF LLP

Maksimovskiy Produkt MF LLP has created a diversified and continuously
improving range of meat and sausage products with a high level of recognition
and quality. The Company presents itself as a manufacturer of sausages and
meat products using modern and high-tech equipment, carefully selecting raw
materials purchased and ensuring the quality of products manufactured.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris”
program for supporting SMEs in the manufacturing sector.

Ет және құс етін өндіру.
Нұр-Сұлтан қ., Жетіген көш., 41

Производство продуктов из мяса и
мяса домашней птицы.
г. Нур-Султан, ул. Жетыген, 41

Manufacturing of meat and poultry
products.
41 Zhetygen str., Nur-Sultan city
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МАЛГАЖДАРОВ Б.Б., ЖК

Макарон өнімдері цехы 2008 жылы ашылды. Компанияның өнімі
Солтүстік Қазақстан, Ақмола облыстарының аумағында сатылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

МАЛГАЖДАРОВ Б.Б., ИП

Цех по производству макаронных изделий открыт и работает с 2008 года.
Реализация продукции осуществляется в Северо-Казахстанской области, в г.
Петропавловск, а также по районам Акмолинской области и в г. Кокшетау.
Выпускаемая продукция всегда пользуется спросом, основным товаром
является: макаронные изделия и сочни.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

MALGAZHDAROV B.B. IE

The pasta production workshop has been operating since 2008. Products
are sold in the North Kazakhstan region, in Petropavlovsk city, as well as in the
districts of the Akmola region and in Kokshetau city. The products manufactured
by the Company are always in demand, main ones of them are pasta and thin
rolled dough.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” within the Business Road Map 2020 program.

Макарон өнімдері.
Солтүстік Қазақстан обл., Тайынша
ауданы, Чкалов ауылы

Производство макаронных изделий.
Северно-Казахстанская обл., Тайыншинский р-н, с. Чкалово

Pasta production.
Chkalovo village, Taiynsha district, North
Kazakhstan region
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МВ4, ЖШС

«МВ4» компаниясы 2014 жылы құрылды. Компанияның құрылғанға дейін
халықаралық тәжірибе, ғылыми зерттеулер мен жаңа әзірлемелер негізінде
сиыр етінің ерекше түрін әзірлеудің қазақстандық стандартын құру
бойынша орасан зор жұмыстар атқарылды. Құрыла салып толық өндіріс
іске қосылды. Қазір HoReCa және ритейл сауда секторлары үшін өнімнің
қырықтан астам түрі шығарылуда және Интернет-сауданың тез өсіп келе
жатқан нарығы игерілуде.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында қаржыландыру, субсидиялау және
кепілдік беру.

МВ4, ТОО

Компания «МВ4» организована в 2014 году. Этому предшествовал
огромный труд по созданию казахстанского стандарта мраморной говядины
сухого созревания с применением международного опыта, научных
исследований и разработок!
Компания наладила полный цикл собственных цехов. И теперь компания
производит мясные полуфабрикаты из казахстанской мраморной говядины
- это более сорока наименовании продукции, как для сегмента HoReCa
и ритейл, и так же открывает для себя новый быстрорастущий рынок
Интернет-торговли.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
финансирование, субсидирование и гарантирование в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса-2020».

МВ4 LLP

МВ4 Company was established in 2014 after a huge work had been carried
out to develop the Kazakhstani standard for dry-ripening marble beef with the
use of international experience, research and development!
The company has developed a complete cycle of the own workshops. Now
they produce semi-finished meat products from Kazakhstan’s marble beef more than 40 product items, both for HoReCa and retail segments, and also
they are discovering a new, fast-growing market of online trading.
The Company has received the following state support: financing, subsidies
and guaranteeing within the Business Road Map 2020 program.

Сиыр етін өндіру.
Ақмола обл., Зеренді ауданы, Айдабол
ауылы, Оңтүстік көшесі, 4

Производство мраморной говядины.
Акмолинская обл., Зерендинский
р-н,с. Айдабол, ул. Южная, 4

Marbled beef production.
4 Yuzhnaya str., Aidabol village,
Zerenda district, Akmola region
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МЕДЕННИКОВА СВЕТЛАНА
ФЕДОРОВНА, ЖК

«Меденникова Светлана Федоровна» ЖК 20 жылға жуық уақыт бойы
шұжық пен ет өнімдерін шығарады. Бүгінгі күні компания ысталған шұжық,
сиыр еті мен шошқа етінен жасалған тағамдар секілді жүз елуге тарта
өнім түрін шығарады. Кәсіпорын «Аңшы шұжығы», «Суджук» және «Қазы»
номинацияларында алтын медальмен марапатталды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: ЖАО мен «Даму»
қорының қаражатынан қаржыландыру.

МЕДЕННИКОВА СВЕТЛАНА
ФЕДОРОВНА, ИП

ИП «Меденникова Светлана Федоровна» производит колбасные изделия
и деликатесы из мяса на протяжении 20 лет. Сегодня компания выпускает
150 наименований продуктов питания: сырокопченое филе, колбасы в
ассортименте, деликатесные изделия из говядины и свинины. Предприятие
удостоилось золотой медали в номинациях «Охотничьи колбаски»,
«Суджук» и «Казы».
Виды государственной поддержки, полученные компанией: финан
сирование за счет средств МИО и Фонда «Даму».

MEDENNIKOVA SVETLANA
FYODOROVNA IE

Medennikova Svetlana Fyodorovna IE has been producing sausages and
meat delicacies for 20 years. Today the company manufactures 150 food
products: raw smoked fillet, assorted sausages, delicacies made from beef
and pork. The enterprise was awarded a gold medal in the nominations as
“Hunter Sausage”, “Sudzhuk” and “Kazy”.
The company has received the following state support: funding from local
executive authorities and the Damu Fund.

Шұжық өнімдерін және еттен жасалған
тағамдарды өндіру.
Солтүстік Қазақстан обл., Аққайың ауд.,
Чаглы ауылы, Гагарин көш., 1

Производство колбасных изделий и
деликатесов из мяса.
Северо-Казахстанская обл., Аккайынский район, с. Чаглы, ул. Гагрина, 1

Manufacture of sausage products and
meat delicacies.
1 Gagarin str., Chagly village, Akkayin
district, North Kazakhstan region
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МЕРКЕ ЕТ КОМБИНАТЫ,
ЖШС

«Мерке ет комбинаты» компаниясы мал өсіру, бордақылау және сою
саласында қызмет атқарады және шұжық, консерві және жартылай дайын
өнімді қайта өңдеумен айналысады. Ет комбинаты тәулігіне 10 мың дана
өнім шығара алады. Оның ішінде: бұқтырылған ет, қарақұмық ботқасы, арпа
жармасынан пісірілген ботқа, күріш ботқасы және «туристтің таңғы асы» т.б
бар.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

МЕРКЕ-ЕТ КОМБИНАТЫ,
ТОО

Компания «Мерке-ет комбинаты» специализируется на заготовке и
откорме скота, забое и переработке мяса в колбасные изделия, консервные
продукты и полуфабрикаты. Производственная мощность мясокомбината
составляет до 10 тыс. банок консервированных мясных продуктов в сутки.
Виды продукции: тушенка, гречневая каша, перловая, рисовая и «завтрак
туриста».
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

MERKE-YET KOMBINATY LLP

Merke-Yet Kombinaty Company specializes in procuring and fattening cattle,
slaughtering and processing meat in sausages, canned food products and semifinished products. The meat processing plant capacity reaches 10 thousand
canned meat products per day. Product types include stew, buckwheat, barley,
rice porridges, and the “tourist’s breakfast”.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project within the Business Road Map 2020 program.

Ет және ет өнімдерін дайындау, өңдеу,
сақтау және сату.
Жамбыл обл., Мерке ауд., Рысқұлов
көш.

Заготовка, переработка, хранение и
реализация мяса и мясопродуктов.
Жамбылская обл., Меркенский р-н,
уч. Рыскулова

Procuring, processing, storage and sale
of meat and meat products.
Ryskulov str., Merken district, Zhambyl
region
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МИЛХ, ЖШС

«МИЛХ» ЖШС – табиғи сүттен жоғары сапалы өнім шығаратын компания.
Өнімнің сапасы өндірістің барлық кезеңдерінде мұқият қадағаланып,
халықаралық стандарттарға сәйкес келеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы «Даму-Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

МИЛХ, ТОО

ТОО «МИЛХ» – компания по производству высококачественных
продуктов из натурального молока. Качество производимой продукции
тщательно отслеживается на всех этапах производства и соответствует
международным стандартам.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму
-Өндіріс».

MILCH LLP

MILCH LLP is a company manufacturing high-quality products made of
natural milk. The quality of products is thoroughly monitored at all stages
of production and meets international standards.
The company has received the following state support: “Damu-Ondiris”
program for supporting SMEs in the manufacturing sector.

Сүт өңдеу және сүт өнімдерін өндіру.
Қостанай обл., Қостанай қ., Бородин
к., 235

Переработка молока и производство
молочной продукции.
Костанайская обл., г. Костанай, ул.
Бородина, 235

Processing of milk and manufacturing of
dairy products.
235 Borodin str., Kostanay city, Kostanay
region
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МОЛДАСАНОВА РОЗА
БАХТЫБАЕВНА, ЖК

«Асқар Тау» мейрамхана бизнесі. Дәстүр бойынша қазақ тағамдары ет
және сүт өнімдеріне негізделген. Кейінірек бұл тізімге ұн тағамдары мен
тәттілер қосылды. Сонымен қатар, ұлттық тағамдардың қыр-сырларын
меңгерген мейрамхана бірте-бірте жаңа технологиялар енгізіп, жент, құрт,
ірімшік сияқты өнімдерді жеке қаптамада шығара бастады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

МОЛДАСАНОВА РОЗА
БАХТЫБАЕВНА, ИП

Ресторанный бизнес «Аскар Тау». Традиционно казахская кухня
была основана на мясных и молочных продуктах. Позже к этому списку
добавились мучные блюда и сладости. Так и ресторан осваивая тонкости
национальной кухни постепенно начал внедрять новые технологии и
выпускать такую продукцию как жент, курт, иримшик.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020».

MOLDASANOVA ROZA
BAKHYTBAYEVNA IE

Askar Tau restaurant business. Traditionally, Kazakh cuisine was based on
meat and dairy products. Later, flour dishes and sweets were added to this
list. Similarly, the restaurant, mastering the intricacies of the national cuisine,
started gradually introducing new technologies and manufacturing such
products as zhent (sweets made of wheat grits), kurt (drained sour milk rolled
into balls), irimshik (dessert made of curd).
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

Азық-түлік өнімдерін өндіру.
Алматы обл., Талғар қ., Бокин көш., 2

Производство продуктов питания.
Алматинская обл., г. Талгар,
ул. Бокина 2

Foodstuff manufacturing.
2 Bokin str., Talgar city, Almaty region
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БІЗДІҢ ӨНІМ, ЖК

Компания бөдене жұмыртқасын, бөдене етін және ысталған бөдене етін
шығарады
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы-2020» бағдарламасы аясында кепілдік беру.

НАШ ПРОДУКТ, ИП

Компания производит сырые яйца перепелов, мясо перепелов, копченое
мясо перепелов.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: гаран
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

NASH PRODUKT IE

The company produces raw quail eggs, quail meat, smoked quail meat.
The company has received the following state support: guaranteeing under
the Business Road Map 2020 program.

Бөдене өсіру.
Павлодар обл., Екібастұз қ., М.Жүсіп
көш., 27, 105

Разведение перепелов.
Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.
М.Жусупа, 27-105

Quail breeding.
27-105 M.Zhusup str., Ekibastuz city,
Pavlodar region
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ВОЛЫНКА, ЖШС

«Волынка» ЖШС ет өңдеу комбинаты – Қарағанды облысының ірі ет
өңдеу кәсіпорындарының бірі. Бүгінгі күні «Bолынка» ЖШС-і ет өңдеу
комбинаты 170-тен астам өнім түрлерін шығарады: шұжық өнімдері,
ысталған ет және жеңсік астар, ет және аспаздық жартылай дайын
өнімдер. Компанияның өнімдері консерванттар мен дәм күшейткіштер
қосылмай, тек табиғи дәмдеуіштер қолданылып, жоғары сапалы таңдаулы,
экологиялық таза шикізаттан шығарылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы – 2020» бағдарламасы бойынша инженерлік инфрақұрылымды
жүргізу, «2012-2018 жж. моноқалаларды дамыту», «Бизнес-кеңесші»
жобасы.

ВОЛЫНКА, ТОО

Мясоперерабатывающий комбинат ТОО «Волынка» - одно из крупнейших
мясоперерабатывающих предприятий Карагандинской области. На
сегодняшний день производимый ассортимент мясоперерабатывающего
комбината ТОО «Волынка» включает в себя более 170 видов выпускаемой
продукции - колбас, копчёностей и деликатесов, мясных и кулинарных
полуфабрикатов. Компания производит свою продукцию из отборного,
экологически чистого сырья высочайшего качества по рецептам,
проверенным временем, с использованием только натуральных приправ и
специй, без консервантов, наполнителей и усилителей вкуса.
Виды государственной поддержки полученный компанией: финан
сирование по программе «Дорожная карта бизнеса 2020», «Развитие
моногородов на 2012-2018 гг», проект «Бизнес советник».

VOLYNKA LLP

Meat processing plant “Volynka” LLP is one of the largest meat processing
enterprises of the Karaganda region. Today, the manufactured assortment of
meat-processing plant “Volynka” LLP includes more than 170 types of products
- sausages, smoked meats and delicacies, meat and culinary semi-finished
products. Company produces its our products from selected, environmentally
friendly raw materials of the highest quality according to recipes tested by
time, using only natural seasonings and spices, without preservatives, fillers
and flavor enhancers.
The Company has received the following state support: financing the
Business Road Map 2020 program, “Monotown Development for 2012-2018”,
“Business Advisor” project.

Ет өңдеу.
Қарағанды облысы, Абай қ., Гете көш. 2 А

Переработка мяса.
Карагандинская область, город Абай,
улица Гете 2 А

Meat processing.
2 A Goethe str., Abay city, Karaganda
region
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МОЛКОМ-ПАВЛОДАР, ЖШС

2004 жылы құрылған «МолКОМ-Павлодар» ЖШС сүт және сүт
өнімдерін шығаратын компания. Өндіріс Швеция, Германия, Италия және
Ресей технологиялық жабдығымен жарақтандырылған.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы-2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

МОЛКОМ-ПАВЛОДАР, ТОО

ТОО «МолКОМ-Павлодар» – предприятие по производству молока и
молочных продуктов, созданное в 2004 года. Производство компании
оснащено технологическим оборудованием из Швеции, Германии, Италии
и России.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

MOLKOM-PAVLODAR LLP

MolKOM-Pavlodar LLP is a company engaged in milk and dairy production,
which was established in 2004. The Company’s production plant is fitted out
with processing equipment from Sweden, Germany, Italy, and Russia.
The Company has received the following state support: subsidies under the
Business Road map 2020 program.

Сүт және сүт өнімдері.
Павлодар обл., Павлодар қ., Орталық
өндіріс ауд.

Производство молока и молочных
продуктов.
Павлодарская обл., г. Павлодар,
Центральный промышленный район

Milk and dairy production.
Central industrial district, Pavlodar city,
Pavlodar Region
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МОЛПРОДУКТ, ЖШС

«Молпродукт» ЖШС – 1997 жылы құрылған Қазақстанның солтүстігіндегі
ең ірі компания. Қазіргі уақытта кәсіпорын «Зорькин Луг», «Мумуня»
және «Любимое» сауда белгісімен алпысқа тарта өнім түрін шығарады.
Компанияда дайын өнімдерді өндірудің барлық кезеңдерінде сапаны
бақылаудың қатаң жүйесі қызмет етеді және ISO халықаралық стандарты
сертификатының иегері.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

МОЛПРОДУКТ, ТОО

ТОО «Молпродукт» – это крупнейшая компания на севере Казахстана,
основанная в 1997 году. В настоящее время предприятие выпускает более
60 наименований продукции под торговой маркой «Зорькин Луг», «Мумуня»
и «Любимое». Компания обладает четко отлаженной системой контроля
качества на всех стадиях выпуска готовой продукции и имеет сертификат
международного стандарта ISO.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

MOLPRODUKT LLP

Molprodukt LLP is the largest company in the north of Kazakhstan, which
was founded in 1997. Currently the enterprise produces more than 60 products
under “Zorkin Lug”, “Mumunya” and “Lubimoye” trademarks. The company has a
well-established quality control system at all stages of finished-product output
and is certified by the international ISO standard.
The company has received the following state support: subsidies under
Business Road map-2020 program.

Сүт өнімдерін өндіру.
Солтүстік Қазақстан обл., Петропавл қ.,
Универсальная к., 1 «А»

Производство молочной продукции.
Северо-Казахстанская обл.,
г. Петропавловск, ул. Универсальная,
1 «А»

Dairy production.
1 “A” Universalnaya str., Petropavlovsk city,
North Kazakhstan region
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МУТЛУ ЭКСПОРТ, ЖШС

«Мутлу Экспорт» ЖШС 2009 жылы Қарағанды қаласында құрылды.
Компанияның негізгі қызметі – бұл MUTLU сауда белгісімен әртүрлі
сұрыпты бидай сатып алу және өңдеу. Қазіргі уақытта «Мутлу Экспорт»
компаниясының тәулігіне 400 тонна өнім шығара алатын үш ұн тарту
комбинаты бар. Компанияның өнімдері жоғары сапалы және қолайлы
бағамен ерекшеленеді. Өнім: Ауғанстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан,
Түрікменстан, Әзірбайжан, Қытай, сондай-ақ Қазақстан Республикасының
барлық өңірлерінде сатылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы «Даму-Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

МУТЛУ ЭКСПОРТ, ТОО

ТОО «Мутлу Экспорт» основано в 2009 году в г. Караганда, Республики
Казахстан. Основной деятельностью компании является закуп и
переработка пшеницы в муку разных сортов торговой марки «МУТЛУ».
В настоящее время компания «Мутлу Экспорт» владеет тремя
мукомольными комбинатами общей производительностью 400 тонн муки в
сутки. Продукция компании отличается высоким качеством и приемлемой
ценой. География экспорта продукции очень широка: Афганистан,
Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Китай,
а также по всем областям Республики Казахстан.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «ДамуӨндіріс».

MUTLU EXPORT LLP

Mutlu Export LLP was founded in 2009 in Karaganda, the Republic of
Kazakhstan. The main activity of the company is the purchase and processing
of wheat into flour of different varieties of the MUTLU brand. Currently,
Mutlu Export owns three flour mills with a total capacity of 400 tons of flour
per day. The company’s products are of high quality and reasonable price.
The product export geography is wide: Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan,
Kyrgyzstan, Turkmenistan, Azerbaijan, China, as well as all regions of the
Republic of Kazakhstan.
The company has received the following state support: the
«Damu-Ondiris» SME support program for manufacturing industry.

Тағам өнеркәсібі.
Қарағанды обл., Қарағанды қ.,
Шахтинск тас жолы, 1

Пищевая промышленность.
Карагандинская обл., г. Караганда,
Шахтинское шоссе, 1

Food industry.
1 Shakhtinsk highway, Karaganda city,
Karaganda region
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«НӘТИЖЕ» СҮТ ФАБРИКАСЫ,
ЖШС

Компанияның құрамына Қарағанды қ. сүт фабрикасы және Көкшетау
қ. ірімшік өндіретін цех кіреді. Бугінгі таңда қызметкерлердің саны екі
жүзден астам адамды құрайды. 2009 жылы өндipicті жаңартудың ішкі
бағдарламасын іске асыру барысында Теtrа Раk швед компаниясының
заманауи жабдығы сатып алынып, орнатылды. Бұл — ең жоғарғы сапа және
қауіпсіздік стандарттарына сай келетін өнімдер шығаруға мүмкіндік берді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

«НӘТИЖЕ» СҮТ ФАБРИКАСЫ,
ТОО

Компания представлена молочной фабрикой в г.Караганда, а также
цехом по производству сыров в г.Кокшетау. На сегодняшний день общая
численность штата составляет свыше 200 человек. В ходе реализации
внутренней программы модернизации производства, в 2009 году было
закуплено и установлено ультрасовременное оборудование шведской
фирмы Tetra Pak. Это позволило выпускать продукцию, соответствующую
самым высоким стандартам качества и безопасности.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание по программе «Дорожная карта бизнеса-2020».

«NATIGE» SUT FABRIKSY LLP

The company is represented by a dairy factory in Karaganda, as well as small
cheese production shop in Kokshetau. Currently the total number of staff is
over 200 people. In 2009 in the course of implementing the internal production
modernization program, state-of-the-art equipment of Swedish company Tetra
Pak was purchased and installed. This allowed to produce outputs meeting the
highest standards of quality and safety.
The company has received the following state support: subsidies under the
Business Road map-2020 program.

Сүт өнімдері.
Қарағанды қ., Октябрь ауд., 089 есептік
квартал, 401

Производство молочной продукции.
г.Караганда, Октябрьский район,
учетный квартал 089, 401

Dairy production.
401, 089 uchyetniy quarter, Oktyabrsky
district, Karaganda city
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НУРБЕКОВ Б.К., ЖК

2013 жылдан бастап «Б.К. Нурбеков» ЖК «Шапағат-су» сауда белгісімен
ауыз су шығарады. Өнім 5 литрлік және 19 литрлік бөтелкелерге сүзіліп
құйылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

НУРБЕКОВ Б.К., ИП

ИП «Нурбеков Б.К» выпускает питьевую воду под торговой маркой
«Шапағат-су» с 2013 года. Продукция компании фильтруется и фасуется в
бутылках по 5 л и 19 л.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

NURBEKOV B.K. IE

Nurbekov B.K. IE produces drinking water under the “Shapaat-su” trademark
since 2013.
The Company’s products are filtered and filled in bottles of 5 and 19 liters.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project under the Business Road map 2020 program.

Ауыз су өндірісі.
Жамбыл обл., Тараз қ., Жамбыл даңғ.,
13/8

Производство питьевой воды.
Жамбылская обл., г. Тараз, пр. Жамбыла,
13/8

Drinking water production.
13/8 Zhambyl ave., Taraz city, Zhambyl
region
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ПЕТРОВЪСКАЯ ПАСЕКА, ЖК

Компания ара өсіру, бал және бал шаруашылығы өнімдерін шығару
саласында қызмет етеді. Компанияның өнімдері: табиғи заттар қосылған
крем тәрізді бал, сондай-ақ прополис, балауыз күйесі және т.б.. Сондайақ күреңот шайын жасайды. Компания табиғаттың берер сыйы мол деген
ұранды ұстанып, өз өнімдерінде ең үздік білім мен тәжірибені пайдаланады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: қашықтан оқыту.

ПЕТРОВЪСКАЯ ПАСЕКА, ИП

Компания занимается разведением пчел, выработкой мёда и
пчелопродуктов. Производит крем-мёд с натуральными наполнителями.
Также, изготавливает экстракты: прополиса, восковой моли, пчелиного
подмора. Производит чай из Иван-чая. Используя знания и опят, компания
берет лучшее, что дает природа и делится этим в своей продукции.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистан
ционное обучение.

PETROVSKAYA PASEKA IE

Company is engaged in bee raising, production of honey and honey products.
It produces cream honey with natural fillings. Also, they produce extracts of
propolis, wax moth, Apis Mellifera, as well as a bay willow tea. Using knowledge
and experience, they take the best from the nature, and share it through their
products.
The Company has received the following state support: distance learning.

Ара өсіру, бал және бал шаруашылығы
өнімдерін шығару.
Қостанай обл., Рудный қ., Панфилов
көш., 8

Разведение пчел, выработка мёда и
продуктов пчеловодства.
Костанайская обл., г. Рудный,
ул. Панфилова 8

Bee raising, production of honey and
honey products.
8 Panfilov str., Rudny city, Kostanay region
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«РАДОВНЯ» БАЛЫҚ
КОМПАНИЯСЫ», ЖШС

«Радовня» балық компаниясы» отандық нарықта 1997 жылдан бастап
жұмыс істейді. Компания дәстүрлі рецепт бойынша жасалған жоғары
сапалы балық өнімдерінің көптеген түрлерін шығарады. Компанияның
баға стратегиясы тұтынушыларға, ең алдымен бастапқы шикізаттың жоғары
сапасына мүдделі халыққа бағытталған. Сонымен қатар, өнімнің барлық
түрлері толықтай сатылып, жоғары сұранысқа ие және өнім дұрыс сақталып
тасымалданған жағдайда, оның сақтау мерзімі өте ұзақ, бұл — нарыққа және
компанияға қолайлы кезеңде өнімді сатуға мүмкіндік береді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Даму-Өндіріс»
өңдеу өнеркәсібі саласындағы ШОБ қолдау бағдарламасы.

РЫБНАЯ КОМПАНИЯ
«РАДОВНЯ», ТОО

«Рыбная Компания Радовня» представлена на отечественном рынке с
1997 года. Компания предлагает широкий ассортимент высококачественной
рыбной продукции, изготовленной по традиционной рецептуре на
протяжении долгих лет. Ценовая стратегия компании ориентирована на
потребителей, в первую очередь заинтересованных в высоком качестве
исходного сырья. В то же время все виды продукции являются ликвидными
на 100%, высоко востребованы и в условиях правильного хранения и
транспортировки продукции имеют достаточно продолжительные сроки
хранения, что позволяет реализовывать товар в благоприятный для рынка
и компании период.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму
-Өндіріс».

RADOVNYA FISHING COMPANY
LLP

Radovnya Fishing Company has been represented in the domestic market
since 1997. The company offers a wide range of high-quality fish products
made according to traditional recipes which have been in use for many years.
The pricing strategy of the company is focused on consumers, primarily those
interested in high quality raw materials. At the same time, all products are
100% liquid, highly demanded and have a long shelf life in terms of proper
storage and transportation, which allows selling them in a favorable period for
the market and the company.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris”
program for supporting SMEs in the manufacturing sector.

Балық өңдеу және балықты өндіру.
Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауд., Көктал-1
т/а., 1, Жаркөл тұйық көшесі, 2

Переработка рыб и производство
рыбной продукции.
г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, Коктал 1,
пер. Жарколь 2

Fish processing and fish products
manufacturing
2 Zharkol lane, Koktal, Saryarka district,
Nur-Sultan city

238

АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

8(7142) 288-666
balik.kst@mail.ru, www.radchenko-kst.kz

РАДЧЕНКО ГАЛИНА
ВАСИЛЬЕВНА, ЖК

«Радченко»
отбасылық
кондитерлік
компаниясы
Солтүстік
Қазақстандағы кондитер бұйымдарын ірі өндіруші. Кәсіпорын
өнімдері: қантты күлше, қатты иленген қамырдан жасалған күлше, сұлы
күлше, үгілмелі қамырдан жасалған күлше, қатпарлы қамырдан жасалған
күлше және вафли.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2030» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

РАДЧЕНКО ГАЛИНА
ВАСИЛЬЕВНА, ИП

Семейная кондитерская компания «Радченко» является крупным
производителем кондитерских изделий в Северном Казахстане. На
предприятии выпускается широкая линейка сахарного, затяжного, овсяного,
песочного, слоеного печенья и вафель.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: cубсидиро
вание и гарантирование по программе «Дорожная карта бизнеса – 2020».

RADCHENKO GALINA
VASILYEVNA IE

The family-owned confectionery company Radchenko is a large
confectionery producer in North Kazakhstan. The company produces a
wide range of sugar, short dough, oatmeal, shortbread, puff pastries and
waffles.
The Company has received the following state support: subsidies and
guaranteeing under the Business Road map - 2020.

Кондитерлік бұйымдарды өндіру,
балықты қайта өңдеу.
Қостанай обл., Қостанай қ., Мәуленов
көш., 10А

Производство кондитерских изделий,
переработка рыбы.
Костанайская обл., г. Костанай, ул.
Мауленова, 10А

Confectionery, fish processing.
10A Maulenov str., Kostanay city, Kostanay
region
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РАУШАН ШҚ

«Раушан» шаруа қожалығы 1996 жылдың 1 наурызында Атырау
облысында ашылды. Бастапқыда компанияның негізгі қызмет бағыты
көкөніс шаруашылығы, егістік жердің алаңы 120 га құрайды. Кейіннен
кәсіпорын мал шаруашылығы бағытын да дамытты, қазір шаруа қожалығы
асыл тұқымды ірі қара малды (Сыбаға бағдарламасы), еділбай қойларын,
түйе және асыл тұқымды көшім жылқыларын (Құлан бағдарламасы)
өсіруде.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

РАУШАН, КХ

Крестьянское хозяйство основано 1996 году 1 марта, Атырауская
область, Махамбетский район, село Алмалы. Основное направление
было овощеводство, в данное время посевная площадь составляет
120 га. С участием и советами Уразовой Каншайым было организовано
и животноводство, в настоящее время в крестьянском хозяйстве имеется
племенной крупно рогатый скот (по программе Сыбага), овцы породы
едильбай, верблюд и племенные лошади кушумских пород (по программе
Кулан) .
Виды государственой поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

RAUSHAN, FARM

The farm was founded on March 01, 1996, in Almaly village, Makhambet
district, Atyrau region. The main direction of farm was the cultivation of
vegetables. Currently the sown area is 120 hectares. With the participation and
advices of Urazova Kanshaiym, livestock industry was launched. The farm has
breeding cattle (Sybaga program), edilbay breed sheep, camel, and stud kushum
breed horses (Kulan program).
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project under the Business Road map 2020 program.

Шаруа қожалығы.
Атырау обл., Бірлік-2 ауылы

Крестьянское хозяйство.
Атырауская обл., пос. Бирилик-2

Farm.
Birilik-2 village, Atyrau region
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РАХАТОПТ, ЖШС

«РахатОпт» ЖШС 2014 жылдың сәуір айында тіркелді. Компания бидай,
қарақұмық, ұн, күріш, жүгері жармасы және т.б. жарма түрлерін көтермелеп
сату бойынша Солтүстік Қазақстан облысының нарығында жетекші орынға
ие. Жеке өзінің ұн тарту өндірісі мен жармаларды сату бойынша тәжірибесі
болғандықтан, сондай-ақ өңірде сапалы жарма тапшылығына байланысты
компания тағам жармаларын.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

РАХАТОПТ, ТОО

Компания ТОО «РахатОпт» зарегистрировано с 21.04.2014 года.
Компания занимает уверенную позицию на рынке Северо-Казахстанской
области по оптовым продажам круп, таких как: пшено, гречка, мука, рис,
кукурузная крупа и другие. Имея собственное мукомольное производство
и опыт по продажам круп, а также в связи с дефицитом рынка по
производству качественных круп в регионе, в компании было принято
решение осуществлять производство пищевых круп самостоятельно.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование и гарантирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

RAKHATOPT LLP

The RakhatOpt LLP is registered from April 21, 2014. The company holds a
strong position in the market of the North Kazakhstan region in wholesale of
cereals, such as millet, buckwheat, flour, rice, corn grits and others. Having its
own flour manufacture and experience in sales of cereals, as well as due to
the shortage of producers of high-quality cereals in the region, the company
decided to produce food cereals.
The Company has received the following state support: subsidies and
guaranteeing under the Business Road Map 2020 program.

Ұн тарту өнеркәсібінің өнімдерін, крахмал және крахмал өнімдерін өндіру.
Солтүстік Қазақстан обл., Петропавл қ.,
Қазақстан Конституциясы көшесі, 55

Производство продуктов мукомольной
промышленности, крахмалов и крахмальных продуктов.
Северно-Казахстанская обл.,
г. Петропавловск, ул. Конституции
Казахстана, 55

Production of milling industry products,
starches and starch products.
55 Konstitutziyi Kazakhstana str.,
Petropavlovsk city, North Kazakhstan
region
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РИМ-КАЗАГРО, ЖШС

2017 жылдан бастап «Рим-ҚазАгро» ЖШС жылдам тамақ өнімдер
саласында қызмет етеді. Бүгінгі таңда зауытта «Добрая порция» тауар
белгісімен сорпа, картоп езбесі, бульон, «Добрая» жармасы және «Паста
Мама» жылдам әзірленетін кеспесі шығарылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

РИМ-КАЗАГРО, ТОО

ТОО «Рим-КазАгро» - производитель продуктов быстрого приготовления,
начиная с 2017 года. На сегодняшний день на заводе проводится фасовка
бульонов, картофельного пюре, супов под торговой маркой «Добрая
порция», круп под названием «Добрая», а также производство лапши
быстрого приготовления «Паста Мама».
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

RIM-KAZAGRO LLP

Rim-KazAgro LLP is a manufacturer of fast food products since 2017.
Currently the factory carries out packing of broths, mashed potatoes, soups
under the “Dobraya Portziya” trademark, “Dobraya” groats, as well as production
of «Pasta Mama» quick-cooking noodles.
The company has received the following state support: subsidies under the
Business Road map 2020 program.

Азық-түлік өнімдерін өндіру.
Солтүстік Қазақстан обл., Петропавл қ.,
Явленск тас жолы, 2

Производство продуктов питания.
Северо-Казахстанская обл.,
г. Петропавловск, Явленское шоссе, 2

Foodstuff manufacturing.
2, Yavlenskoye Highway, Petropavlovsk
city, North Kazakhstan region
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РОКОС КО, ЖШС

«Рокос Ко» ЖШС Қазақстанның ет өңдеу нарығында 2008 жылдан
бастап жұмыс істейді және «Дәстүр Дәмі», «Бақтышы», «МПК» және
«Барсик» сауда белгілерімен өнім шығарады. Компанияның өндірістік
базасы Ақтөбе қаласында, ал филиалдары Астана, Алматы, Шымкент,
Атырау, Орал, Қарағанды және Қостанай қалаларында орналасқан. Ет
комбинаты жылына бес мың тоннадан астам өнім шығарады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

РОКОС КО, ТОО

ТОО «Рокос Ко» работает на рынке мясоперерабатывающих продуктов
Казахстана с 2008 года и выпускает продукцию под торговыми марками
«Дастур Дамы», «Бактышы», «МПК» и «Барсик». Производственная база
компании находится в г. Актобе, а филиалы компании расположены в
городах Астана, Алматы, Шымкент, Атырау, Уральск, Караганды и Костанай.
Мощность мясокомбината составляет свыше 5 000 тон в год.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

ROKOS CO LLP

Rokos Co LLP operates in the market of meat processing products in
Kazakhstan since 2008 and manufactures products under the “Dastur Dami”,
“Baktyshy”, “MPK” and “Barsik” trademarks. The Company’s production base is
located in Aktobe city and the Company is presented by its branches in cities of
Astana, Almaty, Shymkent, Atyrau, Uralsk, Karaganda and Kostanay. Capacity of
the meat processing plant is over 5,000 tons per year.
The Company has received the following state support: subsidies under the
Business Road map 2020 program.

Ет өңдеу комбинаты.
Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., 41 разъезд,
Курсант тас жолы, 16

Мясоперерабатывающий комбинат.
Актюбинская обл., г. Актобе, 41 разъезд,
Курсантское шоссе, 16

Meat processing plant.
16 Kursantskoye Highway, 41 crossing
point, Aktobe city, Aktobe region
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РУБИКОМ, ЖШС

«РубиКОМ» кәсіпорны – 1994 жылдан бастап ет және шұжық өнімдерін
саласында қызмет ететін ірі кешен. Өнім Қазақстанның барлық өңірлеріне,
ал 2013 жылдан бастап Ресейге де жіберіледі.
Технологиялық процесс толық автоматтандырылған, компьютер
лендірілген және әлемдік стандарттар сақталып, жүргізіледі. Жоғары
білікті мамандар, сапа бақылау жүйесі, заманауи жабдық, мол таңдау,
сенімді серіктестер - «РубиКОМ» компаниясының табысты болуы мен
тұрақты өрлеуінің негізгі көрсеткіштері.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

РУБИКОМ, ТОО

Предприятие «РубиКОМ» – это огромный комплекс, специализирую-
щийся на производстве мясной и колбасной продукции с 1994 года.
Продукция поставляется во все регионы Казахстана, а с 2013 г. –
экспортируется и в Россию.
Весь технологический процесс автоматизирован, компьютеризирован и
ведется с соблюдением мировых стандартов. Высококвалифицированные
специалисты, отлаженная система контроля качества, современное
оборудование, широкий ассортимент, надежные партнеры –
основополагающие факторы успеха и стабильного роста компании
«РубиКОМ».					
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

RUBIKOM LLP

The RubiKOM enterprise is a huge complex specializing in the production of
meat and sausage products since 1994. Products are supplied to all regions of
Kazakhstan, and since 2013 they have been exported to Russia.
The whole technological process is automated, computerized and carried
out in compliance with international standards. Highly qualified specialists, a
well-functioning quality control system, up-to-date equipment, a wide range,
reliable partners are fundamental factors for the success and stable growth
of RubiKOM.
The Company has received the following state support: subsidies within
the Business Road Map 2020 program.

Шұжық және ет өнімдерін өндіру.
Павлодар қ., Генерал Дүйсенов көш., 3/1

Производство колбасной и мясной
продукции.
г. Павлодар, ул. Ген.Дюсенова, 3/1

Production of sausage and meat products.
3/1 Gen.Dyusenov str., Pavlodar city
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САЙЛИГАРАЕВ АЙДОС
МИРАМБЕКОВИЧ, ЖК

Браунис – бұл табиғи ингредиенттер, ерекше үлгі, асқан шеберлік, жаңа
идеялар мен технологияларды іздеу, биік талғам және, әрине, мамандардың
өз ісіне деген зор сүйіспеншілігі.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

CАЙЛИГАРАЕВ АЙДОС
МИРАМБЕКОВИЧ, ИП

Браунис - это натуральные ингредиенты, интересный дизайн, умелые руки
мастеров – кондитеров, внимание к мелочам, поиск новых идей, технологий,
вкус и конечно же, кусочек души компании.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование и гарантирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

SAILIGARAYEV AIDOS
MIRAMBEKOVICH IE

Braunis – the natural ingredients, interesting design, skills of confectioners’
masters, attention to trifles, search for new ideas, technologies, taste and of
course, a piece of the company's soul.
The Company has received the following state support: subsidies and
guaranteeing within the Business Road map 2020 program.

Ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді
өндіру.
Қызылорда обл., Қызылорда қ.,
Тоқмағанбетов көш., 7

Производство мучных кондитерских
изделий.
Кызылординская обл, г. Кызылорда,
ул.Токмаганбетова, 7

Flour confectionery.
7 Tokmaganbetov str., Kyzylorda city,
Kyzylorda region
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СЕВЕСИЛЬЗЕРНО, ЖШС

«СевЕсильЗерно» ЖШС ең ірі отандық өндіруші.
«СевЕсильЗерно» ЖШС тауар өндірушілерден шикізат сатып алудан
бастап жеке өзі өндірген дайын өнімді сатуға дейін бүкіл технологиялық
кезеңдерді орындайды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

СЕВЕСИЛЬЗЕРНО, ТОО

ТОО «СевЕсильЗерно» являетcя крупнейшим производителем
высококачественной брендовой муки казахстанского происхождения.
ТОО «СевЕсильЗерно» выполняет весь технологический
цикл от
закупа сырья от товаропроизводителей до реализации готовой продукции
собственного производства.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание и гарантирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

SEVYESILZERNO LLP

SevYesilZerno LLP is the largest producer of high-quality branded flour of
Kazakhstan origin.
SevYesilZerno LLP performs the entire technological cycle from the
purchase of raw materials from manufacturers to the sale of own-produced
finished products.
The Company has received the following state support: subsidies and
guaranteeing under the Business Road Map 2020 program.

Ұн өндіру.
Солтүстік Қазақстан обл., Петропавл қ.,
Ленинград көшесі, 116 А

Производство муки.
Северно-Казахстанская обл.,
г. Петропавловск, ул. Ленинградская,
116 А

Flour production.
116 A Leningradskaya str., Petropavlovsk
city, North Kazakhstan region
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СЕРЧИДИ Л.Г., ЖК

ЖК «Л.Г. Серчиди» – кептірілген нан мен орташа білезік нан өнімдерінің
ірі өндірушілерінің бірі, сондай-ақ компания диабет өнімдерді қоса
алғанда, денсаулыққа пайдалы азық-түлік өнімдерін шығарады.
Компанияның өнімі «Трапеза» және «Здоровый Злак» сауда белгілерімен
бүкіл республикаға танымал.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: өңдеу өнеркәсібі
саласындағы «Даму-Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

СЕРЧИДИ Л.Г., ИП

Компания ИП «Серчиди» находится в Казахстане, город Алматы.
Компания является одним из крупнейших производителей сухарной
и бараночной продукции в республике, а также специализируется на
разработке и производстве полезных для здоровья продуктах, в том числе
и диабетических. В Казахстане продукция известна и узнаваема во всех
уголках страны. Вся продукция выпускается под двумя торговыми марками:
«Трапеза» и «Здоровый Злак».
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «ДамуӨндіріс».

SERCHIDI L.G. IE

Serchidi IE is located in Almaty city, Kazakhstan. The company is one
of the largest producers of rusk and doughnut products in the republic;
also it specializes in the development and production of healthy products,
including diabetic ones. In Kazakhstan, products are known and recognizable
in every part of country. All products are produced under two brands: “Trapeza”
and “Zdoroviy Zlak”.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondіris” SME
support program in the manufacturing industry.

Кептірілген нан және піспенан өндірісі;
ұзақ сақтауға арналған кондитерлік
бұйымдар, торт, тортша, бәліш және
бисквит өндірісі.
Алматы қ., Емцов көш., 26

Производство сухарей и печенья;
производство мучных кондитерских
изделий, тортов, пирожных, пирогов
и бисквитов, предназначенных для
длительного хранения
г.Алматы, ул. Емцова, 26

Production of nonperishable crackers
and cookies; flour confectionery, cakes,
pastries, pies and biscuits
26 Yemtsov str., Almaty
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О.Б. СКРЯБИНА, ЖК

ЖК «О.Б. Скрябин» кондитерлік цехі 1999 жылы құрылды. Компанияның
өнімі піспенанның жүзден аса түрін қамтиды. 2014 жылы мемлекеттік
қолдау шараларының арқасында өндірістік үй-жай сатып алынды. Қазіргі
таңда өндіріс дамып, жаңа технологиялар игерілуде, дегенмен өнімнің
сапасы сол қалпында сақталды, себебі табиғи шикізат пен өз кәсібіне деген
махаббат секілді компанияның басымдығы бұрынғыдай бірінші қатарда тұр.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

СКРЯБИНА О.Б., ИП

Кондитерский цех ИП "Скрябина О.Б." образовался в 1999 году.
Ассортимент, выпускаемый цехом, насчитывает более 120 видов печенья.
В 2014 году благодаря государственной поддержке было приобретено
помещение для производства. В данный момент производство развивается,
осваиваются новые технологии, но при всем при этом качество продукции
остается прежнем, т.е. натуральное сырье, любовь к производимым
изделиям для компании на первом месте.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

SKRYABINA O.B. IE

The pastry shop of Skryabina O.B. IE was established in 1999.
The assortment produced by the shop has more than 120 types of cookies.
In 2014, due to the government support, the production premises were
purchased. Currently, the production is developing, new technologies are
being mastered, and the quality of products remains the same, i.e. natural raw
materials, love for manufactured products are in priority for company.
The Company has received the following state support: subsidies within
the Business Road Map 2020 program.

Кондитерлік бұйымдарды өндіру және
сату.
Солтүстік Қазақстан обл., Петропавл
қаласы, Садовый тұйық көшесі, 5А

Производство и реализация
кондитерских изделий.
Северно-Казахстанская обл.,
г. Петропавловск, пер. Садовый, 5А

Manufacturing and sale of confectionery.
5A Sadoviy court, Petropavlovsk city, North
Kazakhstan region
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СТОЛИЧНЫЙ ХЛЕБ – САУДА,
ЖШС

«Елорда нан» ЖШС Нұр-Сұлтан қаласында нан өнімдерін шығарып
жатқанына 15 жыл болды. Бүгінгі күні кәсіпорын нан өндіру саласында
қаланың бәсекеге қабілетті өндірушілерінің бірі. Сонымен қатар,
кәсіпорын филиалдары Алматы қаласында және Жамбыл облысында
да бар. Forbes Kazakhstan журналының ақпараты бойынша, кәсіпорын
Қазақстанның қарқынды дамып жатқан жиырма компаниясының қатарына
кіреді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

СТОЛИЧНЫЙ ХЛЕБ – САУДА,
ТОО

ТОО “Столичный хлеб” существует на рынке более 15 лет и на
сегодняшний день является одним из ведущих конкурентоспособных
хлебопроизводителей г. Нур-Султан. Открыты и успешно работают
филиалы в г. Алматы и Жамбылской области. ТОО “Столичный хлеб” вошло
в рейтинг 20 самых быстрорастущих компаний Казахстана по версии
Forbes Kazakhstan.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

STOLICHNYY KHLEB – SAUDA
LLP

Stolichnyy Khleb LLP is in business at the market for more than 15 years
and today is one of the leading competitive bread producers in Nur-Sultan
city. The branches in Almaty and Zhambyl region are opened and successfully
operated. According to ForbesKazakhstan, Stolichny Khleb LLP was included in
the rating of the 20 fastest growing companies in Kazakhstan.
The Company has received the following state support: subsidies within
the Business Road Map 2020 program.

Нан өнімдерінің өндірісі.
Нұр-Сұлтан қ., С 308 көш., 1

Хлебобулочное производство.
г. Нур-Султан, ул. С 308, 1

Bakery product manufacturing.
1, C 308 str., Nur-Sultan city
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СЫЗДЫКОВА А.Н., ЖК

Компания қызметкерлерінің саны бес адам құрайды, өндірістік
қуаттылығы – бір ауысымда сегіз жүзге жуық бөлке нан. Компания
өсірілген бидай өнімдерін шығарады: нан, талқан, жент, бидай өскіндері.
Болашақта кәсіпорын қытырлақ нан, кекс, піспенан, ұн, витграсс шығаруды
жоспарлайды. Қазақстан нарығы үшін жаңа өнім болғанымен, өнімге деген
сұраныс жоғары, себебі бұл емдік және айрықша дәмдік қасиеттері бар
ерекше өнім болып табылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында қаржыландыру.

СЫЗДЫКОВА А.Н., ИП

В компании пять работников, выпекается до 800 булок в смену.
Компания развивает продукцию из пророщенной пшеницы: хлеб, талкан,
жент, ростки пшеницы, пророщенная пшеница. Компания планирует произ
водить: хлебцы, кексы, печенье, муку, витграсс.
Продукт ежедневного спроса, для казахстанского рынка новый,
встречает теплый отклик по целебным и вкусовым свойствам. Некоторые
постоянные покупатели берут с собой хлеб в командировки.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: грантовое
финансирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

SYZDYKOVA A.N. IE

The personnel of the company consists of five employees. The bakery’s
outputs is up to 800 loafs per shift. The company develops following
products from germinated wheat: bread, talkan, zhent, wheat germ, germinated
wheat. Products planned to be manufactured: bread, muffins, biscuits, flour,
Vitgrass.
The product of daily demand, for the Kazakhstan market, meets the
expectations for healing and taste properties. Some regular customers take
away the bread for business trips.
The Company has received the following state support: grant financing
within the Business Road Map 2020 program.

Отбасылық наубайхана.
Нұр-Сұлтан қ., Абайдың 150 жылдығы
көш.

Семейная пекарня.
Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. 150
лет Абая

Family-owned bakery.
150 let Abaya str., Nur-Sultan city, Akmola
region
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СЭСМ, ЖШС

«СЭСМ» ЖШС саңырауқұлақ өнімін сату бойынша өндіруші зауыттың
(ЖК «Овчинников Игорь Геннадьевич» және ЖК «Овчинникова Наталья
Васильевна») Қазақстан Республикасы мен ТМД-ның аумағында жалғыз
ресми дилері, өкілі және жеткізушісі. Компания балғын және маринадталған
күйінде дайын саңырауқұлақ сатады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

СЭСМ, ТОО

ТОО «СЭСМ» является единственным официальным дилером,
представителем и поставщиком завода изготовителя ИП «Овчинников
Игорь Геннадьевич» и ИП «Овчинникова Наталья Васильевна» на
территории Республики Казахстан и СНГ и представляет интересы ИП по
реализации грибной продукции в ассортименте. Компания реализует грибы
шампиньоны свежие, вешенку свежую и маринованную.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

SESM LLP

SESM LLP is the only official dealer, representative and supplier of the
manufacturer of Ovchinnikov Igor Gennadievich IE and the Ovchinnikova
Natalya Vasilyevna IE in the territory of the Republic of Kazakhstan and the
CIS countries and represents the interests of the IE in the sale of assorted
mushroom products. The company sells fresh champignons, pleurotus fresh
and pickled.
The Company has received the following state support: subsidies within
the Business Road Map 2020 program.

Азық-түлік өнімдерін сату.
Нұр-Сұлтан қ., Тарас Шевченко көшесі,
4/1, 217-кеңсе

Реализация продуктов питания.
г. Нур-Султан, ул. Тараса Шевченко, 4/1,
офис 217

Foodstuff sales.
office 217, 4/1 Taras Shevchenko str.,
Nur-Sultan city
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ТӘП-ТӘТТІ, ЖШС

Компанияның өнімдері: торт, күлше, бауырсақ, бәліш (фин бәліші,
сүзбелі бәліш, алма қосылған бәліш, еттен, тауық етінен жасалған
бәліштер), самса, бөрек (картоп, ет қосылған), тоқаштар (картоп,
қырыққабат, ірімшік қосылған), чизкейк.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

ТӘП-ТӘТТІ, ТОО

Компания производит торты, печенья, бауырсаки, пироги (творожные,
яблочные, финские, мясные, куриные), самса, бореки (с картошкой, с мясом),
токаши (с картошкой, с капустой, с сыром), чизкейк.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

TAP-TATTІ LLP

The company produces: Cakes, cookies, bawyrsaks (fried dough), pies
(cottage cheese, apple, Finnish, meat, chicken), samsa, boreks (with potatoes,
meat), tokashi (with potatoes, cabbage, cheese), cheesecake.
The Company has received the following state support: “SME Top
Management Training” project under the Business Road Map 2020 program.

Кондитерлік және аспаздық өнімдер
өндірісі.
Нұр-Сұлтан қ., Қордай көш., 12

Производство кондитерских
и кулинарных изделий
г. Нур-Cултан, ул.Кордай, 12

Confectionary and cookery manufacturing
12 Korday str., Nur-Sultan city
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ТАЙЫНША СҮТI, ЖШС

Кәсіпорын 2009 жылы құрылды. Негізгі қызмет түрі: СТРК ИСО 90012009 Сапа менеджмент жүйесінің талаптарына сәйкес сүт өнімдерін сатып
алу, қайта өңдеу, өндіру және сату. Кәсіпорын «Сала көшбасшысы-2014»
ұлттық сертификатының иегері, 2012-2013 ж.ж. қорытындысы бойынша
ИПП өлшеміне сәйкес 10.51.1 (спред өндіру мен консервациялаудан басқа,
сүтті қайта өңдеу) ҚР ЭҚЖЖ рейтингінің «алтын» рейтингіне ие болды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және «Даму-Оптима»
бағдарламасы аясында ЕДБ несиесі бойынша ішінара кепілдік.

ТАЙЫНША СҮТI, ТОО

Год создания предприятия – 2009г. Основной вид деятельности:
закуп, переработка, производство и реализация молочной продукции в
соответствии с требованиями СТРК ИСО 9001-2009 Системы Менеджмента
качества.
Предприятие имеет национальный сертификат «Лидер отрасли -2014»,
по результатам за 2012-2013 г.г. предприятию присвоено «золото»
рейтинга РК ОКЭД 10.51.1 (переработка молока, кроме консервирования и
производства спред) согласно критерию ИПП.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» и
частичное гарантирование по кредиту БВУ в рамках программы «ДамуОптима».

TAYNSHA SUTI LLP

The company was established in 2009. The main type of activity:
procurement, processing, production and sale of dairy products in accordance
with the requirements of the STRK ISO 9001-2009 of Quality Management
System.
The company has the «Industry Leader -2014» national certificate, according
to the results for 2012-2013 the company was awarded with “gold” rating of
the RK CCЕA 10.51.1 (milk processing, except for canning and production of
spread) according to the IPP criterion.
The Company has received the following state support: subsidies under the
Business Road map 2020 program and partial guaranteeing for the STB loan
under the Damu-Optima program.

Сүт өнімдерін өңдіру және қайта өңдеу.
Солтүстік Қазақстан обл., Тайынша ауд.,
Тайынша қ., Солтүстік шағын ауданы, 7/б

Производство и переработка молочной
продукции.
Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-н, г. Тайынша, мкр. Северный, 7/б

Dairy production and processing.
7/b Severniy md., Tayinsha city, Tayinsha
district, North Kazakhstan region
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ТАН ЛТД, ЖШС

«ТАН ЛТД» ЖШС Қызылорда облысындағы ең ірі күріш өсіру
компаниясының бірі. Күріш алқабының алаңы 1100 га құрайды. Алқапта
лазерлік нивелирлеу – жерді тегістеу технологиясы қолданылады.
Кәсіпорынның алпысқа жуық техникасы бар.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру,
«ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы, «Іскерлік байланыстар» жобасы.

ТАН ЛТД, ТОО

ТОО «ТАН ЛДТ» является одной из крупнейших рисоводческих компаний
в Кызылординской области. Рис выращивается на земельных участках
площадью 1100га. Хозяйство крепко стоит на ногах. На полях применяется
технология лазерного нивелирования – выравнивания земли. В машиннотракторном парке 60 единиц добротной техники.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание и гарантирование, проект «Деловые связи», «Обучение топменеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

TAN LTD LLP

Tan LTD LLP is one of the largest rice-growing company in the Kyzylorda
region. Rice is grown on land with an area of 1100 hectares. The farm has
consistently high output. The technology of laser leveling – earth leveling is
applied in the fields. The machine and tractor fleet includes 60 units of highquality equipment.
The Company has received the following state support: subsidies and
guaranteeing, “Business Relationships” project, “SME Top Management Training”
project under the Business Road map 2020 program.

Күріш өсіру.
Қызылорда қ., Жеңістің 40 жылдығы
көш., 1

Выращивание риса.
г. Кызылорда, ул. 40 лет Победы, 1

Rice cultivation.
1, 40 let Pobedy str., Kyzylorda city
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ТАРАЗ ХАЛУАСЫ, ЖШС

1999 жылдан бастап «Тараз Халуасы» кәсіпорны халуаның отандық
өндірушісі және жеткізушісі. Компания күнбағыс, жержаңғақ және мейіз
қосылған десерттік күнбағыс халуасы, мейіз қосылған күнбағыс халуасы
және үлпілдек халуа секілді халуаның түр-түрін шығарады. Бұдан басқа,
кәсіпорын жержаңғақты майдың және табиғи балдың өндірісіне кірісуде.
Компанияның бірде-бір өніміне ГТО және консерванттар қосылмайды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

ТАРАЗ ХАЛВАСЫ, ТОО

Предприятие «Тараз Халвасы» - отечественный производитель и
поставщик халвы с 1999 года. Компания выпускает и разрабатывает
различные виды халвы: подсолнечная, подсолнечная десертная с арахисом
и изюмом, подсолнечная с изюмом и воздушная халва.
Помимо этого, предприятие налаживает производство арахисового масла
и натурального мёда. Вся продукция ТОО «Тараз Халвасы» не содержит ГМО
и консерванты.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

TARAZ HALVAHSY LLP

Taraz Halvahsy is a domestic producer and supplier of halvah since 1999.
The Company manufactures and develops various types of halvah: sunflower,
sunflower dessert with peanuts and raisins, sunflower with raisins and airy
halvah.
In addition, the Company introduces manufacture of peanut butter and
natural honey. All products of Taraz Halvahsy LLP contain no GMOs and food
additives.
The Company has received the following state support: “SME Top
Management Training” project under the Business Road map 2020 program.

Халуа өндірісі.
Жамбыл обл., Тараз қ., Тынышбаев
көш., 15

Производство халвы.
Жамбылская обл., г. Тараз,
ул. Тынышбаева, 15

Halvah production.
15 Tynyshbayev str., Taraz city, Zhambyl
region
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ТАРАЗ-СДОБА, ЖШС

«Тараз-сдоба» ЖШС 1999 жылы ашылды. Кәсіпорын табысты дамып,
үнемі сапалы өнім өндіріп, нарықта жақсы беделге, халықтың жылы
лебіз мен сатып алушылардың алғысына ие болды. 2011-2013 жылдар
аралығында кәсіпорын Қазақстанда «Халықтың құрметі» номинациясында,
«Ең жақсы нан тоқаш бұйымдарының өндірісі» номинациясында «Алтын
көшбасшылар» марапатын алды.

ТАРАЗ-СДОБА, ТОО

ТОО «Тараз-сдоба» открылось в 1999 году. За период существования
предприятие добилось определенных успехов, хорошую репутацию на
рынке, народное признание и благодарность покупателей, производя
стабильно качественную продукцию. Предприятие получило награды
«золотые лидеры» в 2011-2012-2013 гг. в номинации «Лучшее
производство хлебобулочных изделий» в Казахстане, в номинации
«Народное признание».
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

TARAZ-SDOBA LLP

Taraz-Sdoba LLP was established in 1999. During its existence the company
has achieved some success. Won a good reputation in the market, has won
national recognition and the gratitude of customers, producing consistently
high quality products. The company received the award “Golden leader” in
2011-2012-2013 in the nomination “The best production of bakery products”
in Kazakhstan, in the nomination “National recognition”.
The Company has received the following state support: “SME Top
Management Training” project under the Business Road map 2020 program.

Нан, нан-тоқаш және кондитерлік
бұйымдар өндірісі.
Жамбыл обл., Тараз қ., Қыпшақбаев
көш., 18

Производство хлебо-булочных и
кондитерских изделий.
Жамбылская обл., г.Тараз, ул. Кыпшакбаева, 18

The production of bread, bakery and
confectionery.
18 Kipshakbayev str., Taraz city, Jambyl
region
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ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
АКСУ, ЖКС

2017 жылдың қазан айында «Ақсу жылыжай кешені» ЖШС «Ақсу
қаласында жылыжай кешенінің құрылысы» инвестициялық жобасын іске
асырды.
Жоба бойынша инвестициялардың жалпы көлемі 1,5 млрд. теңгені
құрады, жұмыс орын саны – 46 адам. Жобалық қуаты – жылына
1153 тонна қияр. Өнімді өсіру үшін жасанды субстрат, тамшылатып
суару, қосымша жарықтандыру жүйесі, микроклиматты басқару, көмір
тегінің қос тотығымен қоректендіру, өсімдіктерді биологиялық қорғау
технологиялары қолданылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
АКСУ, ТОО

В октябре 2017 года ТОО “Тепличный комплекс Аксу” реализовал
инвестиционный проект: “Строительство тепличного комплекса в городе
Аксу”.
Общий объем инвестиций по проекту составил 1,5 млрд. тенге, количество
рабочих мест-46 человек. Проектная мощность – 1153 тонн огурца в год.
Для выращивания используются такие технологии как искусственный
субстрат, капельное орошение, система досвечивания, управление
микроклиматом, подкормка двуокисью углерода, биологическая защита
растений.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

TARAZ HALVAHSY LLP

Taraz Halvahsy is a domestic producer and supplier of halvah since 1999.
The Company manufactures and develops various types of halvah: sunflower,
sunflower dessert with peanuts and raisins, sunflower with raisins and airy
halvah.
In addition, the Company introduces manufacture of peanut butter and
natural honey. All products of Taraz Halvahsy LLP contain no GMOs and food
additives.
The Company has received the following state support: “SME Top
Management Training” project under the Business Road map 2020 program.

Көкөністерді, олардың тұқымдары мен
көшеттерді өсіру.
Павлодар обл., Ақсу қ., Промышленная
көш., 7/1

Выращивание овощей, их семян
и рассады.
Павлодарская обл., г. Аксу,
ул. Промышленная 7/1

Halvah production.
15 Tynyshbayev str., Taraz city, Zhambyl
region
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ТОНУС-KZ, ЖШС

Кәсіпорын сүтті қайта өңдеу саласында қызмет етіп, сүт, айран, қаймақ,
сүзбе, май, адыгей ірімшігін, сүзбе ірімшігін шығарады. Компанияның
ассортименті отызға жуық өнім түрін қамтиды. Өндірістік қуаты – бір
ауысымда 10 тонна сүт. Өнім Нұр-Сұлтан, Қарағанды қалаларының
базарларында және бюджеттік ұйымдарға сатылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: ЕДБ-да қаражатты
орналастыру.

ТОНУС-KZ, TOO

Предприятие занимается переработкой молока, производством
молочной продукции — молоко, кефир, сметана, творог, масса творож
ная, масло, сыр адыгейский, брынза. Всего около 30 наименований
готовой продукции. Производственная мощность 10 тн молока в смену.
Продукция реализуется на рынках городов Нур-Султан, Караганды и по
бюджетным организациям.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: обуслов
ленное размещение средств в БВУ.

ТОНУС-KZ, TOO

The company is engaged in milk processing, the production of dairy
products — milk, kefir, sour cream, cottage cheese, curd mass, butter, Adyghe
cheese, cheese. About 30 names of finished products. Production capacity is
10 tons of milk per shift. The products are sold in the markets of the cities of
Nur-Sultan, Karaganda and by budget organizations.
Types of state support received by the company: conditional placement of
funds in the STB

Азық-түлік өнеркәсібі.
Қарағанды обл., Осакаровка ауд.,
Мирное ауылы, Бейбітшілік көш., 13

Пищевая промышленность.
Карагандинская обл., Осакаровский р-н,
с Мирное, ул Мира, 13

Food industry
13 Mira str, Mirnoe villahe,
Osakarovskii region, Karaganda region
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ТОПАР ЖЫЛЫЖАЙЛАРЫ,
ЖШС

«Топар жылыжайлары» ЖШС Қарағанды облысы Абай ауданы Топар
ауылындағы кеңестік кезеңде болған көкөніс өндіру кеңшарының
негізінде 2012 жылы құрылды.
«Топар жылыжайлары» ЖШС – зиянкестерге қарсы күресте пайда
ланатын энтомофагтардың (пайдалы жәндіктердің) сегіз түрін өсіру
бойынша өзінің биозертханасы бар Қазақстан Республикасындағы жалғыз
жылыжай, яғни өнім биометр әдісі бойынша өсіріледі, бұл – көкөністерді
өсірудің технологиялық процесінде улы химикаттарды қолданбауға және
өсірілетін өнімнің экологиялық болуының барынша деңгейін қамтамасыз
етуге мүмкіндік береді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы–2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

ТОПАРСКИЕ ТЕПЛИЦЫ, ТОО

ТОО «Топарские теплицы» было создано в 2012 году на базе
существовавшего еще в советский период плодоовощного совхоза в
п.Топар Абайского района Карагандинской области.
ТОО «Топарские теплицы» - это единственная теплица в Республике
Казахстан, имеющая свою биолабораторию по выращиванию 8 видов
энтомофагов (полезных насекомых), используемых в борьбе с вредителями,
то есть биометод, что позволяет практически исключить применение
ядохимикатов из технологического процесса выращивания овощей
и обеспечить максимальный уровень экологичности выращиваемой
продукции.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

TOPARSKIYE TEPLITSY LLP

Toparskiye Teplitsy LLP was established in 2012 on the basis of the fruit and
vegetable farm that existed during the Soviet period in Topar village of the
Abay district, Karaganda region.
Toparskiye Teplitsy LLP is the only greenhouse in the Republic of Kazakhstan
that has its own biolab to grow 8 species of entomophages (beneficial insects)
used in pest control, i.e. biometod, which virtually eliminates the use of toxic
chemicals from the vegetable growing process and ensures maximum the level
of environmental friendliness of cultivated products
The Company has received the following state support: subsidies under the
Business Road map 2020 program.

Жылыжайда көкөніс өсіру.
Қарағанды обл., Абай ауд., Топар к.,
Сары-Арқа көш., 4

Выращивание овощей в теплице.
Карагандинская обл., Абайский райо-н,
п. Топар, ул.Сары-Арқа, 4

Vegetable production in the greenhouse.
4 Sary-Arka str., Topar village, Abay district,
Karaganda region, 100116
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ТРАНСТЕХИНТЕРНЕШНЛ,
ЖШС

«ТрансТехИнтернешнл» ЖШС 2016 жылы өндірістік аумағы бес мың м²
құрайтын «Дәулет Нан» нан зауытын іске қосты. Кәсіпорын өнімнің елу бес
түрін шығарады. Ерекшелігі – көне рецепт негізінде ұйытқыны ашытқысыз
дайындау. Сондай-ақ компанияның макарондар мен ұн өндіретін цехтері
өз жұмысын бастады. Кәсіпорын бірінші және жоғары сұрыпты ұн өндіреді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

ТРАНСТЕХИНТЕРНЕШНЛ, ТОО

ТОО «ТрансТехИнтернешнл» – эксклюзивный дистрибьютор казахстан
ских производителей продуктов питания на территории Западного
Казахстана. С 2016 года предприятие запустило хлебозавод «Дәулет Нан»,
производственной площадью более 5000 кв.м. Ассортимент предприятия
представлен более 55 наименованиями различных хлебобулочных
изделий, уникальность продукции в изготовлении с помощью бездрожжевой
закваски, на основе бабушкиных рецептов. Также компания запустила
цех по производству макарон и муки. На предприятии производится мука
первого и высшего сортов.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

RANSTECHINTERNATIONAL
LLP

TransTechInternational LLP is an exclusive distributor of Kazakhstani
food manufacturers in the territory of Western Kazakhstan. Since 2016
The Company launched the “Daulet Nan” bread-baking plant with the
production area more than 5000 sq.m.
The Company’s product range numbers more than 55 various items of
bakery products, special feature of the manufactured product is that non
yeasted leaven is used, based on grandmother’s recipes. The Company also
launched a shop for pasta and flour manufacture. The Company produces flour
of the first and highest grade.
The Company has received the following state support: subsidies under the
Business Road map 2020 program.

Тамақ өнеркәсібі.
Атырау обл., Атырау қ., Канцев көш., 7,
Бизнесс Хаус

Пищевая промышленность.
Атырауская обл., г.Атырау, ул. Канцева 7,
Бизнесс Хаус

Food industry.
7 Kantseva str., Business House, Atyrau city,
Atyrau region
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ХЛЕБНЫЙ ДВОР, ЖК

2003 жылы тіркелген «Татьяна Владимировна Питкевич-Дризленок
«Хлебный двор» компаниясы қазіргі таңда Павлодар қаласының
кондитерлік және нан-тоқаш өнімдері нарығындағы жетекші кәсіпорын.
Компанияның «Хлебный двор» және «Свежая выпечка» деп аталатын екі
сауда белгісі бар. Бүгінде кәсіпорын өз өнімін Павлодар қаласының бес
жүзден астам дүкендеріне және облыс бойынша басқа да елді мекендерге
жеткізеді, сондай-ақ өзінің төрт сату нүктесі бар.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы, «Іскерлік байланыстар» жобасы, өңдеу
өнеркәсібі саласындағы «Даму - Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

ХЛЕБНЫЙ ДВОР, ИП

ИП «Питкевич-Дризленок Татьяна Владимировна «Хлебный двор» ведущее предприятие на рынке кондитерской и хлебобулочной продукции,
созданное в 2003 году. Компания объединяет два бренда: «Хлебный двор»
и «Свежая выпечка». На сегодняшний день предприятие обслуживает
более 500 магазинов г. Павлодар, имеет 4 собственные торговые точки и
поставляет продукцию по области, в г. Аксу и г. Экибастуз.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
«Дорожная карта бизнеса-2020», проект «Деловые связи», программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму Өндіріс».

HLEBNIY DVOR IE

Pitkevich-Drizlenok Tatyana Vladimirovna Hlebniy dvor IE is a leading
company in the market of pastry and bakery products established in 2003. The
Company comprises two brands: “Khlebniy Dvor” and “Fresh Pastry”. Currently
the Company serves more than 500 stores in Pavlodar city and has 4 own sales
outlets and delivers products within the region, to cities of Aksu and Ekibastuz.
The Company has received the following state support: the Business Road
map 2020 program, “Business Relationships” project, “Damu – Ondiris” program
for supporting SME in the manufacturing sector.

Нан, нан-тоқаш, кондитерлік және
аспаздық өнімдер шығару және сату.
Павлодар обл., Павлодар қ., Толстой
көш., 90

Производство и реализация хлеба,
хлебобулочных, кондитерских
и кулинарных изделий.
Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Толстого, 90

Baking and sale of bread, bakery, pastry
and culinary products.
90 Tolstoy str., Pavlodar city, Pavlodar
region
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ШАЙ ОРТАЛЫҒЫ, ЖШС

1998 жылдан бастап «Шай орталығы» компаниясы шай өндірісі
саласында қызмет етеді. Компания брендтері қатарында Кениядан,
Үндістаннан, Цейлоннан, Қытайдан әкелінген әр түрлі шайлар бар.
Компанияның құрамына жоғары сапалы тамақ өнімдерін өндіретін
құрылымдық бөлімшелер және бірқатар еншілес ұйымдар кіреді. Қазір
кәсіпорынның өнімі Қазақстан мен Қырғызстанның барлық өңірлерінде,
сондай-ақ Ресейдің он сегіз қаласында сатылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

ЧАЙНЫЙ ЦЕНТР, ТОО

Компания «Чайный центр» занимается производством чая с 1998
года. В брендах компании представлены различные виды чая из Кении,
Индии, Цейлона, Китая. Компания состоит из структурных подразделений
и ряда дочерних организаций, занимающихся производством различных
высококачественных продуктов питания. На сегодняшний день продукция
предприятия представлена во всех регионах Казахстана, Киргизии, а также
в 18 городах России.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

TEA CENTER LLP

The Tea Center Company manufactures tea since 1998. The Company’s
brands represent different types of tea from Kenya, India, Ceylon and China.
The Company consists of structural subdivisions and a number of subsidiaries
manufacturing various high quality food products. Today the Company’s
products are represented in all regions of Kazakhstan, Kyrgyzstan, and also in
18 cities of Russia.
The Company has received the following state support: subsidies under the
Business Road map 2020 program.

Сауда-өндірістік қызметі.
Алматы обл., Қарасай ауд., Алмалыбақ
ауылы, Бабаев көш., 4

Торгово-производственная
деятельность.
Алматинская обл., Карасайский р-н,
п. Алмалыбак, ул. Бабаева, 4

Commercial and industrial activities.
4 Babayeva str., Almalybak set., Karasai
dist., Almaty region
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+77015933948
leka_vik@mail.ru

ЧЕРЕВИК ЕЛЕНА
ВИКТОРОВНА, ЖК

«Е.В. Черевик» сүтті қайта өңдеп, жартылай қатты және қатты ірімшік
жасайды. Кәсіпорын 2018 жылдың жазында Кәсіпкерлер палатасының
грантын алғаннан кейін ашылды. Ірімшіктің құрамы – жоғары сапалы
пастерленген сүт, ашытқы, фермент және тұз.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрі: Қашықтан оқыту.

ЧЕРЕВИК ЕЛЕНА
ВИКТОРОВНА, ИП

ИП "Черевик Елена Викторовна" занимается переработкой молока и
производством полутвердых и твердых сыров. ИП организовано после
получения гранта от палаты предпринимателей летом 2018 года.
Сыры изготавливаются из высококачественного пастеризованного
фермерского молока, заквасок, ферментов и поваренной соли.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистан
ционное обучение.

CHEREVIK YELENA
VIKTOROVNA IE

"Cherevik Yelena Viktorovna" IE carries out activities in milk processing and
semi-hard and hard cheese production. The company was established after
receiving a grant from the Chamber of Entrepreneurs in the summer of 2018.
The cheese is produced from high-quality, pasteurized farm milk, sourdoughs,
enzymes and salt.
The Company has received the following state support: distance learning.

Ірімшік өндіру.
Ақмола обл., Бурабай ауданы, Щучинск
қ., Әуезов көшесі,73, 5

Производство сыров.
Акмолинская обл, Бурабайский р-н,
г Щучинск, ул Ауэзова,73, 5

Cheese production.
5, 73 Auezov str., Shchuchinsk city, Burabay
district, Akmola region
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8(7222) 774-121, +77014799747, +77021182047
сhukeevag@mail.ru

ЧУКЕЕВА ГУЛЬЖАН
КАЗАЛИЕВНА, ЖК

ЖК «Г.К. Чукеева» 2009 жылдан бастап кондитерлік өнімдерді өндіру
саласында қызмет етеді. Компания көбінесе піспенанның көптеген түрін
шығарады. Бүгінгі күні ЖК «Г.К. Чукееваның» өнімі «Ахмет» сауда белгісімен
Семей қаласы мен іргелес аудандарында, сондай-ақ Өскемен және
Павлодар қалаларында сатылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау, өңдеу өнеркәсібі
саласындағы «Даму-Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

ЧУКЕЕВА ГУЛЬЖАН
КАЗАЛИЕВНА, ИП

Чукеева Гульжан Казалиевна начала заниматься предпринимательской
деятельностью с 2009 года. Основным видом деятельности является
производство кондитерских изделий, а именно специализируется на
выпуске печенья. На сегодняшний день продукция кондитерского цеха
ИП «Чукеева Г.К.» под торговой маркой «Ахмет» известна и популярна
не только в городе Семей, но и в близлежащих районах и городах
Усть-Каменогорск и Павлодар.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020», программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму Өндіріс».

CHUKEYEVA GULZHAN
KAZALIYEVNA IE

Chukeyeva Gulzhan Kazaliyevna began to deal with entrepreneurship
activities since 2009. The main type of activity is the production of confectionery,
specifically it specializes in cookies production. Currently the Chukeyeva G.К. IE
confectionery shop products under the «Akhmet» trademark are known and
popular not in Semey only, but in the surrounding districts and the cities of
Ust-Kamenogorsk and Pavlodar.
The Company has received the following state support: subsidies under the
Business Road map 2020 program, “Damu - Ondіris” SME support program in
the manufacturing sector.

Нан өндіру; жаңа піскен кондитерлік
өнімдер, торт және тортша өндіру.
Шығыс Қазақстан обл., Семей қ, Гагарин
көш., 325

Производство хлеба; производство
свежих мучных кондитерских изделий,
тортов и пирожных.
Восточно-Казахстанская обл., г. Семей,
ул. Гагарина, 325

Bread production; production of fresh
pastry, cakes and patties.
325 Gagarin str., Semey, East Kazakhstan
region
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+77771382828
milano_cakes@mail.ru, www.milanocakes.kz

ШОУ, ЖШС

«Milano cakes» кондитерлік цехі – өз ісін шын сүйетін мамандардың жас
компаниясы. Компанияның миссиясы – клиенттерді кең ассортиментпен
қуандыру және көтеріңкі көңіл-күй сыйлау. «Milano cakes» мамандары өз
өнімдерін зор сүйіспеншілікпен әзірлейді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Нәтижелі жұмыспен
қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға
арналған бағдарламасы бойынша несие беру.

ШОУ, ТОО

Кондитерский цех «Milano cakes» — это молодая компания, в которой
работают профессионалы своего дела. Миссия компания — это радовать
клиентов своим ассортиментом и добавлять положительные эмоции в их
жизнь. Кондитеры "Milano cakes" любят то, что делают и передают свою
любовь в работе.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: кредито
вание по Государственной программе развития продуктивной занятости и
массового предпринимательства на 2017-2021 гг "Еңбек".

SHOW LLP

Milano cakes Confectionery shop is a startup company that employs only
highly qualified professionals. The mission of the company is to bring joy to
its customers with their product range and to add positive emotions to client's
life. Milano cakes’ pastry chefs are passionate about what they do and show
their love in their work.
The Company has received the following state support: loan provision
under the “Yenbek” State Program for the Development of Productive
Employment and Mass Entrepreneurship for 2017-2021.

Кондитерлік цех.
Шығыс Қазақстан обл., Өскемен қ.,
Протозанов көш., 95

Кондитерский цех.
Восточно-Казахстанская обл.,
г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова, 95

Confectionery shop.
95 Protozanov str., Ust-Kamenogorsk city,
East Kazakhstan region
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8(7172) 923-232,
+77088888757

ЮЛИАННА, ЖК

«Чудо-Печка» аспазханасының негізгі тұжырымдамасы – ең үздік
рецепт бойынша алмастырғыштар мен хош иістендіргіштер, бояғыштар мен
жасанды қоспалар пайдаланбай, жоғары сапалы табиғи өнімдерден ғана
нан және нан өнімдерін пісіру, сондықтан өнімнің мерзімдері өте қысқа
болады. Қазіргі таңда компания сексенге жуық дайын өнім түрін шығарады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау, өңдеу өнеркәсібі
саласындағы «Даму-Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

ЮЛИАННА, ИП

Основная концепция кулинарии «Чудо-Печка» - это приготовление
выпечки аналогично домашней по лучшим рецептам и исключительно из
натурального высококачественного сырья, без использования каких-либо
заменителей, ароматизаторов, красителей и искусственных добавок, что
напрямую отражается на очень маленьких сроках хранения продукции.
Большинство рецептов изготовления продукции собраны у бабушек
и мам, но есть также очень много нового и современного. Текущее меню
насчитывает более 80 наименований готовой продукции, которое постоянно
расширяется новым ассортиментом.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020», программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму Өндіріс».

YULIANNA IE

The main concept of “Chudo-Pechka” cookery is baking pastries similar to
the home-baked products by the best recipes and only from natural highquality raw materials, without using any substitutes, flavors, dyes and artificial
additives, which directly affects the very short shelf life of products.
The greater part of baking recipes is collected from grandmothers and
mothers, but there are also a lot of new and modern ones. The current menu
has more than 80 items of finished products, which is constantly expanding
with a new range.
The Company has received the following state support: subsidies under the
Business Road map 2020 program, «Damu – Ondiris» SME support program in
the manufacturing sector.

Нан өндіру, жаңа піскен кондитерлік
өнімдер, торт және тортша өндіру.
Нұр-Сұлтан қ., Түркістан көш., 10, 122

Производство хлеба, производство
свежих мучных кондитерских изделий,
тортов и пирожных.
г. Нур-Султан, ул. Туркестан, 10, 122

Production of bread, fresh flour
confectionery, cakes and pastries.
122, 10 Turkestan str., Nur-Sultan city
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8(7172) 407 249, +77761092806
bmc-sklad-2016@mail.ru

BENCHMARK CONSULTING,
ЖШС

Бүгінгі күні компания «Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік»
АҚ аккредиттелген маркетингтік компанияларының тізіміне кіреді және
ІТ көмегімен компанияның ішіндегі маркетингтік процестерді басқарудың
заманау тәсілдерін енгізу бойынша белсенді жұмыс жүргізеді, маркетингтік
стратегиялар мен жоспарларды әзірлеуде ұйымдарға көмек көрсетеді.
Қазіргі таңда Компания BMC Sales әмбебап сервистердің жеке өзінің,
авторлық, қазақстандық бұлтты интернет-платформасында сервистік
кластерлерді белсенді дамыту үстінде.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ -менеждментін оқыту»
жобасы.

BENCHMARK CONSULTING,
ТОО

Сегодня компания входит в перечень аккредитованных маркетинговых
компаний АО «Национальное агентство по технологическому развитию»
и осуществляет активную работу по внедрению современных методов
управления маркетинговыми процессами внутри компании с помощью IT,
оказывает помощь организациям в разработке маркетинговых стратегий и
планов.
Компания активно продвигает на собственной, авторской, казахстанской
облачной интернет-платформе универсальных сервисов BMC Sales,
сервисно-ориентированные кластеры.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

BENCHMARK CONSULTING,
LLP

Today, the company is on the list of accredited marketing companies of
the National Agency for Technological Development, and is actively working
to introduce modern methods of managing marketing processes within the
company with the help of IT, assisting organizations in developing marketing
strategies and plans.
The company is currently actively promoting at own author’s Kazakhstan’s
cloud Internet platform universal services BMC Sales, service-oriented clusters.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project within the Business Road Map 2020” program.

IT талдаулар. Жұмыс процестерін
автоматтандыру және цифрландыру.
Нұр-Сұлтан қ., Абай көшесі, 8, «Алтын»
СҮ, 2-қабат, 200/1-кеңсе

IT Разработки. Автоматизация
и цифровизация рабочих процессов.
г. Нур-Султан, пр. Абая 8, ТД «Алтын» 2
этаж, офис 200/1

IT Developments. Automation and
digitization of workflows.
Office 200/1, 2nd floor, Altyn TH, 8
Abay ave., Nur-Sultan city
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АКЫЛБЕКОВ А.А., ИП

Петропавл қаласындағы алғашқы барбершоп 2018 жылдың қаңтар
айында ашылды. Салон ерлердің шашын алу, сақалын қыру, мұртын
басу, шаш пен сақалға күтім жасау, сондай-ақ маникюр және педикюр
қызметтерін көрсетеді. Қазіргі заманда ерлердің жинақы түрі – табысқа
жетудің бір жолы. Салонның шеберлері талғампаз клиенттердің көңілін
табу жолдарын біледі.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Еңбек» нәтижелі
жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021
жылдарға арналған бағдарламасы бойынша несиелендіру.

АКЫЛБЕКОВ А.А., ИП

Первый барбершоп в г. Петропавловск открылся в январе 2018
г. Салон оказывает услуги по стрижке (простые под насадку и более
сложные), бритье бороды, уход за волосами и бородой, а также маникюр и
педикюр. Для современного успешного мужчины ухоженный внешний вид
– это один из инструментов, позволяющих добиться желаемого результата.
Мастера, работающие в мужских цирюльнях, повышают свое мастерство
в таких непростых вопросах, как мужские стрижки и бритье, и способны
справиться с любой самой сложной задачей.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: кредитование
в рамках Государственной программа развития продуктивной занятости и
массового предпринимательства на 2017 - 2021 гг. «Еңбек».

AKYLBEKOV A.A., IE

The first barbershop in Petropavlovsk was opened in January 2018.
The salon provides such services as haircuts (simple haircuts with help of
attachment combs and more complex ones), beard shaving, hair and beard
care, as well as manicure and pedicure. For a modern successful man, a wellgroomed appearance is one of the tools to achieve the desired result. Masters
working in men’s barbershops constantly improve their skills in such difficult
issues as men’s haircuts and shaving, and are able to cope with any of the most
difficult task.
The Company has received the following state support: crediting with the
“Yenbek” State program for development of productive employment and mass
entrepreneurship 2017–2021.

Сұлулық салондары және шаштараз
қызметі
Солтүстік Қазақстан обл., Петропавл
қ., Е. Бөкетов көшесі, 16

Салоны красоты и парикмахерские
услуги.
Северо-Казахстанская Обл.,
г. Петропавловск, ул. Е.Букетова, 16

Beauty salons and hairdressing
services.
16 E. Buketov street, Petropavlovsk,
North Kazakhstan Region
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+77772431642
arlan-design@mail.ru

АНКАУОВ БАГЛАН
КЫЗЫЛБАЕВИЧ, ЖК

«Arlan Design» компаниясының негізін 2011 жылы ағайынды Анқауовтар
қалаған қызмет саласы – интерьер дизайны, қой жүнінен аппликация
техникасындағы картиналар. Картина жасау технологиясына өнертабыс
патенті бар және картиналар мәдениет және этнографиялық туризм нысаны
болып саналады. 2018 жылдан бастап компания «Arlan Design» qol óner
kartina galereiasy атты картина галереясын ашты, оның кең галереясында
жұрт назарына авторлық картиналар ұсынылады және шеберлер өз
технологиясының барлық қыр-сырларына үйретеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Даму-Көмек»
бағдарламасы аясында қаржылай емес көмек, «Бизнес-кеңесші» және
«Бизнес-кеңесші 2» курстары.

АНКАУОВ БАГЛАН
КЫЗЫЛБАЕВИЧ, ИП

Компания «Arlan Design» была основана 2011 году родными братьями
Анкауовыми. Компания занимаетсядизайном интерьера, создает картины
в технике аппликация из шерсти. На технологию создания картин имеется
патент на изобретение, и картины представляет собой объект культуры и
этнографического туризма. С 2018 года компания открыла картинную
галерею «Arlan Design» qol óner kartina galereiasy, где в просторной галерее
предприниматели представляют свои авторские картины и проводят мастер
классы своей технологии.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: не
финансовая поддержка в рамках программы «Даму-Көмек», бизнес
тренинги «Бизнес-советник» и «Бизнес-советник 2».

ANKAUOV BAGLAN
KYZYLBAEVICH, IE

The company “Arlan Design” was founded in 2011 by the Ankauov brothers.
The company’s activity is interior design, pictures in the technique of wool
applique. The technology for creating pictures has a patent for inventions, and
the pictures represent an object of culture and ethnographic tourism. In 2018,
the company opened the art gallery “Arlan Design” qol óner kartina galereiasy,
where they present their own pictures in the spacious gallery, and conduct
workshops of their technology.
The Company has received the following state support: non-financial
support under the Damu-Komek program, Business Advisor and Business
Advisor 2 business trainings.

Интерьер дизайны, қой жүнінен
аппликация техникасындағы
картиналар.
Қостанай обл., Қостанай қ., әл-Фараби
даңғ. 48, «MART» СО

Дизайн интерьера, картины в технике
аппликация из шерсти.
Костанайская обл., г. Костанай, пр.
Аль-Фараби 48, ТРЦ «MART»

Interior design, pictures by wool
technique.
MART TEC, 48Al-Farabi Ave., Kostanay
city, Kostanay region
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БЕРЕЗНЯКИ ШИПАЖАЙЫ,
ЖШС

Шипажай Қарағанды қаласынан 50 шақырым және Нұр-Сұлтан
қаласынан 170 шақырым жерде орналасқан. Мамандар тобы, сондай-ақ
тамаша табиғат, таза иондалған ауа, минералды су - ағзаға жағымды әсер
етіп, ересектер мен балалардың алаңсыз демалуына, нәтижелі емделуіне
ықпал етеді. Шипажай қызметінің негізгі бағыттары – шипажайлықкурорттық емдеу және балалар лагері.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

САНАТОРИЙ БЕРЕЗНЯКИ,
ТОО

Санаторий располагается в 50 км. от г. Караганды и 170 км. от г.Нур-Султан,
в живописном месте. Прекрасная природа, чистейший ионизированный
воздух, минеральная вода, а также команда специалистов - все эти
факторы оказывают благоприятное действие на организм и способствуют
беззаботному отдыху и результативному лечению как взрослых, так и детей.
Основные направления деятельности санатория - это санаторно-курортное
лечение и детский лагерь.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсиди
рование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

BEREZNYAKI SANATORIUM,
LLP

The sanatorium is located 50 km. from the city of Karaganda and 170 km.
from the city of Nur-Sultan, in a picturesque place. Beautiful nature, pure
ionized air, mineral water, as well as a team of specialists - all these factors
have a beneficial organism effect and contribute to carefree rest and effective
treatment of both adults and children. The main activities of the sanatorium
are a sanatorium-resort treatment and a children’s camp.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road map 2020 program.

Курорт-санаторий қызметтері.
Қарағанды обл., Саран қ., 1а
шағынауданы, 24 үй

Курортно-санаторные услуги.
Карагандинская обл., г. Сарань,
мкр. 1а, дом 24

Health resort services
House 24, 1a md., Saran’ town,
Karaganda region,
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ИРАИС SMILE, ЖШС

Клиника қолжетімді бағамен жоғары сапалы қызметтер ұсынады.
Мамандар өз ісін шын сүйетін кәсібилер. Олар өз жұмысында айтарлықтай
биіктіктерге жеткенімен, әлі де өз білімі мен дағдыларын үнемі жетілдіру
үстінде. Клиника аптаның жеті күнінде жұмыс істейді. Клиниканың
жабдығы толық, тіпті жеке стоматологиялық зертханасы бар. Елорданың
сол жағалауында орналасқан. Компания стоматологиялық қызметтердің
барлық түрлерін ұсынады, ақысын бөліп төлеуге мүмкіндік бар.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында кепілдік беру.

ИРАИС
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА «СМАЙЛ», ТОО

В клинике главным приоритетом ставят для себя высокое качество
предоставляемых услуг по доступной цене. Специалисты компании– это
амбициозные и целеустремленные люди, достигшие значительных высот
Компания предоставляет все виды стоматолигических услуг.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: гаран
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

SMILE IRAIS DENTAL CLINIC
LLP

The main priority for the clinic is high quality of services provided at an
affordable price. The specialists are ambitious and goal-oriented people who
are passionate about their profession Thecompany provides all types of dental
services, and also gives an opportunity of treatment on the installment plan.
The Company has received the following state support: guaranteeing within
the Business Road Map 2020 program.

Стоматология қызметі.
Нұр-Cұлтан қ., Есіл ауд., Сығанақ көш.
18/3, 1-кеңсе

Стоматологическая деятельность.
г. Нур-Султан, Есильский р-н,
ул. Сыганак 18/3, оф. 1

Dentist’s services.
Office 1, 18/3 Syganak str., Yessil
district, Nur-Sultan city
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КОЗБЕКОВА ПЕРИЗАТ
АРАППАЕВНА, ЖК

«Козбекова Перизат Араппаевна» ЖК нарыққа «Universal Print» сауда
белгісімен шығып, жарнамалық қызмет нарығында он жылдан бері жұмыс
істеп келе жатыр. Негізгі қызмет түрі – жарнамалық және полиграфиялық
қызметтер. Оған қоса, фирмалық стиль мен логотипті әзірлеу кәсіпорынның
басты бағыттарының бірі. Қазіргі таңда бұл компанияға мемлекеттік және
коммерциялық ұйымдар сенім білдіреді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің
жол картасы-2020» бағдарламасы аясында субсидиялау, «ШОБ топменеджментін оқыту» жобасы.

КОЗБЕКОВА ПЕРИЗАТ
АРАППАЕВНА, ИП

ИП «Козбекова Перизат Араппаевна» представлено на рынке под
торговой маркой «Universal Print» и существует на рынке рекламных
услуг более 10 лет. Основной вид деятельности компании - рекламные
и полиграфические услуги. Кроме того, приоритетным направлением
предприятия является разработка фирменного стиля и логотипа. Сегодня
предприятию доверяют государственные и коммерческие организации.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса -2020»,
«Обучение топ-менеджмента МСБ».

KOZBEKOVA PERIZAT
ARAPPAYEVNA IE

Kozbekova Perizat Arappayevna IE introduces itself on the market under the
Universal Print brand name and exists on the advertising services market more
than 10 years. The main activities of the Company are advertising and printing
services. In addition, the Company’s priority service is design of a corporate
style and logo. Today, state and commercial entities trust the Company.
The Company has received the following state support: subsidies within the
«Business Road map 2020» program, «SME Top-Management Training» project.

Полиграфия, сыртқы жарнама.
Жамбыл обл., Тараз қ., Қаратау (2)
шағынауданы, 37а

Полиграфия, наружная реклама.
Жамбылская обл., г. Тараз,
мкр. Каратау (2-й), 37а

Instant printing, out-of-home
advertising
37а Karatau microdistrict (the 2nd),
Taraz city, Zhambyl region
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КОКЖАНОВА ЗАРИНА
ГУСМАНОВНА, ЖК

«Прима» – Қазақстан бойынша 3-12 жас аралығындағы қыздарға
арналған алғашқы балет мектептерінің желісі. Компанияның негізгі мақсаты
– Қазақстан бойынша ең ірі балет мектептерінің желісін құру және балалар
арасында балет өнерін насихаттау. «Прима» Мәскеу қаласындағы Үлкен театр
жанындағы ММХА түлегі София Шалимаованың авторлық әдістемесі бойынша
жұмыс істейді. 2018 жылы бұл әдістемеге Қазақстан Республикасының
Мәдениет және спорт министрлігінің рецензиясы берілді. Жылына екі
рет жас балериналар балет мектебі қайырымдылық концерттерінде
өнерін көрсетеді. 2018 жылдың қараша айында қайырымдылыққа
қосқан үлесі үшін «Алтын жүрек» сыйлығының иегері атанды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы
2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы.

КОКЖАНОВА ЗАРИНА
ГУСМАНОВНА, ИП

«Прима» - первая казахстанская сеть балетных школ для девочек от
3 до 12 лет, основной целью которой является создать крупнейшую в
Казахстане сеть балетных школ и популяризовать искусство балета среди
детей. «Прима» работает в рамках собственной авторской методики,
написанной Софией Шалимовой, выпускницей МГАХ при Большом Театре.
Данная методика в 2018 году получила рецензию в Министерстве культуры
и спорта Республики Казахстан. Каждые полгода юные балерины выступают
на благотворительных концертах, организованных балетной школой. В
ноябре 2018 года компания стала обладателем премии «Алтын Журек» за
вклад в благотворительность.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

KOKZHANOVA ZARINA
GUSMANOVNA, IE

Prima is the first Kazakhstan ballet school network for girls from 3 to 12
years old, the main goal of which is to create the largest ballet school network
in Kazakhstan and popularize the art of ballet among children. Prima works
within the own author’s methodology written by Sofia Shalimova, a graduate
of the Moscow State Academy of Choreography at the Bolshoi Theater. In
2018, this technique was reviewed at the Ministry of Culture and Sports of the
Republic of Kazakhstan. Every six months, young ballet girls perform at charity
concerts organized by the ballet school. In November 2018, they won the Altyn
Zurek Prize for their contribution to charity.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project within the Business Road Map 2020” program.

Балаларға арналған балет мектептері
желісі
Қостанай обл., Қостанай қ.,
әл-Фараби даңғылы, 116, 413-каб.

Сеть детских балетных школ.
Костанайская обл., г.Костанай,
ул.Аль-Фараби 116, каб. 413

Network of children’s ballet schools.
Room 413, 116 Al-Farabi str. Kostanay
city,, Kostanay region

274

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
УСЛУГИ
SERVICES

8(7172) 779-554, +77014106851
consaltings@mail.ru

КОНСАЛТИНГ КАПИТАЛ НС,
ЖШС

«Consulting Capital NS» ЖШС 2008 жылғы 13 ақпанда құрылды.
2012 жылдан бері Компания Қазақстандағы ең ірі консалтингтік
компаниялардың рейтингіне қатысып, жылдан жылға қарай өз нәтижелерін
жақсартуда, бұны «Эксперт РА Қазақстан» рейтинг агенттігі де растайды.
2014 жылы компания Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын сапа»
сыйлығының иегері атанды. Бірнеше жылдар бойы «Consulting Capital NS»
ЖШС «Дар» қоғамдық қорымен және «KZ» қорымен ынтымақтастықта, жетім
балаларға қайырымдылық көмек көрсетеді. 2015 жылы Қазақстанның Ұлттық
Бизнестің рейтингісінің қорытындысы бойынша компания бухгалтерлік
есеп және аудит саласында, салықтық кеңес беру саласында жұмыс
істейтін кәсіпорындардың арасында саланың көшбасшысы болып танылды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы
2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы.

КОНСАЛТИНГ КАПИТАЛ НС,
ТОО

Компания участвует в рейтинге крупнейших консалтинговых компаний
Казахстана с 2012 года и улучшает свои результаты из года в год, что
подтверждает рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан».
В 2014 году компания стала лауреатом премии Президента Республики
Казахстан «Алтын сапа». Уже несколько лет ТОО «Консалтинг Капитал НС»
сотрудничает с Общественным фондом «Дар» и Общественным фондом
«KZ», оказывая благотворительную помощь для детей сирот. В 2015 году по
результатам Национального бизнес-рейтинга Казахстана, наша компания
признана
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

CONSALTING CAPITAL NS,
LLP

Company participates in the rating of the largest consulting companies in
Kazakhstan since 2012 and improves its results from year to year, which is
confirmed by the rating agency “Expert RA Kazakhstan”.
In 2014, the company won the Altyn Sapa Award of the President of the
Republic of Kazakhstan. For several years Consulting Capital NS LLP has been
cooperating with the Public Fund “Dar” and the Public Fund “KZ”, providing
charitable assistance for orphans. In 2015, according to the results of the
National Business Rating of Kazakhstan, our company is recognized as the
industry leader among enterprises operating in the field of accounting and
auditing, tax advice.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project within the Business Road Map 2020” program.

Бухгалтерлік есеп және салық есебін
жүргізу саласындағы қызмет.
Нұр-Сұлтан қ., І. Жансүгірұлы көш.,
№ 8/1, 507-кеңсе

Деятельность в области
бухгалтерского и налогового учета.
, г. Нур-Султан, ул. Ілияс Жансүгірұлы,
д. 8/1,
офис № 507

Accounting and taxation activities.
Office No.507, 8/1 Ilyas Zhansugiruly
str., Nur-Sultan
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ПИСАРЕНКО А.В., ЖК

«Писаренко А.В.» ЖК 2017 жылы тіркелді. Компания қызметі – «GERA»
авторлық агенттігі. Компания мерекелерді безендіруге арналған бұйымдар
өндіретін цех те ашқан. Қазір компания өз қызметін кеңейтіп, өнімділігін
арттыра білді. Соның нәтижесінде Петропавл қаласының event-агенттіктері,
сондай-ақ қалалық мереке іс-шараларын ұйымдастыратын мемлекеттік
мекемелер секілді көптеген клиенттер пайда болды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында кепілдік беру.

ПИСАРЕНКО А.В., ИП

ИП «Писаренко А.В. начало свою деятельность в 2017 году с
авторского агентства под названием «GERA». Для реализации своей
мечты предприниматель организовал цех по производству изделий для
оформления праздников. На сегодняшний день компания смогла расширить
деятельность и повысить производительность за счет чего у агентства
появится дополнительные категории клиентов – это event-агентства города
Петропавловск, а также государственные учреждения, организующие
массовые городские праздничные мероприятия.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: гарантиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

PISARENKO A.V., IE

In 2017 the individual entrepreneur Pisarenko has opened its own author
agency. The entrepreneur has organized a shop for production of products for
decoration of holidays. Today, the company managed to expand its activities
and increase productivity, due to which the agency will have additional
categories of clients - these are event-agencies of Petropavlovsk city, as well as
government agencies that organize mass city celebrations.
The Company has received the following state support: guaranteeing within
the Business Road map 2020 program.

Демалыс пен ойын-сауықты
ұйымдастыру бойынша түрлі
қызметтер
Солтүстік Қазақстан обл., Петропавл
қ., Алтынсарин көш., 165/В

Прочие виды деятельности
по организации отдыха
и развлечений.
Северо-Казахстанская Обл.,
г. Петропавловск, ул. Алтынсарина,
165/В

Other recreational activities.
165/V Altynsarin street, Petropavlovsk,
North Kazakhstan Region
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ТЛЕГЕНОВА БАНУ
ЖУВАНГАЛИЕВНА, ЖК

Компания 1729 шаршы метр аумақты құрайтын жекеменшік
шипажайда пантокринмен емдеу-сауықтыру қызметін көрсетеді.
Кәсіпорын 2018 жылдың 26 маусымында ашылды. Жұмыс орындарының
саны – 41. Көрсетілетін қызметтердің түрлері – пантокрин ванналары,
пантофитобөшке, пантогематоген, пантоингаляциялар, релакс-терапия,
массаждың барлық түрлері, ЛФК, қымызбен емдеу, пилинг (денені орау),
пантомаска, пантокриннен компресс жасау және т.б.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

ТЛЕГЕНОВА БАНУ
ЖУВАНГАЛИЕВНА, ИП

Компания оказывает санаторно-курортные услуги на территории
санатория-пантолечебницы на собственном предприятии, площадью 1729,0
м2 . В эксплуатацию проект был введен 26 июня 2018 года. На предприятии
работают 41 сотрудник. В санатории могут проживать до 50 человек в сутки.
Санаторий предлагает следующие санаторно-лечебные услуги:пантовые
ванны, пантовая фитобочка, пантогематоген, пантовые ингаляции, пантовая
жаровня, релакс-терапия,все виды массажиста, ЛФК, кумысолечение,
пилинг(обертывание), пантовые маски, компрессы с пантовым сырьем и т.д.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование и гарантирование в рамках программы поддержки и
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».

TLEGENOVA BANU
ZHUVANGALIEVNA, IE

The company provides spa services on the territory of the sanatorium panto-treatment facilities at its own enterprise, with an area of 1729.0 m2. The
commissioning of the project was introduced on June 26, 2018. The company
employs 41 employees. The sanatorium can accommodate up to 50 people
per day. The sanatorium offers the following spa services: Jobs 41 people. The
capacity of the enterprise is accommodation with the services of a sanatorium
up to 50 people per day. Type of service - sanatorium and treatment - antler
baths, antler phyto barrels, pantogematogen, antler inhalations, antler roaster,
relax therapy, all types of massage therapist, physical therapy, kumis treatment,
peeling (wrapping), antler masks, compresses with antler raw materials, etc
The Company has received the following state support: subsidies and
guaranteeing within the Business Road map 2020 program.

Шипажай-курорт қызметтері.
Ақтөбе обл., Мәртөк ауданы, Қазан
ауылы

Санаторно-курортные услуги.
Актюбинская обл., Мартукский р-он,.
с Казан

Health resort services.
Kazan village, Martuksky district,
Aktobe region
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УМАЙ, ЖК

«Ұмай» ЖК 2015 жылдан бастап Қазақстан нарығына бағалы
материалдардан жасалған зергерлік бұйымдарды әкелді. Кәсіпорын өнімі
Ұлттық сараптама орталығындағы сараптаудан өтіп, зергерлік бұйымдар
нарығындағы жаңа трендтерге сай келеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Жібек Жолы»
бағдарламасы аясында қаржыландыру, «Бизнестің жол картасы 2020»
бағдарламасы аясында «ШОБ топ - менеждментін оқыту» жобасы.

УМАЙ, ИП

ИП «Умай» осуществляет свою деятельность с 2015 года и занимается
поставкой ювелирных изделий из драгоценных материалов на рынок
Казахстана. Продукция предприятия прошла экспертизу в Национальном
центре экспертизы и соответствует новым трендам на рынке ювелирных
изделий.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: финан
сирование в рамках программы «Жибек Жолы», проект «Обучение топменеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта-бизнеса-2020».

UMAI, IE

Umai IE operates since 2015 and supplies fine jewelry to the Kazakhstani
market. The Company products passed the expertise in the National Center
for Expertise and Certification and correspond to new jewelry market trends.
The Company has received the following state support: financing under
“Zhibek Zholy” program, “SME Top-Management Training” project within the
Business Road Map 2020” program.

Мамандандырылмаған дүкендердегі
бөлшек сауда.
Алматы қ., Қабдолов көш., 1/3

Прочая розничная торговля
в неспециализированных магазина.
г. Алматы, ул. Кабдолова 1/3

Other retail trade in non-specialized
stores.
1/3 Kabdolov str., Almaty city
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ШНАЙДЕР Г.Б., ЖК

«Золотой фазан» қонақ үй кешені халықаралық маңызы бар жолдың
бойында орналасқан және демалысқа арналған көптеген қызмет түрлерін
ұсынады.: Үш қабатты мейрамхана, 200 орындық жазғы резиденция,
биомейрамхана, қонақ үй және монша кешені, демалысқа арналған кемпинг,
қысқы және жазғы демалысқа арналған ойын сауық саябағы, су үстіндегі
кафе, киіз үй қалашығы, ұзындығы 3,5 км шаңғы тебу жолы, емдік қасиетке
ие көк сазды тоған бар. Сонымен қатар, «Қостанай облысының эко және
этно саябағы» жобасы жүзеге асырылып, балама қуат көздерін пайдалануға
арналған демо алаң болып саналады. Кешен нысандарының 40%-ы балама
энергия көзін пайдаланады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

ШНАЙДЕР Г.Б., ИП

Гостиный двор «Золотой фазан» находится на трассе международного
значения и располагает широкой линейкой предложений отдыха: ресторан в
три этажа, летняя резиденция на 200 мест, биоресторан, гостинично-банный
комплекс, кемпинги для отдыха, парк развлечений летнего и зимнего отдыха,
кафе на воде, юрточный городок, лыжная трасса протяженностью 3,5 км,
водоем с лечебной голубой глиной. Кроме того, гостиный двор является
демоплощадкой по применению альтернативных источников энергии, на
которой реализуется проект «Эко и этно парк Костанайской области» – 40%
объектов гостиного двора потребляют альтернативную энергию.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
финансирование, субсидирование и гарантирование в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса-2020».

SHNAIDER G.B., IE

The «Gold pheasant» Guest House is located on the highway of international
importance and offers a wide range of services: three-storied restaurant,
summer residence for 200 seats, biorestaurant, hotel and bathing complex,
camping for leisure, summer and winter amusement park, cafe on the waterway,
yurt town, skiing run 3.5 km long, a pond with medicinal blue clay. Moreover,
the Guest House is a demo platform on applying alternative energy sources
where the «Eco and Ethno Park of the Kostanai Region» project is implemented
– 40% of The Guest House facilities are powered by alternative energy.
The Company has received the following state support: financing, subsidies
and guaranteeing within the Business Road map 2020 program.

Мейрамхана ісі және қонақ үй
бизнесі, туризм.
Қостанай обл., Қостанай ауданы,
Мичурин ауылы, Мичурин к.

Ресторанное дело и гостиничный
бизнес, туризм.
Костанайская обл., Костанайский р-н,
п. Мичуринский, ул. Мичуринская

Catering trade and hotel business,
tourism.
Michurinskaya str., Michurinskiy vil.,
Kostanai district, Kostanai region
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8(7252) 443-066
altyndan2012@mail.ru, bestflour@mail.ru, www.altyn-dan.kz
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+77780062478

АБДОЛЛА, ЖК

«Mebel - CITY» жиһаз фабрикасы 2016 жылы Атырау қаласында
құрылған. Бүгінде бұл - компания заманауи, қарқынды дамып келе жатқан
жиһаз өндіруші. Компания ПВХ пленкасында МДФ-тен жиһаз қасбеттерін
шығарады. Атап айтқанда: ас үйге арналған жиһаздар, балаларға арналған
жиһаз, шкафтар және қонақ бөлмелерге арналған жиһаз. Өнімдер жинағы
қазіргі заманғы жиһаз үлгілерінен классикаға дейінгі әр түрлі стильдің
жетпістен астам түрін қамтиды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

АБДОЛЛА, ИП

Мебельная фабрика «Мебель - CITY» на рынке с 2016 года и за это
время смогла заслужить доверие клиентов, твердо встать на ноги и
занять лидирующее положение в отрасли производства мебели в Атырау.
«Мебель – CITY» изготавливает мебельные фасады из МДФ в пленке ПВХ:
фасады для кухни, детской мебели, шкафов купе и гостиных. В ассортименте
продукции представлено более 70 фрезеровок различных стилей от
модерна до классики. Приоритет компании – это развитие предложений
только по лучщим товарам, удовлетворяя идеи каждого клиента при их
выборе.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание и гарантирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

ABDOLLA IE

Mebel-City Furniture Company was established in 2016. During this
period, the Company managed to earn the customers’ trust, become a stable
enterprise and take a leading position in the furniture industry in Atyrau.
Mebel-City manufactures furniture facades from MDF in PVC cover-up: facades
for kitchens, children’s furniture, wardrobes and living rooms. The range of
products includes more than 70 milling types of various styles from modern to
classic. Our priority is to develop proposals only for the best product, satisfying
the ideas of each client when choosing them. In order to create good furniture,
high-quality materials are needed that fulfill expectations and attract a
potential buyer. Quality and beautiful furniture is something that each of us
would like to have for years to come.
The company has received the following state support: subsidies and
guaranteeing within the Business Road Map-2020 program.

Жиhаз өндірісі.
Атырау обл., Жумыскер 2, Саркамыс,
Сатыбалдиева көш., 96

Производство мебели.
Атырауская обл., Жумыскер 2,
Саркамыс, ул. Сатыбалдиева, 96

Production of furniture.
96 Satybaldiyeva str., Sarkamys,
Zhumysker 2, Atyrau region
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БИТНЕР АЛЬБЕРТ
ВОЛЬДЕМАРОВИЧ, ЖК

«Шеберлер қаласы» деп аталатын жұмсақ жиһазды өндіру және
сату фирмасы 2000 жылы құрылды және Павлодар облысының ең ірі
жиһаз кәсіпорындарының ондығына кіреді. Кәсіпорын заманауи неміс
жабдығымен жабдықталған және балалар бөлмелері, жатын және қонақ
бөлмелері, алғы болмелер үшін жиһаздың отыздан астам түрін шығарады.
Фирманың өнімі Қазақстан бойынша, сондай-ақ Ресей дүкендеріне
сатылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: ЕДБ-де қаражатты
шарттасып орналастыру.

БИТНЕР АЛЬБЕРТ
ВОЛЬДЕМАРОВИЧ, ИП

Фирма по производству и реализации мягкой мебели «Город Мастеров»
основана в 2000 году и является одной из десяти крупнейших мебельных
предприятий Павлодарской области. Предприятие оснащено современным
немецким оборудованием и выпускает свыше 30 видов изделий мягкой
мебели для детских, спальных комнат, гостиных и прихожих. Продукция
фирмы поставляется в магазины по всему Казахстану, а также в Россию.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: размещение средств в БВУ.

BITNER ALBERT
VOLDEMAROVICH IE

GorodMasterov Company, engaged in manufacture and sale of cushioned
furniture, was established in 2000 and is one of the largest furniture companies
in the Pavlodar region. The enterprise is fitted out with modern German
equipment and produces over 30 types of cushioned furniture for children’s
rooms, bedrooms, living rooms and entrance halls. The Company’s products are
supplied to shops all over Kazakhstan and to Russia.
The Company has received the following state support: placement of funds
in second-tier banks.

Түрлі жиһаз өндіру.
Павлодар обл., Павлодар қ., генерал
Дүйсенов көш., 119

Производство прочей мебели.
Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Генерала Дюсенова, 119

Manufacture of other furniture.
119 General Dyussenov str., Pavlodar
city, Pavlodar region
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БЛЭК, ЖШС

1989 жылдан бастап «Блэк» ЖШС бағалы ағаш түрлерінен (қайың,
қарағай, тал, шамшат) ұлттық нақыштағы дәстүрлі қазақ бұйымдарын
жасайды. Компания ұлттық ыдыс, интерьер заттарын, жиһаз, бесік, сандық,
қазақ жырларының тақырыптарына арналған кәдесый және тартулық
бұйымдарды, домбыраға арналған футляр мен музыкалық аспаптарды
шығарады. Өнімнің барлығы – бүкіл технологиялық нормаларды сақтай
отырып орындалған бірегей және авторлық бұйымдар.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: ЕДБ-де қаражатты
шарттасып орналастыру.

БЛЭК, ТОО

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

BLACK IE

Since 1989, Black LLP has been specializing in manufacturing traditional
Kazakh goods in the national style, made of natural timber species (birch, pine,
willow, beech). The Company produces national Kazakh dishware, interior items,
furniture, cradles, trunks, souvenirs and gift articles relating to the Kazakh epos,
presentation cases for dombra and music instruments. All items are originally
developed by the enterprise. They are exclusive and made in compliance with
all technological standards.
The Company has received the following state support: conditional
placement of funds in second-tier banks

Ағаш өңдеу.
Ақмола обл., Көкшетау қ., Сабатаев
көш., 125 А

Деревообработка.
Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул.
Сабатаева, 125 А

Woodworking.
125 А Sabatayev str., Kokshetau city,
Akmola region
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+77773765101
yurik_kost@mail.ru

БОЖАКОВ, ЖК

Компанияның ағаш өңдеу саласында жиырма жылдан астам жұмыс
тәжірибесі бар. Компания ағаштан жасалған ұлттық ыдыс-аяқ, сандық,
бөлшектеу тақтайлары және т.б. жоғары сапалы өнім шығарады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «Бизнес-Кеңесші» жобасы бойынша
оқыту.

БОЖАКОВ, ИП

Опыт работы в сфере компании составляет более 20 лет. Компания
специализируется на изготовлении высококачественной продукции:
национальная деревянная посуда, сундуки, разделочные доски и др.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: обучение
по проекту «Бизнес- Советник» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

BOZHAKOV IE

The Company has over 20 years of experience in woodworking and
specializes in the manufacture of high-quality products: national wooden
utensils, trunks, cutting boards, etc.
The Company has received the following state support: training under the
“Business Advisor” project within the Business Road Map 2020 program.

Ағаш бұйымдарын өндіру.
Қостанай обл., Қостанай қ.,
Қобыланды батыр көш., 17

Изготовление деревянных изделий.
Костанайская обл., г. Костанай,
ул. Кобыланды Батыра д.17

Manufacture of wooden products.
17 Kobylandy Batyr str., Kostanay city,
Kostanay region
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sibwoodkokshe@gmail.com, www.sibwood.kz

ВОСТОК-МОТОРС, ЖШС

«Сібір орманы» компаниясы он екі жылдан бері қарағай, балқарағай
және сағызқарағайдан жасалған дайын өнімді сатады, сондай-ақ ағаштан
жасалған үйлер мен моншалардың құрылысымен айналысады. «Сібір
орманы» компаниясының тағы бір бағыты – фин технологиясы бойынша
балқарағайдан бөшке-моншаларды жасау. Компанияның табысқа жету
сыры – әр клиенттің талғамына сай жасалатын өнімдердің жоғары сапасы.
Компанияның жасаған үйлері мен моншалары ерекше және эксклюзив.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Даму-Оптима»
бағдарламасы аясында ЕДБ несиесі бойынша ішінара кепілдік.

ВОСТОК-МОТОРС, ТОО

Компания «Сибирский лес» осуществляет продажу готовой продукции, а
также занимается строительством домов и бань из качественной древесины
кедра, сосны и лиственницы. Компания «Сибирский лес» уже более 12 лет
производит кедровые бани-бочки по финской технологии. В ходе своего
многолетнего развития компания провела колоссальную работу для того,
чтобы клиенты получали бани своей мечты. Каждый сотрудник – это
специалист высокого класса с отличным знанием своего дела; каждый
проект – это гордость и результат работы сплоченной команды. Залог успеха
– это качество изделий, индивидуальный подход к каждому клиенту.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: частичное
гарантирование по кредиту БВУ в рамках программы «Даму-Оптима».

VOSTOK-MOTORS LLP

Sibirskiy Les Company is engaged in selling of finished products and
construction of houses and saunas of high-quality cedar, pine and larch
timber. The Company has been producing cedar baths according to the Finnish
technology for more than 12 years. In the course of the development, they have
done tremendous work to ensure that the clients receive the baths of their
dreams. All of the employees are high-grade professionals having excellent
knowledge of their business; all of the projects are the pride and the result
of work of a close-knit team. The key to success is the quality of the products
and individual approach to each client. Originality, diversity and exclusivity are
distinguishing features of their houses and saunas.
The company has received the following state support: partial guarantee on
the STB loan within the «Damu-Optima» program.

Сауда-делдалдық қызмет, ағаш өңдеу.
Ақмола обл., Көкшетау қ., Сүлейменов
көш., 1г

Торгово-закупочная,
деревообработка.
Акмолинская обл., г. Кокшетау,
ул. Сулейменова 1Г

Trading and procurement,
woodworking
1Г Suleymenov str., Kokshetau city,
Akmola region
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ГЕНИЙ, ЖК

«Гений» ЖК өз қызметін 2018 жылы бастады. Компания корпустық жиһаз,
оның ішінде көбінесе асүйге арналған жиһаз, ескірмейтін классикадан
бастап модерн және хай-тек стильдерінде жиһаз үлгілерін жасайды.
Компания клиенттерге арнап Алматы қаласының сауда кешендерінің
бірінде шоурум мен жиһаз салонын құрған. Қазіргі таңда Алматы қ.
«ARMADA» сауда орталығында «KÜCHENMÖBEL» жиһаз салоны бар.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Еңбек» нәтижелі
жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021
жылдарға арналған бағдарламасы бойынша қаржыландыру.

ГЕНИЙ, ИП

ИП «Гений», начало свою деятельность с 2018 года. Компания
производит корпусную мебель, но в основном специализируется на кухонных
гарнитурах, т.к. покупатели предпочитают кухни с индивидуальными
требованиями. Для клиентов организован шоурум и мебельный салон
в одном из торговых комплексов Алматы. Много различной кухни от
нестареющей классики до модерна и хай-тек. Мебель изготавливается по
индивидуальному заказу. На сегодняшний день компания представлена в г.
Алматы. Мебельный салон «KÜCHENMÖBEL» открыт в торговом комплексе
«ARMADA».
Виды государственной поддержки, полученные компанией: финан
сирование в рамках Государственной программы развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 гг. «Еңбек».

GENIUS IE

Genius IE has been operating since 2018. The Company produces
cabinet furniture, but mostly specializes in complete kitchens, since buyers
prefer customized kitchens. A show room and a furniture shop were open
for customers in one of shopping centers in Almaty. The company offers
many kitchen options, from timeless classics to modern and high-tech. All
the furniture is customized. Today the company is represented in Almaty.
KÜCHENMÖBEL furniture shop is open in ARMADA shopping center.
The Company has received the following state support: financing under
the “Yenbek” State Program for the Development of Productive Employment
and Mass Entrepreneurship for 2017-2021.

Жиһаз өндіру.
Алматы қ., Айнабұлақ-3 ықшамауд.,
129 үй

Производство корпусной мебели.
г.Алматы, мкр. Айнабулак-3, д. 129

Cabinet furniture manufacturing.
129 Ainabulak-3 microdistrict, Almaty
city
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ГЛОРИЯ, ИП

Компания жиырма жылдан бері ағаш өңдеу саласында қызмет атқарады.
Нақтырақ айтқанда, цилиндрленген бөренелерден үйлерді, гриль пісіруге
арналған үйшіктерді, бөшке түрінде салынған үйлерді жасайды. Компания
осы және басқа бағыттар бойынша да Қазақстанда алғашқы өндіруші болып
есептеледі. Ал аркалы үйлерді жасау саласында әлем бойынша бірінші.
Себебі мұндай үйлерді басқа компаниялар жасамайды, қазір компания
өзінің өнертабысына патент алуға өтінім берді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

ГЛОРИЯ, ИП

Компания более 20 лет занимается деревообработкой, в частности
изготовлением домов из оцилиндрованных бревен, гриль домиков, бань
бочек. Это те направления где компания является самыми первыми
в Казахстане. По некоторым направлениям компания до сих пор
единственные, так в области изготовления арочных домов компания
является первыми в мире, подобных домов не производит никто. Сейчас
компания находится на стадии получения патента на изобретение.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

GLORIYA IE

The company has been engaged in woodworking for more than 20 years,
in particular it manufactures houses from rounded logs, grill houses, sauna
baths. The company is the first in these areas in Kazakhstan. In some areas
they are still the only ones. As for arch houses manufacturing, the company is
the first in the world, as no one has ever produced such houses. Now they are
obtaining a patent for this invention.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” within the Business Road Map 2020 program.

Ағаш өңдеу.
Ақмола обл., Щучинск қ., Бурабай
ауданы, Солтүстік көш., 9-1

Деревообработка.
Акмолинская обл., г. Щучинск,
Бурабайский р-н, ул. Северная 9-1

Wood processing.
9-1 Severnaya str., Burabay district,
Shchuchinsk city, Akmola region
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+77272516516, +77272516517
info@ldsp.kz, www.ldsp.kz

ДСП ОРТАЛЫҒЫ, ЖШС

«ДСП орталығы» ЖШС 2001 жылы құрылды. Бүгінде компания
Қазақстандағы жиһаз өндірісі үшін материалдар мен жабдықтардың ең
ірі жеткізушілерінің бірі. Компания қызметкерлерінің саны жүзге жуық,
олардың барлығы мол тәжірибесі бар білікті мамандар. Компанияның өз
кеңсесі, қоймасы және өндірістік цехтары бар.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

ДСП ЦЕНТР, ТОО

Компания ТОО «ДСП Центр» основана в 2001 году. На сегодняшний день
компания является одним из самых крупных поставщиков материалов
и оборудования для производства мебели в Казахстане. В ТОО «ДСП
Центр» работает более 100 человек. Компания находится в городе Алматы,
имеет собственные офисные, складские и производственные помещения.
Предприятие работает с большим количеством клиентов по всему
Казахстану.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

DSP CENTER LLP

DSP Center LLP was established in 2001 and nowadays it is one of the
largest suppliers of materials and equipment for furniture production in
Kazakhstan. DSP Center LLP employs over 100 people. The company is located
in Almaty, has its own office, warehouse and industrial premises, and works
with a large number of customers all over Kazakhstan.
The Company has received the following state support: subsidies within
the Business Road Map 2020 program.

Жиһаз қасбеттерін өндіру.
Алматы қ., «Айнабұлақ» ықшам
ауданы, 56В

Производство мебельных фасадов.
г.Алматы,мкр.«Айнабулак», д. 56В

Production of furniture facades. 56B
Aynabulak microdistrict, Almaty street
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mebel_creativo@mail.ru, mebel-creativo.kz

ЖАНБЕКОВА, ЖК

«Жанбекова» ЖК нарықта «CREATIVO» жиһаз студиясы ретінде танымал
және өз қызметін тек сапалы материалдарды қолданатын отандық жұмсақ
жиһаз өндірушісі ретінде 2015 жылдың мамыр айында бастады. Компания
диван, кереует, кресло, орындықша және т.б. секілді көптеген жиһаз түрлерін
жасайды. Сонымен қатар, жұмсақ жиһазды қалпына келтіру жұмыстармен
де айналасады
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Кәсіпкерлерге
қызмет көрсету орталығының кеңесі, «Бизнестің жол картасы 2020»
бағдарламасы, «Бизнес Кеңесші» жобасы.

ЖАНБЕКОВА, ИП

ИП «Жанбекова» представлено на рынке, как студия мебели «CREATIVO»
и начало свою деятельность в мае 2015 года, как отечественный
производитель мягкой мебели, работающий только с качественными
комплектующими материалами. Компания изготавливает мягкую мебель
любой сложности: диваны, кровати, кресла, банкетки, пуфы, и многое другое.
Кроме этого, предприятие занимается реставрацией мягкой мебели.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: консультация
в центре обслуживания предпринимателей, программа «Дорожная карта
бизнеса-2020», проект «Бизнес-Советник».

ZHANBEKOVA IE

Zhanbekova IE is represented on the market as the CREATIVO Furniture
Studio, and it began commercial operations in May 2015 as a domestic
cushioned furniture manufacturer that works with high-quality component
materials only. The Company produces furnitures of any complexity: sofas,
beds, armchairs, banquettes, poufs, and others, as well as refinishes cushioned
furniture.
The Company has received the following state support: Entrepreneur
Service Center, Business Road Map 2020 program, “Business Advisor” project.

Жұмсақ жиһаз өндіру және сату.
Павлодар обл., Павлодар қ., Бектұров
қ., 62/2

Производство и реализация мягкой
мебели.
Павлодарская область, г.Павлодар,
ул.Бектурова 62/2

Cushioned furniture manufacturing
and sales.
62/2 Bekturova str., Pavlodar city,
Pavlodar region
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kbk-group@rambler.ru

КБК-GROUP, ЖШС

«КБК-Group» ЖШС 2007 жылдан бастап киіз үйлер жасау саласында
қызмет атқарады. Компанияның барлық киіз үйлері экологиялық таза
материалдардан дәстүрлі технологиялар бойынша жасалады. Киіз үйді
жинау, бояу, ою-өрнектерді пішу және ағашты ою секілді жұмыстар қолдан
жасалады. Сонымен қатар, компания клиенттің қалауына сәйкес киіз үйді
брендтеу жұмыстарын да жүргізеді. Компания өзінің өнімін Қазақстан мен
ТМД елдері бойынша кез келген жерге жеткізеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: қашықтан оқыту.

КБК-GROUP, ТОО

ТОО «КБК-Group» с 2007 года производит канатные юрты и юрты
ханской комплектации. Все юрты изготавливаются из экологически чистых
материалов по традиционным технологиям, процесс сборки юрты, включая
окраску, кройку орнаментов и резьбу по дереву, осуществляется вручную.
Кроме того, компания может делать брендирование юрты по пожеланию
клиента. Доставка изделий возможна по Казахстану и странам СНГ.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистан
ционное обучение.

KBK-GROUP LLP

KBK-GROUP LLP has been manufacturing the cable yurts and khan’s
yurts since 2007. All yurts are made of environmentally friendly materials
according to the traditional technologies, the yurt assembly process, including
painting, cutting of ornaments and wood carving is made by hand. Moreover,
the Company brand the yurt according to a customer’s wish. The products are
delivered across Kazakhstan and the CIS countries.
The Company has received the following state support: distance learning.

Киіз үй және ұлттық нақышта
жиһаз өндіру.
Қостанай обл., Қостанай қ.,
Складская к., 7

Производство юрт и мебели
в национальном стиле.
Костанайская обл., г. Костанай,
ул. Складская, 7

Manufacture of yurts and national
style furniture.
7 Skladskaya str., Kostanay city,
Kostanay region
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8(7172) 913-913, +77019931934
sales@kazles.kz, www.kazles.kz

ҚАЗАҚ ОРМАНЫ
КОМПАНИЯСЫ, ЖШС

«Қазақ орманы» компаниясы» ЖШС - Қазақстанда желімделген бөренені
шығару бойынша жалғыз зауыт. Компания мыңнан астам жобаны жүзеге
асырған. Қазір Ақкөл қаласындағы зауытта орналасқан компанияның
өндірістік қуаты 10 000 м3, өндірістің жалпы аумағы 4,6 га құрайды.
Компанияда жетекші еуропалық өндірушілердің су жаңа жабдығы
қолданылады, құрал-жабдықтар автоматтандырылған, процестің әрбір
кезеңіне жауапты техникалық бақылау бөлімі түпкі өнімнің сапасына қатаң
бақылау жүргізеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестін жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

КОМПАНИЯ КАЗЛЕС, ТОО

ТОО «Компания «КазЛес» является единственным заводом в Казахстане
по выпуску клееного бруса. В архитектурной коллекции компаний
более 1000 уникальных реализованных проектов. На сегодняшний
день производственные мощности компании составляют 10000 кв.м
кленного бруса, которые производятся на заводе в городе Акколь, общей
площадью производства 4.6 га. В активе компании новейшее оборудование
от ведущих европейских производителей, оборудование полностью
автоматизировано, на каждой стадии происходит автоматический контроль
качества.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

KAZLES COMPANY LLP

KazLes Company LLP is the only plant in Kazakhstan that produces glued
laminated timber. The Company’s architectural collection includes over 1000
unique implemented projects. To date, the Company’s production capacity is
10,000 square meters of glued laminated timber which is produced at the
plant in Akkol city with the total production area of 4.6 ha. The companies
have the latest equipment from leading European manufacturers, which is
fully automated, and automatic quality control is carried out at each stage.
The Company has received the following state support: subsidies within
the Business Road Map 2020 program.

Бөренеден, желімделген бөренеден
дайын үйлер тобын, дайын үйлердің
қосалқы заттарын шығару.
Ақмола обл., Ақкөл ауданы, Ақкөл қ.,
Станционная көш., 19

Выпуск комплектов готовых домов из
бруса, клееного бруса, комплектующих к готовым домам.
Акмолинская обл., Аккольский р-н,
г.Акколь, ул. Станционная, 19

Manufacture of ready-made houses
from timber, glued laminated timber,
components for ready-made houses.
19 Stantsionnaya str., Akkol city, Akkol
district, Akmola region
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ЛЕВИН, ЖК
Жиһаз өндіру.

Солтүстік Қазақстан обл., Қызылжар
ауд., Бескөл ауылы, Киров к., 40

Отбасылық «Левин» кәсіпорыны 1987 құрылған. Компания дұрыс боялған
жағдайда бағалы ағашқа ұқсайтын қайың секілді жергілікті шикізаттан
жиһаз шығарады. Кәсіпорында ас үй жиһазы, оның ішінде неше түрлі
үлгідегі үстел, кресло, орындық, отырғыш және т.б. өндіріледі. Компанияда
өндірістің толық процесін қамтамасыз ететін цех бар, ал қызметкерлерінің
жалпы саны жүзден астам адамды құрайды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

ЛЕВИН, ИП

Семейное предприятие ИП «Левин» создано в 1987 году и производит
мебель из местного сырья – березы, которая при правильном окрашивании
имитирует ценные породы древесины. На предприятии производят –
кресло-качалки, столы различных модификаций, обеденные зоны, 12 видов
стульев, табуреты, пуфики и т.д. Компания располагает цехами для полного
цикла производства, а общий штат предприятия насчитывает более ста
человек – это квалифицированные плотники, столяры, сборщики, швеи и
маляры, станочники.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование и гарантирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

LEVIN IE

A family-run enterprise, Levin IE, was established in 1987 and produces
furniture made of the local raw materials – birch, which imitates valuable wood
species when is properly dyed. The company produces rocking chairs, tables of
various modifications, dining areas, 12 types of chairs, stools, ottomans, etc.
The company has shops for a full production cycle and more than one hundred
people totally work at the company; these are qualified carpenters, joiners,
assemblers, tailoresses and painters, machine operators.
The Company has received the following state support: subsidies and
guaranteeing within the Business Road Map-2020 program.

Производство мебели.
Северо-Казахстанская обл.,
Кызылжарский р-н, а.Бесколь,
ул.Кирова, 40

Furniture manufacturing.
40 Kirov str., Beskol village, Kyzylzhar
district, North Kazakhstan region
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«ДВА БОБРА»
АҒАШ ШЕБЕРХАНАСЫ, ЖК

«Два бобра» лазерлік кесу шеберханасы Степногорск қаласында
орналасқан. Компания 2018 жылдың тамыз айында ашылды. Компания
шере, ағаш, пластик, акрил, әйнек, былғары, қағаз, картон, мата, пенопласт
және металл секілді табақ материалдарды лазермен кесу және нақыштау
бойынша қызметтерді ұсынады. Шеберхана балаларға арналған дамытушы
ойыншықтардан бастап үйді сәндеуге арналған заттарды жасауға дейін
халыққа көптеген қызметтер түрін ұсынады. Бүкіл өнім экологиялық таза
және қауіпсіз материалдардан жасалады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Нәтижелі жұмыспен
қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға
арналған бағдарламасы аясында қаржыландыру және кепілдік беру.

МАСТЕРСКАЯ ДЕРЕВА
ДВА БОБРА, ИП

Мастерская лазерной резки «Два Бобра» находится в г. Степногорск,
компания была открыта в августе 2018 г. Компания оказывает услуги по
лазерной резке и гравировке листовых материалов таких как фанера,
дерево, пластик, акрил, стекло, кожа, бумага, картон, ткань, пенопласт
и металл. Мастерская «Два Бобра» предоставляет большой спектр услуг
населению от изготовления детских развивающих игрушек до изготовления
предметов домашнего интерьера, вся продукция производится из
экологически чистых и безопасных эко-материалов.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: финан
сирование и гарантирование в рамках государственной программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на
2017-2021 гг. «Еңбек».

DVA BOBRA WOODWORK
SHOP LLP

Dva Bobra Lase Cutting Workshop was established in August 2018 and
locates in Stepnogorsk city. The company provides laser cutting and engraving
services for sheet materials such as plywood, wood, plastic, acryl, glass,
leather, paper, cardboard, cloth, foam plastic, and metal. Dva Bobra Workshop
provides a wide range of services – from children’s educational toys
production to home furnishing manufacturing. All products are made of ecofriendly and safe materials.
The Company has received the following state support: financing and
guaranteeing under the “Yenbek” State Program for the Development of
Productive Employment and Mass Entrepreneurship for 2017-2021.

Жалпақ материалдарды лазермен
кесу және нақыштау.
Ақмола обл., Зеренді ауд., Садовое
ауылы

Лазерная резка и гравировка
листовых материалов.
Акмолинская обл., Зерендинский р-н,
с. Садовое

Laser cutting and engraving of sheet
materials.
Sadovoye village, Zerenda district,
Akmola region
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ФЕНИКС ЖИһАЗ
ФАБРИКАСЫ, ЖШС

«ФЕНИКС» жиһаз фабрикасы» ЖШС зертханалар мен білім беру
мекемелеріне арналған заманауи жиһаз шығарады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
ФЕНИКС, ТОО

ТОО «Мебельная фабрика ФЕНИКС» изготавливает современную
лабораторную, учебную и общественную мебель.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

PHOENIX FURNITURE
FACTORY LLP

PHOENIX Furniture Factory LLP manufactures modern furniture for
laboratory, classes and public areas.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

Жиһаз өндірісі.
140000, Павлодар облысы, Павлодар
қаласы, Лесная көш. 1/9

Изготовление прочей мебели.
Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул.Лесная 1/9

Manufacture of other furniture.
1/9 Lesnaya str., Pavlodar city, Pavlodar
region
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НАРТБАЕВА ГҮЛНҰР
КАДЕНОВНА, ЖК

Жеті жылдан бері семейліктерді сапалы, ыңғайлы және арзан матраспен
қамтамасыз ететін Гүлнұр Нартбаева «жақсы ұйқы - денсаулық кепілі»
екендігін жақсы біледі. Бүгінгі таңда Гүлнұр Нартбаева матрастар мен
олардың керек-жарақтарын (серіппелер және т.б.), жастық пен көрпелерді
шығарады. Мұндай өнім жасау үшін компанияның білдектер, тігін
машиналары, пішу үстелдері секілді қажетті жабдығының барлығы бар.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

НАРТБАЕВА ГУЛЬНУР
КАДЕНОВНА, ИП

«Здоровый сон – залог здоровья!» - об этом не понаслышке знает
Гульнур Нартбаева, которая вот уже 7 лет обеспечивает жителей города
Семей качественными, удобными и недорогими матрасами. На сегодняшний
день Нартбаева Гульнур осуществляет не только производство матрасов,
а также комплектующих к ним (в частности пружины), подушек и одеял.
Для производства такого рода продукции у предпринимателя имеется все
необходимое оборудование: станки, швейные машины, раскройные столы
и прочее.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
гарантирование и субсидирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

NARTBAYEVA GULNUR
KADENOVNA IE

“Sound sleep is next to goodliness,” – Gulnur Nartbaeva knows this firsthand,
as she has been providing Semey citizens with high-quality, comfortable and
inexpensive mattresses within 7 years. To date, Gulnur Nartbayeva produces
not only mattresses, but also accessories for them (including springs), pillows
and blankets. She has everything that is needed to produce such goods –
machines, sewing machines, cutting tables, etc.
The Company has received the following state support: guaranteeing and
subsidies within the Business Road Map 2020 program.

Матрац өндірісі.
Шығыс Қазақстан обл., Семей қ.,
Некрасов көш., 105

Производство матрасов.
Восточно- Казахстанская обл., г.Семей,
ул. Некрасова, 105

Mattress manufacturing.
105 Nekrassov str., Semey city, East
Kazakhstan region
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НУРТАЕВ, ЖК

Компания ағаштан ойыншықтарды, ағаш конструкторларын, үйлер,
сандықтар шығарады. Барлық бұйымдар экологиялық таза материалдан
жасалған.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында мемлекеттік грант.

НУРТАЕВ, ИП

Компания производит игрушки из дерева, деревянные конструкоры,
домики, сундуки. Все изделия выполнены из экологически чистого материла.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
государственный грант в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

NURTAYEV IE

The Company manufactures wooden toys, wooden constructor kits,
playhouses, chests. All the goods are made of ecologically clean materials.
The Company has received the following state support: public grant
within the Business Road Map 2020 program.

Ағаштан жасалған бұйымдар өндірісі.
Павлодар обл., Павлодар қ., Суворов
көш. 79/1 үй

Производство игрушек из дерева:
деревянных конструкторы, домики,
сундуки.
Павлодарская обл., г.Павлодар,
ул. Суворова 79/1

Manufacture of wooden toys: wooden
constructor kits, playhouses, chests.
79/1 Suvorov str., Pavlodar city,
Pavlodar region

297

ЖИҺАЗ ЖӘНЕ АҒАШ БҰЙЫМДАРЫН ӨНДІРУ
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САҚТАҒАНОВ А.Ж., ЖК

2009 жылы негізі қаланған «Көкше-Мебель» компаниясы Ақмола
облысында жұмсақ және корпустық жиһаз өндіруші жетекші фирмалардың
бірі. Сапалы және экологиялық таза материалдар қолданылады. Өнім
түрі жүзден асады. Компанияның заманауи шетелдік жабдықпен
жарақтандырылған цехы және Көкшетау, Щучинск, Ақкөл, Атбасар және
Степногорск қалаларында өзінің жиһаз салондары бар.«Көкше-Мебель»
компаниясының өнімі ҚР СТ ИСО 9001- 2009 сәйкестік сертификатымен
және CT-KZ нысаны бойынша тауардың шығу тегі туралы сертификатпен
расталған.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

САКТАГАНОВ А.Ж, ИП

Основанная в 2009 году компания «Кокше-Мебель» - одна из ведущих
фирм-производителей корпусной и мягкой мебели в Акмолинской
области. На производстве используются качественные и экологичные
материалы для изготовления всех линеек продукции, количество моделей
которой превышает 100 наименований. У компании есть цех, оснащенный
современным российским, итальянским и немецким оборудованием, а
также имеется сеть собственных салонов мебели в городах: Кокшетау,
Щучинск, Акколь, Атбасар и Степногорск. Продукция компании
«Кокше-Мебель» прошла сертификацию на предмет соответствия СТ РК
ИСО 9001-2009 и сертификацию о происхождении товара по форме CT-KZ.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

SAKTAGANOV A.ZH. IE

Kokshe-Mebel Company was established in 2009 and is one of the leading
manufacturers of cabinet furniture and cushioned furniture in the Akmola
region. The plant uses high-quality and eco-friendly materials to manufacture
all product lines, which include over 100 items. The Company has a shop
fitted with cutting-edge Russian, Italian and German equipment, as well as
the chain of its own furniture shops in Kokshetau, Shchuchinsk, Akkol, Atbasar,
and Stepnogorsk. The Kokshe-Mebel Company’s products have obtained the
certification on compliance with ST RK ISO 9001-2009 and the goods origin
certification according to CT-KZ.
The Company has received the following state support: subsidies within
the Business Road Map 2020 program.

Жиһаз өндіру және сату.
Ақмола обл., Көкшетау қ., Горветка
көш., 24

Производство и продажа мебели.
Акмолинская обл., г.Кокшетау,
ул.Горветка, 24

Manufacture and sale of furniture.
24 Gorvetka str., Kokshetau city, Akmola
region
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ТОКУШЕВ С.М., ЖК

АССАД компаниясы Көкшетау қаласының жиһаз нарығында 2007 жылдан
бері жұмыс істеп келе жатыр. 2009 жылы компанияның өндірістік кешені
іске қосылды. Қазіргі таңда компанияның өндірістік және қоймалық үйжайлары үш мыңнан астам м² құрайды. Компанияның жиһазы өзінің
сапасымен және арзан бағасымен ерекшеленеді.
Компания жоғары технологиялық және сапалы жабдықты сатып алып,
өзінің өндірістік кешенін үнемі дамыту үстінде, компанияның цехтері
неміс (Homag,Brandt) және италиялық (Griggio) жабдықпен, оның ішінде
компьютерлендірілген жартылай автоматтық желілермен жабдықталған.
Компания өз өнімін шығару үшін тек сапалы материалдарды пайдаланады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында кепілдік беру.

ТОКУШЕВ С.М., ИП

Компания АССАД работает на рынке мебели в Кокшетау с 2007 года. С
2009 начал работу производственный комплекс. Сегодня производственные
и складские помещения компании насчитывают более 3000 кв.м. Мебель
отличается своим качеством и доступностью.
Компания постоянно развивает производственный комплекс, закупая
высокотехнологичное и качественное оборудование, сегодня цеха
оснащены оборудованием немецкого (Homag, Brandt) и итальянского
(Griggio) производства, в том числе и компьютеризированные полу
автоматические линии. Компания выбирает качественные материалы для
своей мебели.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: гаран
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

TOKUSHEV S.M. IE

ASSAD Company has been on the furniture market of Kokshetau since
2007. The production complex was launched in 2009. Today, the area of the
production and storage facilities is over 3000 sq.m. Distinguished features of
the furniture are its quality and affordability.
The company is constantly developing the production complex by
purchasing high-tech and high-quality equipment. Today the workshops
are equipped with German (Homag, Brandt) and Italian (Griggio) production
equipment, including computerized semi-automatic lines. Company chooses
the best high-quality materials for our furniture.
The Company has received the following state support: guaranteeing
within the Business Road Map 2020 program.

Жиһаз өндіру.
Ақмола обл., Көкшетау қ., Сүлейменов
көш., 21Б

Производство мебели.
Акмолинская обл., г. Кокшетау,
ул.Сулейменова д.21 Б

Furniture production.
21 Б Suleymenov str., Kokshetau city,
Akmola region
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+77022589706
grand_miks@mail.ru, www.grandmiks.com

GRAND MIKS, ЖК

«Grand Miks» жиһаз фабрикасы корпустық және ас үй жиһазын, кіреберіс
жиһазын, шифоньерлер, шкаф-купе, сондай-ақ балаларға арналған жиһаз
өндіреді. Материалдарды кесуден бастап дайын өнім жиналып оралғанша,
жұмыстардың барлығы фабрикада жүргізіледі. Кәсіпорында тек жоғары
сапалы материалдар ғана қолданылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

GRAND MIKS, ЖК, ИП

Фабрика мебели «Grand Miks» производит корпусную и кухонную
мебель, шифоньеры, прихожие, шкаф-купе, а также детскую мебель. На
фабрике осуществляется весь цикл работ от распиловки материалов до
комплектации и упаковки готовой продукции. На предприятии используются
исключительно высококачественные материалы.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование и гарантирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

GRAND MIKS IE

Grand Miks Furniture Factory produces cabinet furniture and kitchen
furniture, wardrobes, sliding door wardrobes, and children’s furniture. The
whole work cycle – from material sawing to completing and packing of finished
products – is conducted at the factory. The Company uses only high-quality
materials.
The Company has received the following state support: subsidies and
guaranteeing within the Business Road Map 2020 program.

Корпустық жиһаз өндіру.
Түркістан обл., Түркістан қ., Мұса
Жәлел көш., 83

Производство корпусной мебели.
Туркестанская обл., г. Туркестан,
ул. Муса Жалила, 83

Manufacture of cabinet furniture.
83 Musa Zhalila str., Turkestan city,
South Kazakhstan region
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+77012117100, +77012182101
aguliy.d@gmail.com

MSMWOOD, ЖШС

«Msmwood» ЖШС - 2017 жылдың қараша айында құрылып, үйлерді
сәндеуге арналған ағаш бұйымдарын және балаларға арналған ағаш
жиһазын шығарады. Компанияның миссиясы – әрбір клиенттің үйін ағаштан
жасалған әрі дүкендерде сатылмайтын бірегей бұйымдар арқылы жайлы
ету. Барлық тапсырыстар қауіпсіз материалдарды пайдаланып, табиғи
экологиялық таза материалдардан жасалады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

MSMWOOD, ТОО

ТОО «Msmwood» компания, которую создала молодой предприниматель
Мейрамбек Назгуль Рустемовна, действует с ноября 2017. Компания
специализируется на изготовлении изделий из дерева для уюта дома и
деревянной мебели для детей. Миссия компании сделать дом уютным,
с помощью уникальных изделий из дерева, которые не продаются
в магазинах, все заказы оформляются по индивидуальным заявкам
из натуральных экологически чистых материалов с использованием
безопасных лакокрасочных покрытий.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

MSMWOOD LLP

Msmwood LLP is a company established by a young entrepreneur
Meirambek Nazgul Rustemovna in November 2017. The Company specializes
in manufacturing of wooden goods that make a home cozy, as well as on
production of wooden furniture for children. The Company’s mission is to make
your home cozy using unique wooden goods that are not sold in stores; all
products are customized and made of natural, eco-friendly materials using safe
paints and varnishes.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” within the Business Road Map 2020 program.

Жиһаз және ағаш бұйымдарын
өндіру.
Ақмола обл., Көкшетау қ., Көктем
шағынауданы, 13, 56-пәтер

Производство мебели и деревянных
изделий.
Акмолинская обл., г.Кокшетау, мкр.
Коктем, 13, кв. 56

Furniture and wooden goods
manufacturing.
Apt. 56, 13 Koktem microdistrict,
Kokshetau city, Akmola region
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ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ
MANUFACTURE OF FURNUTURE AND PRODUCTS MADE OF WOOD

302

8(7252) 443-066
altyndan2012@mail.ru, bestflour@mail.ru, www.altyn-dan.kz
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8(7172) 302-893, +77776416646
astanaceramic@gmail.com, astanaceramic.kz

ASTANA CERAMIC, ЖШС

«Astana Ceramic» ЖШС Кірпіш зауыты 2008 жылдан бастап клиенттерге
ең жақсы бағада, қысқа мерзімде МемСТ 530-2012 бойынша керамика
тастар мен кірпіштерді жеткізеді. Астана, Ақмола облысы, Қарағанды облысы,
Солтүстік Қазақстан облысы, Қостанай облысы және Павлодар облысы
бойынша да жеткізеді. Испан технологиясының арқасында клиенттер кез
келген көлемде шығара алады. Cerablock керамика тасы ғимараттардың
жүк көтергіш, сыртқы және ішкі қабырғаларды қалаған кезде қолданылады.
Cerablock жылуды жақсы ұстайтын өнім.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

ASTANA CERAMIC, ТОО

Кирпичный завод ТОО «Astana Ceramic» поставляет керамические
кирпичи и камни по ГОСТ 530-2012 с 2008 года, обеспечивая клиентам
лучшие цены и кратчайшие сроки поставки. Компания осуществляет
доставку по Астане, Акмолинской области, Карагандинской области, СевероКазахстанской области, Костанайской области и Павлодарской области.
Благодаря мощным и современным линиям производства и Испанской
технологии клиентам доступны любые объёмы закупок. Керамический
камень Cerablock применяется при возведении несущих, наружных
и внутренних стен зданий. Теплоэффективный керамический камень
Cerablock — стены без дополнительного утепления.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование
в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

ASTANA CERAMIC LLP

The brick factory of Astana Ceramic LLP supplies ceramic bricks and stones
in accordance with GOST 530-2012 since 2008, providing the customers with
the best prices and the shortest delivery time. The company makes deliveries
for Astana city, Akmola, Karaganda, North Kazakhstan, Kostanay and Pavlodar
regions. Due to powerful and modern production lines and Spanish technology,
any volumes of purchases are available to the customers.
Cerablock ceramic stone is used in the construction of load-bearing, exterior
and interior walls of buildings. Heat-efficient ceramic stone Cerablock - walls
without additional insulation.
The Company has received the following state support: subsidies under the
Business Road map 2020 program.

Керамикалық блоктар мен кірпіштер
өндірісі
Ақмола облысы, Целиноград ауданы,
Қабанбай батыр даңғ., Учетный
квартал к-сі, 037

Производство керамических блоков
и кирпичей.
Акмолинская обл., Целиноградский
р-н, п. Кабанбай Батыра, ул.Учетный
квартал, 037

Manufacture of ceramic blocks and
bricks.
037 Uchetny Kvartal str., Kabanbay
Batyr village, Tselinograd district,
Akmola Region
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8(7142) 562-260
darvolex.kx@gmail.com, www.darvolex.kz

DARVOLEX, ЖШС

«Darvolex kz» компаниясы ағаш-полимерлі композиттен жасалған
жоғары технологиялық өнімді немесе «DARVOLEX» сұйық ағаш брендін
ұсынады. Бұл - ағаш пен полимердің ең жақсы сапасын қамтыған заманауи
және төзімді материал. Бекітудің ыңғайлы және қарапайым жүйесі
монтаж кезінде уақытты үнемдейді. «Davrolex» терраса тақтасын кәсіби
мамандардың көмегіне жүгінбей-ақ қалап алуға болады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

DARVOLEX, ТОО

Компания «Darvolexkz» изготавливает высокотехнологичный продукт
древесно-полимерным композитом, или жидким деревом под брендом
«DARVOLEX». Это современный и практичный напольный материал, который
сочетает в себе самые лучшие качества дерева и полимера. Внешний вид
террасной доски «Davrolex», является уникальным, одна сторона мелкий
вельвет, другая крупные полосы. Террасная доска «Davrolex» окрашена
на всю глубину, разнообразие цветов (4 основных цвета) и две рабочих
стороны позволяют создавать оригинальные дизайнерские работы. Удобная
и простая система крепления экономит время при монтаже, укладку
террасной доски «Davrolex» легко сделать своими руками, не прибегая к
помощи профессиональных специалистов.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ- менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

DARVOLEX LLP

Darvolexkz introduces a new, high-tech product - wood-polymer composite
or liquid wood under DARVOLEX brand. This modern and practical floor
material combines the best qualities of wood and polymer. The appearance of
the Davrolex decking is unique, one side is finely-striate velvet, and the other
is large-striate one. Davrolex decking is painted to the full depth, a variety
of colors (4 primary colors) and two working sides allow creating distinctive
design works. A convenient and simple mounting system saves time during
installation; laying the Davrolex decking is easy to do by yourself without
recourse to professional specialists.
The Company has received the following state support: «SME TopManagement Training» under the Business Road map 2020 program.

Ағаш-полимер композиттен жасалған
терраса тақталарыҚостанай обл.,
Қостанай қ, Көбеев к-сі, 2А, 32-п.

Производство террасной доски из
древесно-полимерного композита.
Костанайская обл., г. Костанай, ул.
Кубеева 2А, кв.32

Manufacture of wood-polymer
composite decking.
apt.32, 2A Kubeyev str., Kostanay city,
Kostanay region
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+7 778 6700786
www.misot-flex.kz, mamyr.saniya@gmail.com

IT&M, ЖШС

Қазіргі уақыттағы ең заманауи, ыңғайлы оқшаулағыштардың бірі - көбікті
каучуктан жасалған оқшаулағыш.
«IT&M» ЖШС Қазақстан Республикасының аумағында «Misot-Flex»
маркасының синтетикалы көбіктенген каучук өндіру бойынша желісін іске
қосқан алғашқы компания.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы, «Бизнес-Кеңесші» жобасы.

IT&M, ТОО

Самой современной изоляцией в настоящее время является изоляция из
вспененного каучука, потому что она имеет неизменные теплоизоляционные
свойства на протяжении долгого срока. Данный продукт, благодаря своим
свойствам является оптимальным при использовании в различных областях
современного производства.
ТОО «IT&M» является первой компанией, запустившей линию по
производству синтетического вспененного каучука марки “Misot-Flex” на
территории Республики Казахстан.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
«Дорожная карта бизнеса-2020», проект «Бизнес-Советник».

IT&M LLP

The most modern insulation is foam rubber insulation, because it has
constant thermal insulation properties over a long period. This product, due to
its properties is optimal for use in various fields of modern industry.
IT&M LLP is the first company launching the production line of synthetic
foam rubber of “Misot-Flex” brand on the territory of the Republic of Kazakhstan.
The Company has received the following state support: the Business Road
Map 2020 program, “Business Advisor” project.

Жылуоқшаулағыш материалдар
өндірісі
Қарағанды облысы, Қарағанды қ.
Складская көш., 18

Производство теплоизоляционных
материалов.
Карагандинская область, г.Караганда,
ул. Складская 18

Manufacture of insulation materials.
18, Skladskaya str., Karaganda city,
Karaganda region
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8(7212) 443-070, +77015263767
mutlu-gips@mail.ru, www.mutlu-gips.kz

MUTLU GIPS, ЖШС

«Mutlu Gips» компаниясы Қазақстанда 2008 жылдан бастап гипс және
цемент негізінде құрғақ құрылыс қоспаларын өндіреді. Mutlu өнімдер тобы
Қарағанды қаласында дайындалады. Зауыт тек экологиялық таза және
қауіпсіз табиғи материалдарды ғана пайдаланады.
Өндіріс тәулігіне 300 мың дайын өнім шығарады. Біз экологиялық таза
өнім өндіреміз.
Компанияға мемлекет тарапынан көрсетілген қолдау түрлері: «Бизнестің
жол картасы 2020» бағдарламасы аясында «Іскерлік байланыстар» оқыту.

MUTLU GIPS, ТОО

Компания «Mutlu Gips» является производителем сухих строительных
смесей на гипсовой и цементной основе в Казахстане с 2008 года. Группа
продуктов Mutlu изготавливается в Караганде. Завод всегда использует
только экологически чистые и абсолютно безопасные природные материалы
Гипсовый завод был основан в 2008 году. Завод имеет полный цикл
производства, который гипсовый камень превращает в окончательно
готовую продукцию. Суточный объем производства составляет 300 тонн
готовой продукции. Компания производит экологически чистую продукцию.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: Обучение
«Деловые связи» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса
2020».

MUTLU GIPS LLP

Mutlu Gips is the manufacturer of gypsum- and cement-based dry mortars
in Kazakhstan since 2008. The Mutlu product group is manufactured in
Karaganda. The plant uses only environmentally friendly and absolutely safe
natural materials for its products.
Gypsum Plant was established in 2008. The plant has a full production
cycle through which the gypsum stone is turned into finished products. Daily
production capacity is 300 tons of finished products. Company manufactures
the environmentally friendly products.
The Company has received the following state support: “Business
Relationships” training under the Business Road Map 2020 program.

Құрғақ құрылыс қоспаларын өндіру
және сату.
Қарағанды обл., Карағанды к.,
Шахтинское шоссе көш.,1

Производство и реализация сухих
строительных смесей.
Карагандинская обл., г.Караганда,
ул. Шахтинское шоссе, 1

Manufacture and sales of dry building
mixes.
1 Shakhtinskoye shosse str., Karaganda
city, Karaganda region
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АМПИР.KZ, ЖК

Компания ПВХ қалдықтарын қайта өңдеумен және керме төбелерді
монтаждау кезінде пайдаланылатын ПВХ профилді дайын өнімдер
шығарумен айналысады. Негізі 2015 жылы қаланған, Теміртау қаласында
керме төбелер бойынша ашылған бірінші компания.
Компания ие болған мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы
2020» бағдарламасы бойынша «Бизнес Кеңесші» және «Бизнес Кеңесшісі
2» жобасы.

АМПИР.KZ, ИП

Компания специализируется на переработке отходов ПВХ и выпуску
из него готовой продукции профилей ПВХ, используемых при монтаже
натяжных потолков. Образованная в 2015 году, компания стала первой
компанией по натяжным потолкам, открытой в городе Темиртау.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: обучение
по проекту «Бизнес советник» и «Бизнес советник 2» в рамках программы
«Дорожная Карта Бизнеса-2020».

AMPIR.KZ IE

The company specializes in the processing of PVC waste and the manufacture
of finished products of PVC profiles from this kind of waste, which are used
when installing the stretch ceilings. The company was established in 2015 and
became the first company providing the stretch ceilings in Temirtau city.
The Company has received the following state support: training under
“Business Advisor” and “Business Advisor 2” projects under the Business Road
Map 2020 program.

Керме төбелер өндіру және
монтаждау.
Қарағанды облысы, Теміртау қ.,
Республика даңғ. 63/3

Производство и монтаж натяжных
потолков
Карагандинская область, г.Темиртау,
пр.Республики 63/3

Manufacture and installation of stretch
ceilings.
63/3 Respublika ave., Temirtau city,
Karaganda region
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АРОН И К, ЖШС

«Арон и К» компаниясы 15 жылдан астам уақыттан бері Қазақстан
Республикасындағы құрылысқа қажет материалдардың негізгі жеткізушісі
болып келеді. Компания абразивті құрал - кесу және тегістеу шеңберлері,
зімпара қағазы, қол аспабы, алмас, аралар, балталар, шоқпар, металл
бұрғылары, білікшелер, қылқалам және т.б жеткізеді. 2016 жылдан бастап
компания «GERAD» сауда маркасымен кесу және тазалау шеңберлерінің
абразивті өнімін шығарады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы «Даму–Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

АРОН И К, ТОО

Компания «Арон и К» более 15 лет является одним из основных
поставщиков строительных расходных материалов в Республике Казахстан.
Основным видом деятельности компании является оптовая торговля
расходными строительными материалами: абразивный инструмент отрезные и шлифовальные круги, наждачная бумага, ручной инструмент,
алмазные, пильные диски, пилы, топоры, колуны, сверла по металлу, валики,
кисточки и многое другое. На сегодняшний день партнерами компании
являются более 1000 юридических компаний и физических лиц по г. Алматы
и регионам Казахстана. С 2016 года компания запустила собственное
производство абразивной продукции - отрезных и зачистных кругов под
торговой маркой «GERAD».
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму –
Өндіріс».

ARON I K LLP

For over 15 years Aron and K is one of the main suppliers of construction
consumables in the Republic of Kazakhstan. The main activity of the company
is consumable construction materials wholesale trade: abrasive tools - cutting
and grinding wheels, sandpaper, hand tools, diamond, saw blades, saws, axes,
choppers, drills for metal, rollers, brushes etc. Currently the partners of the
company are more than 1 000 legal entities and individuals in Almaty and the
regions of Kazakhstan. Since 2016, the company has launched own manufacture
of abrasive products – cutoff and grinding wheels under “GERAD” brand.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondіris” SME
support program in the manufacturing industry.

Абразивті кескіш шеңберлер өндірісі.
Алматы қ., Жетысу ауд., Бөкейханов
көш.,106

Производство абразивных отрезных
кругов.
г. Алматы, Жетысуский р-н,
ул. Бокейханова 106

Manufacture of abrasive cutoff wheels.
106 Bokeykhanov str., Zhetysu district,
Almaty city
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ДЕКОЛИТ ПТФ ЖШС

«ДЕКОЛИТ» ПТФ ЖШС - Павлодар облысының құрылыс-өңдеу
материалдарын өндіру бойынша ірі кәсіпорындарының бірі. 2001 жылы
негізі қаланған. Бұл қарқынды дамып келе жатқан компанияда 40-тан
астам қасбет, интерьер және тротуар тақтайшалары шығады. Олардың
әрқайсының 2-ден 10-ға дейін түсі бар. 2018 жылы керамзит қиыршық тас
және керамзит бетон блоктарын өндіру бойынша жаңа желі іске қосылды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы «Даму-Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

ПРОИЗВОДСТВЕННОТОРГОВАЯ ФИРМА
ДЕКОЛИТ, ТОО

ТОО ПТФ «ДЕКОЛИТ» - одно из крупнейших предприятий Павлодарской
области по производству строительно-отделочных материалов - образовано
в 2001 году. Это динамично развивающаяся компания, в арсенале
которой более 40 фактур фасадной, интерьерной и тротуарной плитки,
каждая из которых имеет от 2 до 10 цветовых решений.
Собственные линии по производству, тротуарной плитки, пекоблока,
линия по производству окон. В 2018 году в компании запустили новое
оборудование по производству керамзитового гравия и керамзитобетонных
блоков, линия позволяет создавать новые, востребованные на рынке
строительные материалы.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «ДамуӨндіріс».

PRODUCTION AND TRADE
FIRM DEKOLIT LLP

PTF DEKOLIT LLP is one of the largest enterprises of Pavlodar region for
manufacturing building and finishing materials. The company was established
in 2001. This is a dynamically developing company, which product assortment
has more than 40 textures of facade, interior and paving slabs, each having
from 2 to 10 color solutions.
The own production lines for paving slabs, sand blocks, production
line for windows. In 2018, the company started up the new equipment for
manufacturing expanded clay gravel and expanded clay concrete blocks. This
production line allows creating new building materials highly-demanded on
the market.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondіris” SME
support program in the manufacturing industry.

Керамзит қиыршықтас және
керамзит бетонды блоктар, тротуар
тақтайшалары, көбікті блоктар,
қаптайтын тас, металлопластик
терезелер өндірісі.
Павлодар обл., Павлодар қ., Ломов
к-сі, 178

Производство керамзитового
гравия и керамзитобетонных блоков,
тротуарной плитки, пескоблоков,
облицовочного камня,
металлопластиковых окон.
Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Ломова, 178

Manufacture of expanded clay gravel
and expanded clay concrete blocks,
paving slabs, sand blocks, facing stone,
metal-plastic windows.
178 Lomov str., Pavlodar city, Pavlodar
region
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ЕРНАЗАРОВ И К, ЖШС

«Ерназар и К» ЖШС 16 жылдан бері ағаш бұйымдарын өндірумен
және сатумен айналысады. 2014 жылдан бастап компания өз өндірісінің
негізінде жақсартылған жаңа құрылыс материалы - арболит блогын өндіре
бастады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

ЕРНАЗАР И К, ТОО

ТОО «Ерназар и К» занимается производством и продажей столярных
изделий собственного производства на протяжении 16 лет. С 2014 года
компания стала производить новый улучшенный строительный материал арболитовый блок - на базе собственного предприятия.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

YERNAZAROV AND K LLP

Over the course of 16 years Yernazarov and K LLP is engaged in manufacture
and sales of millwork of own design. Since 2014 the company has started
manufacture of new improved construction material - arbolit block – hosted
by its own enterprise.
The Company has received the following state support: subsidies under the
Business Road Map 2020 program.

Құрылыс материалдары өндірісі.
Ақмола обл., Көкшетау қ., Солтүстік
өнеркәсіптік аймақ, 7-өткел, 3

Производство строительных
материалов.
Акмолинская обл., г. Кокшетау,
Северная промзона, проезд 7, д. 3

Manufacture of construction materials.
3 bldg., 7 drive, Severnaya Industrial
Zone, Kokshetau city, Akmola region
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ЖҰМАТАЕВ, ЖК

Компанияның жарықтандыратын сәндік тастарын ландшаф дизайны,
тротуар тақтайшасы, декор, интерьер дизайны, құрылыс, қаптау, кәдесый
ретінде пайдалануға болады. Бұл технология декоративтік тастар немесе
тротуар тақтайшаларының өндірісінен ерекшеленеді және құммен,
цементпен және гипспен байланысты емес. Компанияға көрсетілген
мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы
аясында «Бизнес-Кеңесші» жобасы бойынша оқыту.

ЖУМАТАЕВ, ИП

Светящиеся декоративные камни компании можно использовать для
ландшафтного дизайна – тротуарной плитки, декора, дизайна интерьеров,
в строительстве-облицовки, сувенирной продукции и много другого. Эти
по истине уникальные изделия создадут футуристический облик любого
частного и коммерческого заведений.
Эти уникальные изделия производятся и продаются с эффектом свечения.
Так же в компании готовы обучить всех заинтересованных лиц технологии
производства этим перспективным бизнесом. Это технология отличается от
классических производств декоративных камней и тротуарных плит и не
связана с песком, цементом и гипсом.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: обучение
по проекту «Бизнес- Советник» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

ZHUMATAYEV IE

The luminous decorative stones of the company can be used for landscape
design - paving slabs, decor, interior design, for construction - facing work,
souvenirs etc. These truly unique products will create the futuristic look of any
private and commercial establishments.
The company manufactures and sells these unique products with a luminance
effect. They are also ready to provide training for all persons interested in the
production technology of this promising business. This technology differs from
the traditional manufacture of decorative stones and paving slabs and is not
associated with sand, cement and gypsum.
The Company has received the following state support: training under
“Business Advisor” project under the Business Road Map 2020 program.

Құрылыс материалдарын өндіру.
Павлодар обл., ,Павлодар қ.,
Мойылды а., Степная 5 көш.

Производство строительных
материалов.
Павлодарская обл., г.Павлодар,
п.Мойылды ул.Степная 5

Manufacture of construction materials.
5 Stepnaya str., Moiyldy village,
Pavlodar city, Pavlodar region
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ИНТЕРГРАНИТСТРОЙ, ЖШС

«ИНТЕРГРАНИТСТРОЙ» ЖШС 2008 жылы құрылған. Граниттен, габбродан
жасалатын бұйымдар өндірісі бойынша тас кесетін зауыт. Кәсіпорынның
заманауи, Италияда жасалған жоғары сапалы жабдықталған 22 станогы,
қосымша инфрақұрылымы, жеке базасы, сондай-ақ табиғи тастардың
блоктарын өндіру бойынша жеке шикізат базасы (5 карьері) бар. Өнімдер
аумақты көркейту, ғимараттардың құрылысы, сондай-ақ құрылыс
нысандарының ішкі әрлеу жұмыстары үшін пайдаланылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында кепілдендіру.

ИНТЕРГРАНИТСТРОЙ, ТОО

ТОО «ИНТЕРГРАНИТСТРОЙ» образовано в 2008 году и представляет
собой современный камнерезный завод по производству изделий
из гранита и габбро. Предприятие имеет современное высокоточное
оборудование и высокопроизводительное оборудование в количестве
22 станков производства Италии, собственную базу со вспомогательной
инфраструктурой, а также собственную сырьевую базу (5 карьеров) по
добыче блоков природного камня. Наша продукция используется для
благоустройства территории, строительства зданий и сооружений, а также
для внутренней отделки строительных объектов.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
гарантирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

INTERGRANITSTROY LLP

INTERGRANITSTROY LLP was established in 2008 and currently is a modern
stone-cutting plant for the manufacture of granite and gabbro products. The
company has up-to-date high-precision equipment and high-performance
equipment in the amount of 22 machines made in Italy, own base with
supporting infrastructure, as well as own raw material base (5 open-pits) for
natural stone extraction. Our products are used for landscaping, construction
of buildings and facilities, as well as for interior furnishing of construction
facilities.
The Company has received the following state support: guarantees under
Business Road Map 2020 program.

Табиғи тастан жасалатын бұйымдар
өндірісі
Ақмола облысы, Көкшетау қ-сы,
Солтүстік өнеркәсіптік аймағы,
3-өткел, 9-үй

Производство изделий из природного
камня.
Акмолинская обл., г.Кокшетау,
Северная промзона, проезд 3 дом 9

Manufacture natural stone products.
bldg.9, passage 3, Northern Industrial
Zone, Kokshetau city, Akmola region

313

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ ӨНДІРІСІ
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
MANUFACTURE OF CONSTRUCTION MATERIALS

8(3362) 250-194, 8(3362) 254-444, +7777 878 6068
ts-mir@yandex.ru, mir-2001.satu.kz

МИР-2001, ЖШС

Германияның жетекші фирмаларының бірі - «RIMAC Maschinen & Anlagen
GmbH» құралдарын пайдалана отырып, RBM4 технологиясымен құрылыс
бұйымдарын шығаратын зауыт. Өндірістің жоғары технологиялық деңгейі,
мамандардың тәжірибесі мен кәсібилігі, сондай-ақ жергілікті инертті
материалдарды пайдаланудың арқасында сапалы өнім шығарып, тұрақты
кәсіпорын құруға мүмкіндік береді.
Компания алған мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы
2020» бағдарламасы шеңберінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау,
кепілдік беру, «Іскерлік байланыстар», «Шағын және орта кәсіпкерліктің
топ-менеджментін оқыту».

МИР-2001, ТОО

ТОО «МИР – 2001» - это завод по производству вибропрессованных
строительных изделий, использующий технологии и оборудование RBM4
одного из ведущих фирм Германии «RIMACMaschinen&AnlagenGmbH».
Высокий технологический уровень производства, опыт и профессионализм
специалистов, а также использование местных инертных материалов
позволяют выпускать качественную продукцию и оставаться стабильным
предприятием.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование ставки вознаграждения, гарантирование, «Деловые связи»,
«Обучение топ-менеджмента малого и среднего предпринимательства» в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

MIR-2001 LLP

MIR-2001 LLP – is a plant for production of vibropressed construction
products, using technology and RBM4 equipment one of the leading companies
in Germany “RIMAC Maschinen & Anlagen GmbH”. High technology level of
manufacture, experience and qualification of experts, as well as use of local
inert materials allow releasing high-quality products and remaining the stable
enterprise.
The Company has received the following state support: the interest rate
subsidization, guaranteeing, “Business Relationships”, “Training of Small and
Medium Enterprise Top Management” under the Business Road Map 2020
program

Құрылыс материалдарын өндіру және
сату, гидрооқшаулағыш дулыға өндіру
және сату.
Қызылорда обл,, Қармақшы ауд,,
Төретам кенті, Түктібаев көш.,11

Производство и реализация
строительных материалов.
Кызылординская обл.,
Кармакшинский р-н, п. Торетам,
ул. Туктибаев, 11

Manufacture and sale of construction
materials.
11 Tuktibayev str., Toretam village,
Karmakshy district, Kyzylorda region
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МИР СТЕКЛА, ЖШС

Компания шыны құйып, өңдеп, қабырға блоктарын өндірумен айналысады.
Компания қола айна, энергияны сақтайтын шыны, көпфункционалды жұмсақ
жабыны бар шыны, өрнекті және түрлі түсті шыныларды ұсынады. Сонымен
қатар, компания шыны қалдықтарын өңдеу саласында кеміргіштердің кіріп
кетуіне қарсы құрал ретінде «Эсколит-К» жаңа өнімді өндіріске қосуда.
Компания алған мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы
2020» бағдарламасы бойынша кепілдік.

МИР СТЕКЛА ТОО

Компания занимается формированием и обработкой стекла,
производством стеновых блоков. Компания предлагает бронзовые зеркала,
энергосберегающие стекла, стекло с многофункциональным мягким
покрытием, узорчатое и цветное стекло. Кроме того, компания запускает в
производство новую разработку в области переработки отходов стекла –
«Эсколит- К» средство против проникновения грызунов.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
гарантирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса»

MIR STEKLA LLP

The company is engaged in the formation and processing of glass,
manufacture of wall blocks. The company offers bronze mirrors, energy saving
glass, glass with multifunctional soft coating, patterned and colored glass. In
addition, the company puts a new development in the field of recycling glass
waste – «Eskolit-K» rodenticides – into production.
The Company has received the following state support: guaranteeing under
the Business Road Map 2020 program.

Шыны құю, өңдеу, қабырға блоктары
өндірісі.
Қарағанды обл., Қарағанды қ.,
Механическая к. 6а

Формирование и обработка стекла,
производство стеновых блоков
Карагандинская область, г.Караганда,
ул. Механическая 6а

Forming and processing of glass,
manufacture of wall blocks.
6a Mekhanicheskaya str., Karaganda
city, Karaganda region
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НҰР КАЙНАР
ИННОВАЦИЯЛЫҚ
КЛАСТЕРІ, ЖШС

«Нұр Қайнар инновациялық кластері» компаниясы Қазақстан нарығы
үшін инновациялық жоба жасау барысында табысты еңбек етуде. Кәсіпорын
2006 жылы құрылған. Осы уақыт ішінде тауарлар мен қызметтердің
сапалық сипаттамаларын жақсартатын, технологиялық және басқару
процестерін оңтайландыратын, жоғары экономикалық тиімділік беретін
инновациялық жобаларды құрып, енгізуге баса назар аударып, қоршаған
орта қауіпсіздігіне мән беріп келеді. Компанияға көрсетілген мемлекеттік
қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы аясында
«ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы, «Іскерлік байланыстар» жобасы.

ИННОВАЦИОННЫЙ
КЛАССТЕР НУР КАЙНАР,
ТОО

Компания «Инновационный кластер Нур Кайнар» прошла успешный путь
по созданию инноваций для рынка Казахстана. Предприятие было создано
в 2006 году. Все это время компания акцентирует свою деятельность на
создание и внедрение инновационных проектов, улучшающих качественные
характеристики товаров и услуг, оптимизирующих технологические и
управленческие процессы, дающих высокий экономический эффект,
внимательно относится к воздействию на окружающую среду. В последнее
время приоритетными считаются инновации, идущие в гармонии с природой.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ- менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса- 2020», проект «Деловые связи».

INNOVATION CLUSTER NUR
KAINAR LLP

Innovation Cluster Nur Kaynar has passed a successful way of creating
innovations for the Kazakhstan market. The company was established in
2006. All this time, the company focuses on the creation and implementation
of innovative projects that improve the quality characteristics of goods and
services that optimize technological and managerial processes, giving a high
economic effect, is attentive to the impact on the environment. Recently,
innovations in harmony with nature have been considered priorities.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” under the Business Road Map 2020 program, “Business
Relationships” project.

Орта және шағын бизнес
саласындағы өнертабыстар,
инновациялық жобаларды енгізу,
жаңа технологияларды енгізу,
инновациялық идеяларды
инвестициялау.
Нұр-Сұлтан қ., Пушкин көш., 39/1

Изобретения, внедрение инновационных проектов, новых технологий,
инвестирование инновационных
идей в область среднего и малого
бизнеса.
г. Нур-Султан, ул. Пушкина, 39/1

Inventions, implementation of
innovation projects, new technologies,
investment in inventive ideas in
the field of the small and medium
enterprises.
39/1 Pushkin str., Nur-Sultan city
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optima- mix@bk.ru, www.optima-miks.kz
8 (7132) 567-860, 8(7132) 549-445

ПАРУС, ЖК

1500 шаршы метр аумақты алып жатқан кәсіпорын Optima-Miks құрғақ
құрылыс қоспаларын өндіреді. Тәулігіне 100 тонна құрғақ құрылыс қоспасын
шығарады. Өндірісте жергілікті өндірушілердің шикізаты пайдаланылады.
Кәсіпорын «Вселуг» ресейлік жабдығын пайдаланады. Кәсіпорынның
негізгі мақсаты - тұтынушыға құрғақ құрылыс қоспалар өндірісінің барлық
нормалары мен стандарттары сақталған сапалы өнімді ұсыну.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау және кепілдік беру.

ПАРУС, ИП

Вид деятельности компании «Парус» - это производство сухих
строительных смесей Optima- Miks, которое производятся на собственном
предприятии, площадью 1500 м2. Мощность предприятия - 100 тонн сухих
строительных смесей в сутки. В производстве используется сырьё местных
производителей. Предприятие оснащено российским оборудованием
«Вселуг». Машиностроительная компания «Вселуг» уже 25 лет производит
технологическое оборудование для работы с сыпучими материалами.
Основная миссия предприятия - это предоставлять конечному
потребителю качественный продукт, где соблюдены все нормы и стандарты
производства сухих строительных смесей.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субси
дирование и гарантирование в рамках программы«Дорожная карта
бизнеса 2020»

PARUS IE

The company’s activities are focused on the production of dry building
mixes Optima-Miks, which are produced at own enterprise, with an area of
1500 m2. The enterprise’s capacity is 100 tons of dry building mixes per day.
The raw materials from local producers are used in production. The enterprise
is equipped with Russian equipment “Vselug”. The engineering company Vselug
has been manufacturing process equipment for handling bulk materials for
25 years.
The main mission of the company is to provide the end consumer with a
high-quality product, where all norms and standards for the dry building mixes
production are observed.
The Company has received the following state support: subsidies and
guaranteeing under the Business Road Map 2020 program

Optima-Miks құрғақ құрылыс
қоспалары өндірісі
Ақтөбе қ., Промзона к-сі, 255

Производство сухих строительных
смесей Optima-Miks.
г. Актобе, ул. Промзона, 255

Production of dry building mixes
Optima-Miks.
255 Promzona str., Aktobe city
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+7 778 6700786
www.izoterm.kz, mamyr.saniya@gmail.com

ПТК ИЗОТЕРМ, ЖШС

«IZOTERM» зауыты – «ЕВРОВЕК» словениялық концерні жабдықтарында
базальт талшықтарының негізінде жылу оқшаулағыш өнімдерді жасап
шығаратын Шығыс-Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Глубокое кентінде
орналасқан Қазақстанның ең алғаш зауыттарының бірі. Компанияның
минералды жылытқыштар өндірісі бойынша екі зауыты бар. 2007 жылы
Өскемен қаласы, Глубокий кентіндегі зауыт пайдалануға берілген. 2017
жылы өнімге үлкен сұраныс болғандықтан, компания кеңейіп, Теміртау
қаласында жаңа жабдықпен қамтамасыз етілген екінші зауытты іске
қосқан. Ол минимал шығын жұмсай отырып жоғары сапалы өнімді шығаруға
мүмкіндік береді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «Бизнес-Кеңесші» жобасы бойынша
оқыту.

ПТК ИЗОТЕРМ, ТОО

Завод «IZOTERM» - первый из заводов в Казахстана, выпускающий
современные теплоизоляционные материалы на основе базальтового
волокна на европейском оборудовании Словенского концерна «ЕВРОВЕК».
В активе компании два завода по производству минеральных утеплителей.
В 2007 году введен в эксплуатацию завод в г.Усть-Каменогорске, поселок
Глубокий. В 2017 году в связи с большим спросом на продукцию, компания
расширилась и запустила второй завод, расположенный в г.Темиртау,
оснащенный новейшим оборудованием, которое позволяет производить
продукцию высочайшего качества при минимальных производственных
затратах.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: обучение
по проекту «Бизнес- Советник» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

PTK ISOTERM LLP

The IZOTERM factory is the first of Kazakhstan’s factories manufacturing
up-to-date thermal insulation materials based on basalt fiber, on the European
equipment of the Slovenian concern EVROVEK. The company has two plants
for the production of mineral insulation materials. In 2007 the plant was put
into operation in Ust-Kamenogorsk city, Gluboky village. In 2017, due to the
high demand for products, the company expanded and launched a second plant
located in Temirtau city, equipped with the up-to date equipment that allows
manufacturing the high-quality products with minimal operating costs.
The company has received the following state support: training under the
«Business Advisor» project under the Business Road map 2020 program.

Жылуоқшаулағыш материалдар
өндіру.
Қарағанды облысы, Қарағанды қ.
Складская көш., 18

Производство теплоизоляционных
материалов.
Карагандинская область, г.Караганда,
ул. Складская 18

Manufacture of insulation materials.
18 Skladskaya str., Karaganda city,
Karaganda region
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РУДНЫЙ ЦЕМЕНТ ЗАУЫТЫ,
ЖШС

Зауыт Қостанай облысында Қазақстан мен Ресейдің оңтүстік өңірлері
үшін жоғары сапалы цемент шығарады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

РУДНЕНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ
ЗАВОД, ТОО

Компания организует и создает в Костанайской области
конкурентноспособное производство по выпуску высококачественного
цемента для удовлетворения потребностей строительной отрасли
Республики Казахстан, а также южных регионов Российской Федерации.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

RUDNY CEMENT PLANT LLP

The project’s objective is to organize and create in Kostanay region
a competitive production of high-quality cement in order to meet the
requirement of the construction industry of the Republic of Kazakhstan, as well
as the southern regions of the Russian Federation.
The company has received the following state support: subsidies under the
Business Road Map 2020 program.

Цемент өндірісі және сату
Қостанай обл., Рудный қ-сы, Топорков
к-сі, 35/1

Производство и реализация цемента.
Костанайская обл., г. Рудный,
ул. Топоркова 35/1

Production and sale of cement.
35/1 Toporkova str., Rudny city,
Kostanay region
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+77058064508
admin@sapa-su.kz

САПА СУ, ЖШС

Қазақстанда 2015 жылы «Сапа су» ЖШС темір-бетон қысымсыз құбыр
өндірісі бойынша алғашқы зауыт өз жұмысын бастады. Зауыт ҚР Үдемелі
индустриялық-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы
аясында ашылған. «Сапа су» жоғары технологиялық неміс жабдықтарында
темір-бетон бұйымдарының барлық түрін өндіреді. Бұл бұйымдар
азаматтық құрылыс, жол құрылысы, кәріз, су бұру, энергиямен жабдықтау,
телекоммуникация, ағын суларды тазалау және жаңбыр суын кәдеге
жаратуға арналған.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

САПА СУ, ТОО

В 2015 году начал свою работу первый завод в Казахстане по
производству железобетонных безнапорных раструбных труб ТОО «САПА
СУ», открытый в рамках Государственной программы форсированного
индустриально-инновационного развития РК. Предприятие находится в с.
Косшы Целиноградского района Акмолинской области.
«САПА СУ» производит все виды железобетонных изделий на
высокотехнологичном немецком оборудовании, предназначенные
для гражданского строительства, строительства дорог, канализации,
водоотведения, энергоснабжения, телекоммуникаций, очистки стоков и
утилизации дождевой воды.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

SAPA SU LLP

In 2015, the first plant in Kazakhstan for production of reinforced concrete
pressureless socket pipes, SAPA SU LLP, began commercial operations under
the State Program of Forced Industrial-Innovative Development of the Republic
of Kazakhstan. The company is located in Kosshy village of Tselinograd
district of Akmola region.
SAPA SU manufactures all types of reinforced concrete products on the
high-tech German equipment designed for civil engineering, road construction,
sewage, drainage, power supply, telecommunications, wastewater treatment
and rainwater disposal.
The company has received the following state support: subsidies under the
Business Road Map 2020 program.

Темірбетонды бұйымдар өндірісі
Ақмола обл., Целиноград ауд., Қосшы
а., 016 п., 4340-қ.

Производство железобетонных
изделий.
Акмолинская обл., Целиноградский
р-н, с. Косшы, кв. 016, стр.4340

Manufacture of reinforced concrete
products.
bldg. 4340, quarter 016, Kosshy village,
Tselinograd district, Akmola region
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СЕМЕЙ ҚҰРЫЛЫС
МАТЕРИАЛДАРЫ, ЖШС

«Семей Құрылыс Материалдары» ЖШС шифердің ірі өндірушісі
және Қазақстан құрылыс материалдары саласында жұмыс істейтін
жетекші салалық ұйымдардың бірі. Компания хризотилцемент шығаруға
маманданған. Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері:
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

СЕМЕЙ ҚҰРЫЛЫС
МАТЕРИАЛДАРЫ, ТОО

ТОО «Семей Құрылыс Материалдары» является крупнейшим
производителем шифера и одной из лидирующих отраслевых организаций,
существующих в промышленной сфере строительных материалов
Казахстана. Специализация компании – выпуск хризотилцементных
изделий. Высокое качество выпускаемой продукции обеспечивается за
счет современного организационно – технического уровня производства,
применения прогрессивных энерго и ресурсосберегающих технологий.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

SEMEY KURYLYS
MATERIALDARY LLP

Semey Kurylys Materialdary LLP is the largest manufacturer of slate and
one of the leading industry organizations existing in the industrial sector
of construction materials in Kazakhstan. The company specializes in the
manufacture of chrysotile cement products. The high quality of outputs is
ensured by the modern organizational and technical level of production, the
use of advanced energy and resource saving technologies.
The company has received the following state support: subsidies under the
Business Road Map 2020 program.

Шифер мен құрылыс блоктарын
өндіру.
Шығыс Қазақстан обл.,Семей қ-сы,
Батыс өнеркәсіп торабы, 15

Производство шифера
и строительных блоков.
Восточно – Казахстанская Обл.,
г. Семей, Западный промышленный
узел,15

Manufacture of slate and building
blocks.
15 Western Industrial Hub, Semey city,
East Kazakhstan region
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ТЕРЕЗЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
ОДАҒЫ, ЖШС

«Терезе технологиялар одағы» ЖШС 2014 жылдың ақпанында құрылды.
Биыл металлпластик құрылғылар өндіретін зауыт ашылды. Компания кезкелген конфигурациялы металлпластик құрылғылар өндіруден басқа,
балкондар мен лоджиялар орнату, орама перделер мен керме төбелер
құрумен айналысады. 2015 жылы Астана қаласында да кеңсесі ашылды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «ШОБ топменеджментін оқыту» жобасы және «Бизнестің жол картасы 2020»
бағдарламасының аясында субсидиялау.

СОЮЗ ОКОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, ТОО

ТОО «Союз Оконных Технологий» образовано в феврале 2014 года, в
июне этого же года был открыт завод по производству металлопластиковых
конструкций. Кроме производства металлопластиковых конструкций любой
конфигурации, компания занимается комплексной отделкой балконов и
лоджий, установкой рулонных штор и натяжных потолков. В 2015 открыт
офис в г. Астана. Виды государственной поддержки, полученные компанией:
проект «Обучение топ- менеджмента МСБ» и субсидирование в рамках
программы «Дорожная карта бизнеса- 2020».

UNION OF WINDOW
TECHNOLOGIES LLP

Union of Window Technologies LLP was established in February 2014, in June
of the same year, a plant for manufacturing metal and plastic structures was
commissioned. In addition to the manufacture of metal and plastic structures of
any configuration, the company is engaged in packaged furnishing of balconies
and loggias, installation of roller shades and stretch ceilings. In 2015, the
Astana office was opened. The company is working on the implementation of
the StartUP Program aimed at promoting SMEs - Halyk Business Start Program.
The company has received the following state support: the project “SME
Top Management Training” and subsidies under the Business Road map-2020
program.

ПВХ бұйымдарын жасау және
монтаждау.
Павлодар обл., Павлодар қ.,
Ак. Бектұров көшесі, 27

Изготовление и монтаж изделий
из ПВХ.
Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Ак. Бектурова 27

Manufacture and installation
of PVC products.
27 Academic Bekturov ctr., Pavlodar
city, Pavlodar region
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ФИРМА А-ПРОФИЛЬ, ЖШС

«Фирма А-Профил» ЖШС өз қызметін 2000 жылдың 16 мамыр айында
бастаған. Ол уақытқа дейін құрылыс материалдарын сатумен айналысқан.
Кейін металлдан жасалатын құрылыс материалдарын өздері өндіре
бастады. Алдымен гипсокартонды бекіту профильдерін өндіре бастады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: ЕДБ құралдарды
негізделген орналастыру.

ФИРМА А-ПРОФИЛЬ, ТОО

ТОО «Фирма А-Профиль» начала свою производственную деятельность
16 мая 2000 года. До этого момента компания занималась продажей
широкого спектра строительных материалов, после руководителям
компании начали производить строительные материалы из металла, начав с
с производства профилей для крепления гипсокартона, которые тогда были
в большом дефиците. Была приобретена первая линия прокатки профилей
российского производства и зарегистрировано предприятие. Выбранное
направление предопределило и название фирмы. Приоритетом в компании
является качество продукта и только потом цена.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
обусловленное размещение средств в БВУ.

FIRMA A-PROFIL LLP

Firma A-Profile LLP began its production activities on May 16, 2000. Before
the company was engaged in selling a wide range of construction materials,
then started starting own manufacture of metal construction materials and
profiles for fixing gypsum plasterboards, After that the first rolling system for
Russian-made profiles was acquired and the enterprise was registered. The
priority in the company has always been and will be the product high-quality
and then the price.
The company has received the following state support: conditional
placement of funds to the Secondier banks .

Металлосайдинг, металл
жабынқыштары, иілгіш шатырлар,
құрылыс профильдер өндірісі.
Алматы қ., Сүйінбай даңғ, 481В

Производство металосайдинг,
металлочерепица, гибкая кровля,
строительные профиля.
г. Алматы, ул. Красногвардейский
тракт, 481В

Manufacture of metal siding, metal
tiles, flexible roof, and construction
profiles.
481B Krasnogvardeysky trakt str.,
Almaty city
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maxat_91@mail.ru, e.nassanov@ya.ru

ӘЛЕМ – БТ, ЖШС

ALEM BT фабрикасы - Оңтүстік Кореядан әкелінген жоғары сапалы
жабдықтарда «бизнес» және «эконом» санатындағы шұлық шығаратын
ірі өндіруші. Фабриканың жалпы ауданы 1200 шаршы метрді құрайды.
Оңтүстік Қазақстан облысындағы «Оңтүстік» арнайы экономикалық
аймағында орналасуы жергілікті халықты отандық өніммен қамтамасыз ету
және экспортқа шығару үшін үлкен мүмкіндік береді. Жылына 19-20 млн
жұп шұлық шығарады.
Компания алған мемлекеттік қолдаудың түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы «Даму–Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

ӘЛЕМ – БТ, ТОО

Фабрика ALEM BT - крупнейшей производитель чулочно-носочной
продукции категории “бизнес” и “эконом” класса, использующий в своем
производстве оборудование высшего качества из Южной Кореи. Общая
площадь фабрики составляет более 12000 кв.м. и ее расположение в
специальной экономической зоне «Оңтүстік» в Южно-Казахстанской
области открывает огромный потенциал, как для обеспечения местного
населения нашей продукции, так и для экспорта. Объем производства
составит 19-20 млн пар в год.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающеӗ промышленности «Даму –
Өндіріс».

ALEM-BT LLP

ALEM BT factory is the largest manufacturer of the hosiery of “business” and
“economy” categories, which uses high-quality equipment from South Korea
in its production process. The total area of the factory is more than 12,000
square meters, and its location in the Ontustik Special Economic Zone in the
South Kazakhstan region provides a huge potential both for providing the local
population with the products and for exporting. The volume of production will
be 19-20 million pairs per year.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris”
program for supporting SMEs in the manufacturing sector.

Өңдеу өнеркәсібі (тоқылған және
трикотаж шұлық бұйымдарын өндіру)
Шымкент қ., Енбекші ауданы, Ленгір
тас жолы, 7 км., “Оңтүстік” АЭА

Обрабатывающая промышленность
(Производство вязаных и трикотажных чулочных изделий).
г. Шымкент, Енбекшинский р-н,
Ленгерское шоссе 7 км., СЭЗ, Онтустик

Manufacturing industry (Knitted
hoisery production)
Ontustik SEZ, 7th km of Lengerskoye
highway, Yenbekshi district, Shymkent
city
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АБИКЕНОВА Д.С., ЖК

«ADAMI jeweller’s workshop» шеберханасы 2017 жылдан бастап күмістен
зергерлік әшекейлерді жасаумен айналысады. Жаңа зергерлік брендтің
барлық бұйымдары соғу, егеу, оқалау және зерлеуді қолдана отырып, балқыту
үрдісінен бастап жылтыратуға дейінгі тек қолмен жасау техникасында ғана
дайындалады.
Компания алған мемлекеттік қолдаудың түрлері: «Іскерлік байланыстар»
жобасы және «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы аясында
субсидиялау.

АБИКЕНОВА Д.С., ИП

Творческая мастерская «ADAMI jeweler’s workshop» с 2017 года
занимается созданием ювелирных украшений из серебра. Все изделия
нового ювелирного бренда создаются исключительно в ручной технике
исполнения от плавки до полировки, с применением техник и инструментов,
которые испокон веков использовали мастера-зергеры: ковка, выпиловка,
скань, зернь. Украшения от ADAMI - это новый взгляд и попытка внести в
модные аксессуары образы и характер казахских национальных украшений,
присущие им монументальность и лаконичность, аутентичность орнаментов,
форм и символов, используя все это очень, дозировано и деликатно,
стараясь создать свой собственный «лик» современных украшений.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Деловые связи» и субсидирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

Зергерлік бұйымдар өндірісі
Нұр-Сұлтан қ., Г. Потанин көшесі, 3/2,
ВП-20

Производство ювелирных изделий.
г. Нур-Султан, ул.Г.Потанина 3/2,
ВП-20

ABIKENOVA D.S. IE

Jewelry manufacturing.
Integrated premise 20, 3/2 Potanin str.,
Nur-Sultan city

ADAMI jeweler’s workshop has been manufacturing silver jewelry since 2017.
All the products are handmade, from melting to polishing, using techniques
and tools applied by jewelers within centuries: mall eating, sawing, filigree,
granulation. ADAMI’s jewelry is a new look and an attempt to introduce into the
fashion accessories the images and character of Kazakh national jewelry, their
grandeur and laconism, authenticity of decorative patterns, forms and symbols,
using them very delicately trying to create own image of modern jewelries.
The Company has received the following state support: “Business Links”
project and subsidies within the Business Road Map 2020 program.
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АЙВЕНГО, ЖШС

«Айвенго» ЖШС 25 жылдан бері Тараз қаласының және Жамбыл
облысында өз өнімін ұсынып келеді. Кәсіпорын тоқыма тауарлардың кең
ассортиментін өндірумен айналысады. Оның ішінде: күнделікті киім, мектеп
формасы, арнайы киімдер, қонақ үйлерге арналған тоқыма, төсек орын
жабдықтары, асжаулықтар және маталар бар. Компанияда өнімнің сапасына
баса назар аударады және тұтынушы үшін тиімді баға ұстап тұруға ерекше
мән береді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Жаңа бизнес
ашуға қолдау көрсету» бағдарламасы бойынша оқыту.

АЙВЕНГО, ТОО

Компания ТОО «Айвенго» более 25 лет представлена на рынке города
Тараз и Жамбылской области. Предприятие занимается производством
широкого ассортимента текстильных товаров: повседневной одежды,
школьной формы, спецодежды, гостиничного текстиля, постельного белья и
принадлежностей, столового белья и тканей. В компании особое внимание
уделяется качеству продукции и поддержанию лояльных цен для широкого
круга потребителей.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: обучение по
программе «Поддержка открытия нового бизнеса».

AIVENGO LLP

Aivengo LLP has been represented in the market of Taraz city and Zhambyl
region for more than 25 years. The Company is engaged in production of a wide
range of textile products: casual wear, school uniform, workwear, hotel textiles,
bed linens and items, table clothing and fabrics. The Company pays special
attention to the quality of its products and the maintenance of loyal prices for
a wide range of consumers.
The Company has received the following state support: training under the
“Support of New Business Launch” program.

Киім, төсек-орын және арнайы киім
тігу.
Жамбыл обл., Тараз қ., Алатау шағын
ауданы, 8г

Пошив одежды, белья и спецодежды.
Жамбылская обл., г. Тараз, мкр. Алатау
8г

Sewing of clothes, linen and workwear.
8g Alatau microdistrict, Taraz city,
Zhambyl region
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АЙНАЛАЙЫН, ЖШС

Компания тоқыма тауарлардың кең түрін шығарады. Атап айтқанда:
жастықтар, ши тоқыма және ұлттық нақыштағы төсек-орын жиынтықтары.
Жылдан жылға ЖК өз өнімінің сапасын жоғары деңгейге көтеріп, бағасын
халыққа қолайлы етіп қоюға тырысады. Кәсіпкер өз өнімдерін негізінен
әлеуметтік желілер арқылы сатады. Бүгінгі күні цехта оншақты адам жұмыс
істейді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

АЙНАЛАЙЫН, ТОО

Компания занимается производством широкого ассортимента
текстильных товаров, а именно: подушки, циновки и спальные наборы в
национальном стиле. Из года в год компания старается над поддержанием
качества своей продукции на высоком уровне, и, при этом держать
подъемные для населения цены. Свою продукцию предприниматель
реализует в основном через социальные сети. На сегодняшний день в цехе
трудятся около 10 человек.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ- менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

AINALAIYN LLP

The company produces a wide range of textile goods, namely nationalstyle pillows, mats and sleeping sets. Every year, the Company does its best
to maintain the quality of its products at a high level, and, at the same time,
to ensure affordable prices for the population. The products are mostly sold
through the social networks. To the date, the shop employs about 10 people.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project within the Business Road Map 2020 program.

Тараз қ., Жамбыл ауданы, Аса ауылы,
Әуезов көш.,22

Производство текстильных изделий.
г.Тараз, Жамбылский р-н, с.Аса,
ул.Ауезова, 22

Textile goods manufacturing.
22 Auezov str., Asa village, Zhambyl
district, Taraz city
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АЙТЖАНОВА Д.К., ЖК

«Бал-Бөбек» брэндін ұсынатын «Айтжанова Д.К.» ЖК тоқыма бұйымдар,
киімдер, аяқ киімдер, арнайы жұмыс киімдер, трикотаж бұйымдар, төсекорын жиынтығын тігумен айналысады. Одан басқа, «Бал-Бөбек» фабрикасы
ойыншықтарды, шығармашылық үшін әшекей заттарды және топтамаларды,
сондай-ақ 18 жасқа дейінгі балалар киімдерін шығарады. Фабриканың
өнімі Ресей және Қазақстан аумағында сатылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрі:
«Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында мемлекеттік грант.

АЙТЖАНОВА Д.К., ИП

ИП «Айтжанова Д.К.» под брендом «Бал-Бобек» занимается
производством текстильных изделий, одежды, обуви, спецодежды,
трикотажных изделий, а также пошивом постельного белья. Кроме того,
фабрика «Бал-Бобек» выпускает детские игрушки, украшения и наборы
для творчества, а также детскую одежду до 18 лет. Продукция фабрики
реализуется на территории России и Казахстана.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: государ
ственный грант в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

AITZHANOVA D.K. IE

Aitzhanova D.K. Individual Entrepreneur produces textiles, clothing, footwear,
workwear, knitwear, as well as makes bed linen under Bal-Bobek trademark. In
addition, the Bal-Bobek factory manufactures children’s toys, decorations, arts
and crafts sets, as well as clothing for children under 18 years. The products of
the factory are sold in Russia and Kazakhstan.
The Company has received the following state support: state grant within
the Business Road Map 2020 program.

Тоқыма бұйымдарын, киім, аяқ киім
мен арнайы киімді өндіру.
Павлодар обл., Екібастұз қ., Әуезов
көш., 157А

Производство текстильных изделий,
одежды, обуви и спецодежды.
Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул.
Ауэзова 157А

Manufacturing of textiles, clothing,
footwear and workwear.
157a Auezov str., Ekibastuz city,
Pavlodar Region
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АЙТҚАЗИНА ӘЛИЯ
ЕРМЕКҚЫЗЫ, ЖК

Компанияның негізі 2013 жылы қаланған. Төсек-орын жиынтығы,
жаялықтар, үйге арналған дайын тоқыма бұйымдар өндіреді. Өнімнің дерлік
барлық түрлері 100% мақтадан жасалады, аллергия тудырмайды және ұзақ
уақыт бойы өзінің алғашқы қалпын сақтайды. Әрдайым нарықты бақылап,
өндіретін тауарлардың түрін толықтырып отырады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «Бизнес-Кеңесші» жобасы бойынша
оқыту.

АЙТҚАЗИНА ӘЛИЯ
ЕРМЕКҚЫЗЫ, ИП

Компания основана в 2013 году и на сегодняшний день сотни клиентов
высоко оценили продукцию. Компания производит постельное белье,
пеленки, а также прочие готовые текстильные изделия для дома. Практически
все виды продукции изготовлены из 100% хлопка, гипоаллергенны и не
теряют свой первоначальный вид в течение долгого времени. Компания
постоянно следит за обновлениями на рынке и периодически пополняет
ассортимент производимых товаров.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: обучение
по проекту «Бизнес- Советник» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

AITKAZINA ALIYA
YERMEKKYZY IE

The Company was established in 2013, and today hundreds of customers
highly appreciate the products. The Company manufactures bed linen, draw
sheets, and other ready-made textile goods. Almost all of the goods are made
from 100% cotton, hypoallergenic and do not lose their original appearance
over time. The Company constantly monitors updates on the market and
periodically replenish the range of goods produced.
The Company has received the following state support: training under
“Business Advisor” project within the Business Road Map 2020 program.

Киімнен басқа, дайын тоқыма
бұйымдарын өндіру;
Нұр-Сұлтан қ., Ғабиден Мұстафин
көш., 15

Производство готовых текстильных
изделий, кроме одежды.
г.Нур-Султан, ул. Мустафина 15, ВП 15

Manufacture of ready-made textile
goods, except for clothes.
Integrated premise 15, 15 Mustafin str.,
Nur-Sultan city
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АҚ ОТАУ, ЖК

«Ақ Отау» ЖК, Даулетова Жеңісгүл 15 жылдан астам уақыт бойы ұлттық
нақыштағы киімдер, көрпелер, жапқыштар, жастықтар, қамзолдар, авторлық
бас киімдер тігумен және әшекей бұйымдар жасаумен айналысады. Қазіргі
таңда қолөнері өте жоғары бағаланады. Жартылай бағалы тастарды, хрусталь
және страздарды пайдалана отырып, әрбір ұсақ бөлшекті қолмен тігеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында грант, «Бизнес-Кеңесші» жобасы.

АК ОТАУ, ИП

ИП «Ак Отау», Даулетова Женисгуль занимается пошивом национальной
одежды, одеял, покрывал, подушек, камазол, креативных авторских головных
уборов, а также изготовлением украшений более 15 лет. Сейчас очень
ценится ручная работа, поэтому каждую мелкую деталь предприниматель
пришивает вручную, используя полудрагоценные камни, хрустали и стразы.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: грантовое
финансирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020»,
проект «Бизнес-Советник».

AK OTAU IE

Ak Otau IE, Dauletova Zhenisgul, has been tailoring national clothe, blankets,
bedspreads, pillows, jackets, creative designer hats, and jewelry making for more
than 15 years. Nowadays, handmade work is very much appreciated, so every
detail is sewn manually using semiprecious stones, crystals and rhinestones.
The Company has received the following state support: state financing
within the Business Road Map 2020 program, “Business Advisor” project.

Ұлттық нақышта киім тігу.
Алматы қ., 50 лет Победы көш., 29 в1

Пошив национальной одежды.
г.Алматы, ул. 50 лет победы 29 в1,

National clothe tailoring.
B1, 29, 50 Let Pobedy str., Almaty city
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АРМАН ТРИКОТАЖ
КӘСІПОРНЫ, ЖШС

Компания 40 жылдан бері жеке тапсырыс бойынша тігу фабрикасы
негізінде жұмыс істеп келеді және әр түрлі трикотаж бұйымдарын: бизнескостюмдерін, мектеп формасын, кәсіби форма және күнделікті киімдер
шығарумен айналысады. Кәсіпорынның өзінің өндірістік базасы бар. Оған
тоқыма цехы, тігін цехы, пішу бөлмесі, ылғалды жылумен өңдеу, қабылдау
салоны (дүкені) кіреді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

ТРИКОТАЖНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ АРМАН, ТОО

Компания работает более 40 лет на базе фабрики индивидуального
пошива и занимается выпуском разнообразных трикотажных изделий:
бизнес-костюмов, школьной формы, форменной и повседневной одежды.
Предприятие имеет свою производственную базу, в которую входят
вязальный цех, швейный цех, закройная, влажная тепловая обработка,
приемный салон (магазин).
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топменеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

ARMAN KNITWEAR
COMPANY LLP

For more than 40 years, the Company has been tailoring clothes to an
individual buyer’s specifications and manufactures various knitwear such as
business suits, school uniform, official uniform, and casual clothes. The Company
has its own manufacturing facilities, including a knitting shop, a sewing shop, a
cutting room, wet heat treatment, a reception (shop).
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project within the Business Road Map 2020 program.

Тоқыма бұйымдарын, киім, аяқ киім
мен арнайы киім өндіру.
Ақмола обл., Көкшетау қ., Вернадский
көш., 5а

Производство текстильных изделий,
одежды, обуви и спецодежды.
Акмолинская обл., г.Кокшетау, ул.
Вернадского 5а.

Manufacture of textile, clothing,
footwear, and workwear.
5a Vernadskiy str., Kokshetau city,
Akmola region.
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АРЫСТАНБЕКОВА А.Е., ЖК

«Арыстанбекова А.Е.» ЖК өз қызметін 2010 жылы киім сату саласында
бастаған. Алайда сапалы өнімге жоғары сұраныс пен ұсыныстың аздығын
ескере отырып, 2017 жылы ұлттық нақышта киім өндіру ісін ашқан.
Компания алған мемлекеттік қолдаудың түрлері: «Еңбек» Нәтижелі
жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017–2021
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» аясында қаржыландыру.

АРЫСТАНБЕКОВА А.Е., ИП

ИП «Арыстанбекова А.Е.» в 2010 году начал свою деятельность в сфере
реализации одежды, но отметив высокий спрос и отсутствие качественной
продукции, в 2017 году открыло производство национальной одежды.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
финансирование в рамках Государственной программы развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021
гг. «Еңбек».

ARYSTANBEKOVA A.E. IE

Arystanbekova A.E. IE started commercial activity in 2010 in the clothing
sales, but having noted the strong demand and the lack of quality products,
launched manufacture of the national clothing in 2017.
The Company has received the following state support: financing under the
“Yenbek” State Program for the Development of Productive Employment and
Mass Entrepreneurship for 2017-2021.

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

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

Manufacture of outer clothing.
Apt. 27, 13 Akkent microdistrict, Almaty
city
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АСПАН ЛАЙФ, ЖШС

Аспан әлеуметтік тігін цехы - экологиялық таза, спанбонд
секілді материалдан тауарлар жасауға маманданған компания. Цех
қызметкерлерінің 80%-ы халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз қамтылған
топтарынан тартылған (мүмкіндігі шектеулі жандар, көп балалы аналар
және т.б.). ЖК бөлшектеп сататын дүкендер, той салондары үшін, сондайақ тапсырыс берушінің жеке тапсырыстары үшін спанбондтан жасалатын
өнімді көтерме бағады өткізеді.
Компания алған мемлекеттік қолдаудың түрлері: «Бизнестің жол картасы
2020» бағдарламасы аясында грант.

АСПАН ЛАЙФ, ТОО

Социальный швейный цех «Аспан» - это компания, которая
специализируется на производстве товаров из экологически чистых
материалов, таких как спанбонд, при этом не менее 80% сотрудников
цеха привлечены для работы из социально уязвимых слоев
населения (глухонемые швеи, лица с ограниченными возможностями,
многодетные матери и т.д.). Компания производит продукцию из нетканого
материала спанбонд мелким оптом для розничных магазинов, свадебных
салонов, а также для рекламных и имиджевых целей с индивидуальным
брендированием изделий под заказчика.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: грантовое
финансирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

ASPAN LIFE LLP

Aspan social sewing workshop is a company specializing in manufacturing
of goods from eco-friendly materials, such as spunbond, while at least 80% of
the workshop’s employees are from socially vulnerable groups of society (deaf
and numb seamstresses, people with disabilities, mothers of many children,
etc.). The company has a small-scale manufacturing of goods from non-woven
material spunbond for retail stores, wedding salons, as well as for advertising
and image purposes with individual product branding for the customer.
The Company has received the following state support: grant financing
within the Business Road Map 2020 program.

Киімнен басқа, дайын тоқыма
бұйымдарының өндірісі
Ақмола обл., Нұр-Сұлтан қ., Кенесары
70

Производство готовых текстильных
изделий, кроме одежды.
Акмолинская обл., г.Нур-Султан,
Кенесары 70

Manufacture of ready-made textile
goods, except for clothes.
70 Kenesary str., Nur-Sultan city,
Akmola region
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БОТА АСТАНА ШҰЛЫҚ
ФАБРИКАСЫ, ЖШС

«Бота» астана шұлық фабрикасы» ЖШС 100% меринос жүнінен және
100% мақтадан жасалған жоғары сапалы шұлық өндіреді. Әйелдер, ерлер
және балалар шұлықтары түрі өте көп және табиғи болып келеді.
Компания алған мемлекеттік қолдау түрлері: «ШОБ топ-менеджментін
оқыту» жобасы,
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы аясында кепілдік және
субсидиялау.

АСТАНАЛЫҚ ШҰЛЫҚ
ФАБРИКАСЫ БОТА, ТОО

ТОО «Астаналық шұлық фабрикасы «Бота» производит
высококачественные носочные изделия из 100% шерсти мериноса и 100%
хлопка. Ассортимент продукции очень широкий и включает в себя женские,
мужские и детские носки из натуральных тканей.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ», гарантирование и субсидирование в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

BOTA ASTANALYK SHULYK
FABRIKASY LLP

Bota Astanalyk Shulyk Fabrikasy LLP manufactures high-quality hosiery
products made of 100% merino wool and 100% cotton. The range of products
is very wide and includes women’s, men’s and children’s socks made from
natural fabrics.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project, guaranteeing and subsidies within the Business
Road Map 2020 program.

Түйе, меринос қой жүнінен және 100
% табиғи шұлықтар өндірісі
Нұр-Сұлтан қ., Қонаев көш., 29 үй,
55 п.

Производство носочных изделии из
шерсти мериноса, из верблюжьей
шерсти и из хлопка
г. Нур-Султан, ул. Кунаева, 29, кв. 55

Manufacturing and sale of knitted
goods.
Apt. 55, 29 Kunayev str., Nur-Sultan city
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ОМАРОВТАР АТЕЛЬЕСІ,
ЖШС

«Омаровтар ательесі» ЖШС өз қызметін 1998 жылдан бастап жүзеге
асырады. 20 жыл ішінде ателье өзін сапалы киімді өндіруші ретінде көрсетті.
Ателье жаппай киім тігуден басқа әйелдер киімін жеке тапсырыспен тігуге,
әскери қызметшілер үшін арнайы киім-кешекке тапсырыс қабылдайды
және орта білім беру мектептерін сапалы, киіс беретін мектеп формасымен
және трикотажбен қамтамасыз етеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

АТЕЛЬЕ ОМАРОВЫХ, ТОО

ТОО «Ателье Омаровых» осуществляет свою деятельность с 1998
года. За 20 лет продуктивной работы ателье зарекомендовало себя как
производителя качественной и практичной одежды. Помимо массового
производства одежды, ателье принимает заказы на индивидуальный пошив
женской одежды, форменного обмундирования для военнослужащих
и обеспечивает средние образовательные школы качественными,
практичными школьными формами и трикотажными изделиями.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

THE OMAROVS’ ATELIER LLP

The Omarovs’ Atelier has been operating since 1998. During 20 years of
productive work, the atelier proved to be a manufacturer of high-quality and
sensible clothes. In addition to the mass production of clothing, the atelier
accepts orders for individual tailoring of women’s clothing, uniforms for
military servicemen, and provides secondary educational schools with highquality, sensible school uniforms and knitwear.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

Киім өндіру.
Семей қ, Шәкәрім даңғ., 20

Производство одежды.
г. Семей, ул. Шакарима, 20, раб.

Clothes manufacturing.
20 Shakarim str., Semey city
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БАЙТЕЛИЕВА Ж.Е., ЖК
Киім тігу.

Оңтүстік Қазақстан обл., Шымкент қ.,
Рысқұлбеков көш., 1/3

БАЙТЕЛИЕВА Ж.Е.,ИП
Производство одежды.

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

BAYTELIYEVA J.E. IE

Manufacturing of clothing.
1/3 Ryskulbekov str., Shymkent city,
South-Kazakhstan region

338

«Janna Eltanova» сән үйі 5 жылдан бері өндіріс пен сызып-пішудің ең
үздік технологиялары бойынша киім тігуді жүзеге асырады. Компанияның
тұтынушылары арасында: ҚР Мемлекеттік кірістер комитеті, банктер және
қонақ үйлер бар. Брендтің дайын киімі Астана, Алматы, Шымкент және
Павлодар қалаларында сатылады.
Компания алған мемлекеттік қолдаудың түрлері: «Еңбек» Нәтижелі
жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017–2021
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» аясында қаржыландыру.
Дом моды «Janna Eltanova» осуществляет пошив одежды по лучшим
технологиям производства и конструирования на протяжении 5 лет.
Среди клиентов компании: Комитет государственных доходов РК, банки и
гостиницы. Готовая одежда бренда реализуется в городах Астана, Алматы,
Шымкент и Павлодар.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
финансирование в рамках Государственной программы развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021
гг. «Еңбек».
Janna Eltanova Fashion House has been tailoring clothes according to the
best production and design techniques for 5 years. The Committee of State
Revenues of the Republic of Kazakhstan, banks and hotels are among the
Company’s clients. Ready-made clothes of the brand are sold in Astana, Almaty,
Shymkent and Pavlodar.
The Company has received the following state support: financing under the
“Yenbek” State Program for the Development of Productive Employment and
Mass Entrepreneurship for 2017-2021.

ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
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+77015260740
sanathali@inbox.ru

БАЛ ТЕКСТИЛЬ, ЖШС

«Бал Текстиль» ЖШС қазақ-түрік кәсіпорны - Қазақстандағы кілемдер
мен кілем бұйымдарын өндіру саласындағы жетекші фабрикалардың бірі.
Өндіріс күніне 9 000 шаршы метр кілем және кілем бұйымдарын шығарады
және жылына 4000 тонна полипропилен жіптерін шығарады. Фабрика
«Қазақстанның үздік тауары - 2014» республикалық байқау көрмесінің
«Халық үшін ең үздік тауар» атты номинациясында екінші орын иеленген.
2016 жылдың қыркүйек айында компания Женева қаласындағы BID
Халықаралық байқауында сапа санатында «GOLD» премиясын алған.
Компания алған мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы «Даму-Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы, Қазақстанның
Индустрияландыру картасы шеңберінде құрылып, іске қосылған.

БАЛ ТЕКСТИЛЬ, ТОО

Казахстанско-турецкое предприятие ТОО «Бал Текстиль» - это одно из
ведущих в Казахстане фабрик в сфере производства ковров и ковровых
изделий. Мощность производства составляет 9 000 кв.м. ковров и ковровых
изделий в день и 4000 тонн полипропиленовых нитей в год. Фабрика
имеет следующие награды - второе место в номинации «Лучший товар
для населения» республиканского конкурса-выставки «Лучший товар
Казахстана-2014»; в сентябре 2016 года компания получила премию
«GOLD» в категории за качество на Международном конкурсе BID в Женеве.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: фабрика
создана и запущена в рамках Карты индустриализации Казахстана,
программа поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности
«Даму- Өндіріс».

BAL TEXTILE LLP

The Kazakh-Turkish Company, Bal Textile LLP, is one of the leading factories
in Kazakhstan in the field of carpets and carpet products. The production
capacity is 9,000 sq.m. of carpets and carpet products per day and 4,000
tons of polypropylene thread per year. The factory has the following awardsthe second place in the nomination “The Best Goods for the Population” of
“The Best Goods of Kazakhstan-2014” republican contest and exhibition; in
September 2016, the Company won the “GOLD” award in the “Quality” category
at the International BID Competition in Geneva.
The Company has received the following state support: the factory
was created and launched within the framework of the Industrialization
Map of Kazakhstan, “Damu – Ondiris” program for supporting SMEs in the
manufacturing sector.

Кілем өндірісі.
Оңтүстік Қазақстан обл., Шымкент қ.,
264-квартал, 165-құрылыс

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

Manufacturing of carpets and rugs.
Building 165, block 264, Shymkent city,
South-Kazakhstan region
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БАЛҒАБАЕВА, ЖК

«ДӘСТҮР» тігін өндірісі мектеп формасын, ұлттық нақыштағы
бұйымдарды (көрпелер, көйлектер), арнайы киімдер мен кешкі көйлектерді
тігумен айналысады.
Компания алған мемлекеттік қолдаудың түрлері: Моноқалаларды дамыту
бағдарламасы бойынша грант.

БАЛГАБАЕВА, ИП

Швейное производство «ДӘСТҮР» занимается пошивом школьной
формы, национальных изделий (корпе, платья), спецодежды и вечерних
платьев.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: грант по
программе развития моногородов.

BALGABAIEVA IE

DASTUR Garment Manufacture tailors school uniform, national articles
(korpe (small carpets), dresses), workwear and dinner gowns.
The Company has received the following state support: grant under the
monotown development program.

Киім тігу.
Қостанай обл., Лисаковск қ., 11 шағын
ауданы, 6 үй, 2 пәтер

Пошив одежды.
Костанайская обл., г. лисаковск, мкр.
11, д. 6, кв. 2

Tailoring.
Apt 2, building 6, microdistrict11,
Lisakovsk city, Kostanay region
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8(71837) 680-05, +77473869276
elenalkor_28@mail.ru

БАЯНИДИНОВА Е.В., ЖК

«Алькор» сауда маркасы асжаулық, болашақ аналарға арналған және
бүкіл отбасыға арналған жастықтарды, кеңсе перделерін және жеке дизайн
бойынша бұйымдар тігумен айналысады. Компания Ақсу қаласындағы
жаңадан ашылған 5 бала бақша және жаңа емхананы өз өнімдерімен
қамтамасыз етті. Кәсіпорынның Ресейде, Германияда және ТМД елдерінде
өз клиенттері бар.
Компания алған мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы
2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ менеджментін оқыту» және
«Іскерлік байланыстар» жобалары.

БАЯНИДИНОВА Е.В., ИП

Торговая марка «Алькор» специализируется на пошиве скатертей,
подушек для будущих мам и всей семьи, штор для офисов и по
индивидуальным разработкам. Компания уже обеспечила своей продукцией
5 новых детских садов и новую поликлинику в г. Аксу. У предприятия также
есть клиенты в России, Германии и странах СНГ.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проекты
«Обучение топ- менеджмента МСБ» и проект «Деловые связи» в рамках
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

BAYANDINOVA E.V. IE

The Alkor trademark specializes in the manufacture of tablecloths, pillows
for expectant mothers and the whole family, curtains for offices and customized
goods. The Company has already provided its products to 5 new kindergartens
and a new polyclinic in Aksu. The Company has customers also in Russia,
Germany and the CIS countries.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project and “Business Links” project within the Business
Road Map 2020 program.

Тоқыма бұйымдарын өндіру.
Павлодар обл., Ақсу қ., Астана қ., 18

Производство изделий из текстиля.
Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Астана,
18

Manufacture of textile.
18 Astana str., Aksu city, Pavlodar
region
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ГҮЛНАР ӨМІРБЕК, ЖК

Гүлнар Өмірбек ЖК - мата бойынша кәсіби суретші, ҚР Суретшілер
одағының мүшесі және Қазақстан өнер шеберлері одағының мүшесі.
Гүлнар Өмірбек ЖК 2018 жылы тіркелген. Боялған палантиндер, орамалдар,
шарфтар кез келген әйелге сән береді, сондай-ақ бұл бұйымдарды
интерьерді безендіру үшін де пайдалануға болады.
Компания алған мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы
2020» бағдарламасы аясында грант, «Бизнес-Кеңесші» жобасы.

ГУЛЬНАР УМИРБЕК, ИП

Умирбек Гульнар – профессиональная художница по ткани, член
Союза Художников Республики Казахстана, и член Союза Ремесленников
Казахстана. ИП Гулнар Умирбек основано в 2018 году. Предприниматель
изготоваливает красочные палантины, платки, шарфы украсят любую
женщину, а так же могут быть использованы для украшения интерьера.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: грантовое
финансирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020»,
проект «Бизнес-Советник».

GULNAR UNIRBEK IE

Umirbek Gulnar is a fabric designer, a member of the Union of Artists
of the Republic of Kazakhstan, and a member of the Union of Craftsmen of
Kazakhstan. Umirbek Gulnar IE was established in 2018. The company produces
bright stoles, neckclothes and scarves will become an ornament to any woman,
and also may be used to decorate the interior.
The Company has received the following state support: grant financing
within the Business Road Map 2020 program, “Business Advisor” project.

Әйелдердің боялған киімін жасау.
Алматы қ,. Жандосов көшесі, 29г

Изготовление женской расписной
одежды.
г.Алматы, ул. Жандосова, 29г

Manufacture of women’s decorated
clothes.
29г Zhandossov str, Almaty city
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+7 705 242 73 21
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ДИДАР, ЖК

«Дидар» тігін шеберханасы ұлттық нақыштағы киімдер және басқа
бұйымдарды тігеді. Қазір Қазақстанның екі ірі өңірінде өкілдіктері жұмыс
істейді. Қазіргі уақытта тапсырыс берушілердің сұранысы бойынша
пижамалар да шығарады.
Компания алған мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы
2020» бағдарламасы бойынша мемлекеттік грант.

ДИДАР, ИП

Швейная мастерская “Дидар” производит одежду в национальном стиле.
Сегодня у компании есть представительства в двух крупных регионах
Казахстана. В настоящее время по запросу клиентов компания производит
пижамы.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: госу
дарственный грант по программе «Дорожная карта бизнеса-2020».

DIDAR IE

Didar Sewing Workshop produces national-style clothes and other
goods. Today, the company has representative offices in two large regions of
Kazakhstan. Nowadays, they produce pajamas at the client’s request.
The Company has received the following state support: a state grant within
the Business Road Map 2020 program.

Ұлттық нақыштағы киімдер тігу
шеберханасы.
Қарағанды обл., Шахтинск қаласы,
Абай даңғылы, 22-кеңсе.

Швейная мастерская
по изготовлению национальной
одежды.
Карагандинская область, г. Шахтинск
пр. Абая оф. 22.

Sewing workshop for the national
clothing manufacture.
22 Abai avenue, Shakhtinsk city,
Karaganda region
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ЕРТАЕВА, ЖК

«Ертаева» ЖК ательесі ұлттық нақышта киім және тұрмыстық
бұйымдарды тігу жұмыстарымен айналысады.
Компания алған мемлекеттік қолдау түрлері: қашықтан оқыту.

ЕРТАЕВА, ИП

Ателье ИП «Ертаева» занимается пошивом одежды и предметов быта в
национальном стиле.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистан
ционное обучение.

YERTAYEVA IE

The atelier of Yertayeva IE manufactures national-style clothes and
household items.
The Company has received the following state support: distance learning.

Ұлттық нақышта киім тігу.
Қостанай обл., Рудный қ., Горняков
көш., 51

Пошив одежды в национальном
стиле.
Костанайская обл., г. Рудный,
ул. Горняков, 51

Tailoring of national-style clothing.
51 Gornyakov str., Rudny city, Kostanay
region
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ЖЕКЕНОВА, ЖК

Жүкті және бала емізетін аналарға арналған «Дария» бренді 2015
жылдың қаңтар айынан бастап жарық көрді. Бұл - сән саласының өз дамуын
тапқан бағыттарының бірі. Жүктілік кезінде, сондай-ақ баланы бағып күту
кезеңінде киюге болатын әмбебап үлгілерді жасайды. «Дария» брендінің
өнімі төрт құрамдасты біріктіреді: сән, сапа, баға және ыңғайлылық. Жүкті
әйелдерге арналған көп функциялы жастыққа сұраныс көп.
Компания алған мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы
2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы.

ЖЕКЕНОВА ИП

Производство бренда для будущих и кормящих мам «Дария» было
запущено в январе 2015 года. Это развивающее направление моды.
Компанией создаются универсальные модели для будущих мам, которые
можно одевать как на протяжении всей беременности, также и в период
кормления малыша. Продукция бренда «Дария» объединяет четыре
составляющие: мода, качество, цена и комфорт. В ассортименте есть все:
начиная от юбок и кардиганов, заканчивая платьями и верхней одеждой.
Хит продаж - многофункциональная подушка для беременных.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ- менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

ZHEKENOVA IE

Manufacturing of Dariya - branded products for expecting and nursing
mothers was launched in January 2015. This is a developing fashion line. The
Company designs multifunctional models for expecting mothers, which can
be worn both during pregnancy and during the baby nursing period. Dariyabranded products are based on four components: fashion, quality, price, and
comfort. The range of products includes everything – from skirts and cardigans,
to dresses and outerwear. Bestseller - multifunctional pillow for pregnant
women.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project within the Business Road Map 2020 program.

Жүкті және бала емізетін аналарға
арналған киімдер мен аксессуарлар
өндіру және сату
Маңғыстау обл., Ақтау қ., 130000, 29
«А» шағын ауданы, «НҰР» Сауда Үйі,

Производство и продажа одежды и
аксессуаров для будущих и кормящих
мам.
Мангистауская обл., г.Актау, 130000,
29 «А» мкр., ТД «НУР»,

Manufacture and sales of clothes and
accessories for expecting and nursing
mothers..
NUR Trading House, 29 “A” microdistrict,
Aktau city, Mangystau Region
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Roziyash
ЖЕКСЕН ҰЛМЕКЕН, ЖК

Қазір жеке тапсырыс бойынша киім тігу кең таралған. «ROZIYASH»
ательесінде киімді жеке тапсырыспен тіктіру кезінде әрбір клиенттің дене
пішімінің ерекшеліктері ескеріле отырып, жеке пішім мен жеке қалып
құрылады. Ательеде киімге кәсіби жөндеу және тігу жұмыстары жүзеге
асырылады. Жұмыс барысында сертификатталған жапондық жабдықтар
пайдаланылады. Сонымен бірге сатылымға арнайы тігілген дайын көйлектер
де бар. Компания алған мемлекеттік қолдаудың түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында грант, «Бизнес-Кеңесші» жобасы.

ЖЕКСЕН ҰЛМЕКЕН, ИП

Есть такое понятие - индивидуальный пошив одежды на заказ. Это
значит, что при пошиве на заказ одежды в ателье «ROZIYASH» для каждого
клиента составляются индивидуальные лекала и отдельные конструкции
с учётом особенностей фигуры. Ателье осуществляет профессиональный
ремонт и пошив одежды (не только для взрослых, но и детей). В ходе
работ используется сертифицированное японское оборудование. Также у
компании имеются готовые платья на продажу. У компании можно заказать
на пошив все что угодно: от праздничного наряда до повседневной одежды.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: грантовое
финансирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020»,
проект «Бизнес-Советник».

ZHEKSEN ULMEKEN IE

There is a concept of the customized tailoring. It means that when tailoring
customized clothes, ROZIYASH Atelier develops individual patterns and
constructions for each client, taking into account specifics features of their
stature. The atelier provides professional repair and tailoring services (for both
adults and children). Certified Japanese equipment is used in the production
process. It also has ready-made dresses available for sale. They can tailor
everything – from holiday clothes to casual wear.
The Company has received the following state support: grant financing
within the Business Road Map 2020 program, “Business Advisor” project.

Өңдеу өнеркәсібі.
Ақмола обл., Көкшетау қаласы, Абай
көшесі, 142У

Обрабатывающая промышленность.
Акмолинская обл., г.Кокшетау, ул.Абая,
142У

Manufacturing industry.
142У Abai str., Kokshetau city, Akmola
region
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ПК АГФ ГРУПП, ЖШС

«ПК АГФ Групп» ЖШС – үй тоқымасын өндіру бойынша Қазақстандағы
алғашқы мамандандырылған тігін фабрикасы. 2017 жылдан бастап ARUA
және SUAVE жеке брендтерімен танылып, өнім шығарады. Олардың негізгі
тапсырыс берушісі ИКЕА компаниясы. Кәсіпорын күніне 10 000 астам
бұйымдар шығара алады.
Компания алған мемлекеттік қолдаудың түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы«Даму–Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы, «Kazakh export»
Экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ бағдарламасы бойынша заемды
сақтандыру, «Әйелдер кәсіпкерлігі» бағдарламасы бойынша ЕДҚҚБ гранты.

ПК АГФ ГРУПП, ТОО

ТОО «ПК АГФ Групп» - первая специализированная швейная фабрика в
Казахстане по производству домашнего текстиля. С 2017 года выпускает
продукцию под собственными брендами ARUA и SUAVE, основным
заказчиком которых является компания ИКЕА. Общая производственная
мощность предприятия более 10 000 изделий в день.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму –
Өндіріс», страхование займа по программе АО «Экспортная страховая
компания «Kazakh export», получение грантов ЕБРР по программе «Женское
предпринимательство».

PK AGF GROUP LLP

PK AGF Group LLP is the first specialized sewing factory in Kazakhstan
producing home textile. Since 2017, it manufactures products under its own
ARUA and SUAVE trademarks, the main customer of which is IKEA Company. The
total production capacity of the enterprise is more than 10,000 items per day.
The Company has received the following state support: “Damu-Ondiris”
program for supporting SMEs in the manufacturing sector, loan insurance
under the program of “Kazakh Export” Export Insurance Company JSC, receiving
grants from the EBRD under the “Women’s Entrepreneurship” program.

Үй тоқымасы.
Оңтүстік Қазақстан обл., Шымкент қ.,
264-квартал, 280-ғимарат

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

Manufacture of home textile.
Building 280, block 264, Shymkent city,
South-Kazakhstan Region
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АСЫЛ-ДИЗАЙН СӘН
МЕН АССОРТИМЕНТ
ҒЫЛЫМИ-ӨНДІСТІРІК
ОРТАЛЫҒЫ, ЖШС

«Асыл-Дизайн» сән үйіне ғана тән нео-фольклор стилінде киім үлгілерінің
топтамаларын жасау. «Прет-а-порте люкс» дәрежедегі заманауи киім-кешек
көшпенділер киімдеріне негізделіп шығарылған. Топтама маусымаралық
пальто, күртеше, плащ, костюм, кешкі және сахна киім үлгілерін қамтиды.
Топтамада әлемдік сән маусымының үрдістеріне сәйкес сәнді пішіндер мен
автордың қиялы бейнеленген маталар қолданылған.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР МОДЫ
И АССОРТИМЕНТА
АСЫЛ-ДИЗАЙН, ТОО

Создание коллекции в стиле «нео-фольклор», свойственная только
Дому моды «Асыл-Дизайн». Современная носимая одежда класса «прета-порте люкс» построена на основе костюмов кочевников на различных
этапах его развития. Коллекция включает модели демисезонного пальто,
курток, плащей, костюмов, ансамблей и вечерних нарядов. В соответствии
с тенденциями мировой моды сезона в коллекции использованы модные
формы, авторские принтованные ткани и большой объем ручной работы.
Виды государственной поддержки, полученные компаниӗ: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

RESEARCH AND
PRODUCTION CENTER FOR
FASHION AND ASSORTMENT
ASSYL-DESIGN LLC

Creating a collection in the style of “neo-folklore”, peculiar only to the
Fashion House Assyl-Design”. Modern, wearable clothes of a class “Pret-APorte Deluxe” based on costumes of the nomads at various stages of their
development. The collection includes models of demi-season coats, jackets,
raincoats, suits, ensembles and evening dresses. In accordance with the trends
of the world fashion of the season, the collection uses fashionable shapes,
author’s printed fabrics and a large amount of handwork.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

НЕО-ФОЛЬКЛОР стилінде киімдерді
өндіру.
Жамбыл обл., Тараз қ., Ниетқалиев
көш., 14 үй

Дизайн и Производство одежды
в стиле НЕО-ФОЛЬКЛОР.
Жамбылская обл., г.Тараз,
ул. Ниеткалиева д.14

Manufacture and sewing of outerwear
in the style of NEO-FOLKLORE.
14 Nietkaliyev str., Taraz city, Zhambyl
region,
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ЖУКОВА, ЖК

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

ЖУКОВА, ИП

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

ZHUKOVA IE

Manufacture of textile, clothing,
footwear and workwear.
22 Mira str., Shchuchinsk town, Akmola
region

2005 жылы ашылған «Веста Бурабай» тігін салоны «Қазақстанның ең
үздік тауары» өңірлік байқауларының қатысушысы мен жеңімпазы. 2015
жылдан бастап кәсіпорында табиғи материалдар қолданылып, дайын
дизайнерлік киім өндірісі іске қосылды. Кәсіпорынның әйелдер кәсіпкерлігі
үшін наградасы бар және жыл сайын бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі
бойынша меморандумдарды жасасады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.
Швейный салон «Веста Бурабай» основан в 2005 году и является
неоднократным участником и победителем региональных конкурсов
«Лучший товар Казахстана». С 2015 года на предприятии запущено
Производство готовой дизайнерской одежды с использованием
натуральных материалов. Предприятие имеет награду за женское
предпринимательство и ежегодно заключает меморандумы по социальной
ответственности бизнеса.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».
Vesta Burabay sewing salon was founded in 2005 and is a repeated participant
and winner of Regional Competitions “The Best Goods of Kazakhstan”. Since
2015 the Company launched production of ready-made designer clothes using
natural materials. The enterprise has an award for women’s entrepreneurship
and annually concludes business social responsibility memorandum.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project within the Business Road Map 2020 program.
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ИСЮМБАЕВА, Г.Г., ЖК

«Исюмбаева Г.Г.» ЖК 2014 жылдан бері нарықта тоқыма өнімдерін
шығарады. Шеберханада тоқыма машинада және қолмен жоғарғы сапалы
жіптен тігілген сырт киімдер, кофталар және көйлектер жасалады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында қаржыландыру.

ИСЮМБАЕВА Г.Г., ИП

ИП «Исюмбаева Г.Г.» работает на рынке с 2014 года и производит
вязаные изделия. В мастерской изготавливаются кардиганы, кофты и платья
на вязальных машинках или вручную из пряжи высокого качества.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: финан
сирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

ISSYUMBAYEVA G.G. IE

Individual Entrepreneur Issyumbayeva G.G. has been working in the market
since 2014 and producing the knitwear. The cardigans, jackets and dresses are
made of high quality yarn on knitting machines or by hand in the shop.
The Company has received the following state support: financing within the
Business Road Map 2020 program.

Тоқыма киімдер және жүн шұлық
өнімдері.
Қостанай обл., Рудный қ., 50 лет
Октября к., 68

Производство вязаных
и трикотажных чулочных изделий.
Костанайская обл., г. Рудный, ул. 50 лет
Октября, 68

Manufacture of knitwear and hosiery
and knit goods.
68 the 50 let Oktyabrya str., Rudny city,
Kostanay region
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КАДИРБАЕВ А.О.,ЖК

Кәсіпкер өз ісін 2007 жылы бастаған. Таза теріден ерлерге, әйелдерге,
балаларға арналған тон, теріден тігілген жеңсіз күртелер және т.б. көптеген
киім үлгілерін шығарады. Кәсіпорын өз тауарларын экспортқа Ресейге
шығарады. Осы уақытқа дейін облыстық, республикалық көрмелерге
қатысып, көптеген марапаттарға, сертификаттарға ие болды. Соның ішінде
соңғы жетістіктердің бірі 2016 жылдың жазында өткен «Қазақстанның үздік
тауары» өңірлік көрме-конкурсында «Халық тұтынатын үздік тауарлар»
номинациясы бойынша үшінші дәрежелі дипломмен марапатталды. Қазіргі
уақытта кәсіпорында 20 шақты адам жұмыс істейді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы және несие беру.

КАДИРБАЕВ, ИП

Компания существует с 2007 года и выпускает изделия из
натурального меха, таких как женские и детские шубы, мужские, женские,
детские дубленки, меховые безрукавки и т.п. Продукция предприятия
экспортируется в Россию. Компания участвовала во многих областных,
республиканских выставках и награждалась дипломами, сертификатами.
Одной из последних наград является награда в региональной выставке
«Лучший товар Казахстана-2016» дипломом третей степени по номинаций
«Лучший товар для населения». В данное время на предприятии работают
около 20 человек.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ- менеджмента МСБ» и кредитование в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса-2020».

KADIRBAYEV A.O. IE

The company exists since 2007 and manufactures products from natural fur,
such as women’s and children’s fur coats, men’s, women’s, children’s sheepskin
coats, fur sleeveless jackets, etc. The company’s products are exported to
countries such as Russia. Until that time, they participated in many regional and
republican exhibitions and were awarded diplomas and certificates. Among
them, the last time the company was awarded at the regional exhibition
“The Best Products of Kazakhstan-2016” a diploma of the third degree in the
nomination “The Best Product for the Population”. At this time, the enterprise
employs about 20 people.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project and credit financing within the Business Road
Map 2020 program.

Сыртқы киім өндіру.
Тараз қаласындағы NDFZ
индустриялық аймағы, 10-36-78 үй

Производство верхней одежды.
г. Тараз промзона НДФЗ дом 1036-78

Manufacture of outerwear
10-36-78 building, industrial zone NDP,
Taraz city
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КАЗЛЕГПРОМ, ЖК

«КазЛегПром» ЖШС – Қазақстанның жеңіл өнеркәсібінде ең ірі жоғары
технологиялық өндірістік кәсіпорындардың бірі. Өнім түрлері: арнайы киім
мен аяқ киім, әскери форма, мектеп формасы, азаматтық киім мен аяқ киім.
Компания «Қазақстанның үздік тауары- 2015» республикалық байқауында
бірінші орынға ие болды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы, субсидиялау.

КАЗЛЕГПРОМ, ИП

ТОО «КазЛегПром» – это одно из крупнейших высокотехнологичных
производственных предприятий в легкой промышленности Казахстана.
Виды продукции: спецодежда и обувь, военная форма, школьная
форма, гражданская одежда и обувь. Компания заняла первое место в
республиканском конкурсе «Лучший товар Казахстана-2015».
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание, проект «Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса-2020».

KAZLEGPROM LLP

KazLegProm LLP is one of the largest high-technology manufacturing
enterprises in the Kazakhstan’s light industry. Products include: workwear and
footwear, military uniform, school uniform, civilian clothes and footwear. The
Company won the first place at the Republican Competition “The Best Goods
of Kazakhstan-2015”.
The Company has received the following state support: subsidies, “SME TopManagement Training” project within the Business Road Map 2020 program.

Қорғаныс және кеңсе үшін киім
өндіру.
Алматы қ., Өнеркәсіптік көш., 15

Производство одежды для обороны
и офиса.
г. Алматы, ул. Промышленная, 15

Manufacture of military outfit and
office clothes.
15 Promyshlennaya str., Almaty city
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КАЗПРОФБЕЗОПАСНОСТЬ,
ЖШС

«КазПрофБезопасность» компаниясы 2002 жылы құрылды. Негізгі
бағыттарының бірі - арнайы киім өндіру, арнайы киімді көтерме-бөлшек
саудалау. Компанияның арнайы бөлімшелері Павлодар қаласында
(өндірістік блок, коммерциялық бөлімі, көлік-қойма кешені), сондайақ филиалдары Астана қ. және Екібастұз қ орналасқан. Сондай-ақ,
Қарағанды және Өскеменде филиалдарын ашу жоспарлануда. Барлық
өнімдердің СТ-KZ сертификаты бар.

КАЗПРОФБЕЗОПАСНОСТЬ,
ТОО

Компания «КазПрофБезопасность» была основана в 2002 году.
В качестве основных направлений деятельности фирмы выбраны:
производство спецодежды, оптово-розничная торговля специальной
одеждой, обувью и СИЗ. Структура компании - это совокупность собственных
специальных подразделений в городе Павлодар (производственный блок,
коммерческий отдел, транспортно-складской комплекс), а также филиалы
в г. Нур-Султан и г. Экибастуз. Также планируется открытие филиалов в
Караганде и Усть-Каменогорске. Вся продукция имеет сертификат СТ-KZ, а
также сертифицирована по Техническому Регламенту Таможенного Союза
019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

KAZPROFBEZOPASNOST LLP

The KazProfBezopasnost company was founded in 2002. The following
activities of the company are selected as the main activities: manufacture of
workwear, wholesale and retail trade in special clothing, footwear and PPE.
The company’s structure is a combination of its own special subdivisions in
the city of Pavlodar (manufacture unit, commercial department, transport
and warehouse unit), as well as branches Nur-Sultan and Ekibastuz cities. It
is also planned to open affiliates in Karaganda and Ust-Kamenogorsk citites.
All products have the СТ-KZ certificate, and is certified under the Technical
Regulations CU TR 019/2011 on the safety of personal protective equipment
(PPE).
The Company has received the following state support: subsidies within
the Business Road Map 2020 program.

Арнайы киімді өндіру, көтерме және
бөлшек сауда.
Павлодарская обл., Павлодар қ.,
Иса Байзақов көш., 294/1

Производство спецодежды, оптовая и
розничная торговля
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул.
Исы Байзакова 294/1

Manufacture of workwear, wholesale
and retail
294/1 Issa Bayzakov str., Pavlodar,
Pavlodar region
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КАУСАР, ЖК

«СИМБА» тігін фирмасы – балалар киімінің отандық өндірушісі.
Фирманың мақсаты – тұтынушыларға ыңғайлылық пен жайлылық сыйлау.
Сол себепті кәсіпорында үнемі өндіріс технологиясы жетілдіріліп, жаңа киім
үлгілері әзірлену үстінде.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «Бизнес-Кеңесші» жобасы, гранттық
қаржыландыру, «Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай
кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы
бойынша қаржыландыру.

КАУСАР, ИП

Швейная фирма «СИМБА» – отечественный производитель детской
одежды. Цель фирмы обеспечить комфорт и удобство потребителям,
поэтому на предприятии постоянно совершенствуется технология
производства, а также разрабатываются новые дизайны одежды.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Бизнес-Советник», грантовое финансирование в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса-2020», Государственная программа развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017- 2021
гг. «Еңбек».
The SIMBA sewing firm is a domestic manufacturer of children’s clothes.
The Company’s goal is to provide comfort and convenience to consumers and
therefore the Company constantly improves the production technology, and
develops new clothe designs.
The Company has received the following state support: the «Business
Advisor» project, grant financing within the Business Road Map 2020 program,
and financing within the "Yenbek" State program for the debelopment of
productive employment and mass enterpreneurship for 2017 - 2021.

Балалар киімін өндіру.
Нұр-Сұлтан қ., Сейфуллин көш., 65

Производство детской одежды.
г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина 65

KAUSAR IE

Manufacture of children’s clothing.
65 Seiphullin str., Nur-Sultan city
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КОШКАРБАЕВА, ЖК

«KINAF ATELIER» ательесі әйелдер мен балалар киімін және перделер,
дастархандар, төсек-орын тысын, балалар төсегі секілді өнімдер тігумен
айналысады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: қашықтан оқыту.

КОШКАРБАЕВА, ИП

Ателье «KINAF ATELIER» специализируется на пошиве женской и детской
одежды, текстильных изделий: шторы, покрывала, скатерти, постельное
белье, бортики для детской кроватки.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистан
ционное обучение.

KOSKARBAYEVA IE

The KINAF ATELIER tailor’s shop is specialized in fabrication of woman’s and
children’s clothes, textiles: curtains, coverlets, tablecloths, bed linen, boards for
baby cribs.
The Company has received the following state support: distance learning.

Тоқыма өнімдері мен киім өндіру.
Қостанай обл., Қостанай қ.,
Арыстанбеков к., 1, 2А кеңсе

Производство одежды
и текстильных изделий.
Костанайская обл., г. Костанай,
ул. Арыстанбекова 1, оф. 2А

Manufacture of clothes and textiles.
Office 2А, 1 Arystanbekov str.,
Kostanay city, Kostanay region
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КУНДЫЗБАЕВА Р.И, ЖК

Компания жүн және теріден қазақи нақышта кәдесыйлар жасаумен
айналысады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «ШОБ топменеджментін оқыту» жобасы.

КУНДЫЗБАЕВА Р.И, ИП

Компания производит изделия ручной работы, сувениры в казахском
национальном стиле из шерсти, кожи и текстиля.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ- менеджмента МСБ».

KUNDYZBAEVA R.I. IE

The company produces handicrafts, souvenirs in the Kazakh national style
of wool, leather and textiles.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project.

Кәдесыйлар өндіру.
Жамбыл обл., Тараз қ., Көшек батыр
48

Производство сувениров.
Жамбылская обл., г. Тараз, Кошек
батыра 48

Production of souvenirs.
48 Koshe batyr, Taraz city, Zhambyl
region
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ҚЫЗ ЖАСАУЫ 2016, ЖК

«Қыз Жасауы 2016» компаниясы ұлттық нақышта авторлық өнімдер
жасайды. Қолдан жасалған ламбрекендер, оюлы көрпе, қалыңдық жасауы
жиынтығы, ою-өрнекті жастықтар, төсек-орын жиынтықтары, әшекейленген
перде жиынтығы, ұлттық ою-өрнектері бар шығыс стиліндегі жастықтар,
авторлық ою-өрнекті көрпе, бесік жасауы бар.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы, «Бизнес-Кеңесші» жобасы.

КЫЗ ЖАСАУЫ 2016, ИП

Компания «Кыз Жасауы 2016» изготавливает авторские изделия в
национальном стиле. Ассортимент продукции: ламбрекены ручной работы,
ою корпе, приданое невесты в комплекте, подушки с орнаментом, комплект
постельного белья, комплект штор с орнаментами, валики (подушка в
восточном стиле с национальным орнаментом), одеяло с авторским
орнаментом, бесык жасау.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
«Дорожная карта бизнеса-2020», проект «Бизнес-Советник».

KYZ ZHASAUY 2016 IE

The Kyz Zhasauy 2016 Company manufactures national-style designer’s
goods. The range of products includes hand-made valances, oyu korpe
(patterned patchwork quilt), bride’s dowry sets, ornamented pillows, bedding
sets, ornamented curtains, bolsters (East-style pillow with the national
ornament), blankets with the designer’s ornament, bessyk zhasau (textile goods
for an infant bed).
The Company has received the following state support: the Business Road
Map 2020 program, “Business Advisor” project.

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

Пошив изделия с национальным
колоритом.
Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул.
Пшембаева, 29а, кв.5

National-style goods’ fabrication.
Flat 5, 29a Pshembayev str., Ekibastuz
city, Pavlodar region
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ЛАРИЧЕВА Д.С., ЖК

2018 жылдан бастап балаларға арналған тоқыма киімдер шығарумен
айналысады. Өнімдерін Қазақстан мен Ресейде сатады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнес-Кеңесші»
жобасы.

ЛАРИЧЕВА Д.С., ИП

Пошив детского текстиля был основан весной 2018 года.
Продукция компании отправляется по городам Казахстана и России.
За год компания создала продукцию для более 100 детских кроватей.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Бизнес- Советник».

LARICHEVA D.S., IE

Fabrication of children’s textiles was organized in the spring of 2018. The
company's products are sent to cities in Kazakhstan and Russia. Over the year,
the company has created products for more than 100 cots..
The Company has received the following state support: “Business Advisor”
project.

Қызмет түрі: балалар тоқыма өндірісі.
Павлодар обл., Ақсу қ, Маметова
көш., 30

Производство детского текстиля.
Павлодарская обл., г. Аксу, ул.Маншук
Маметовой, 30

Production of children’s textiles.
30 Manshuk Mametova Str., Aksu town,
Pavlodar region
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МАКСУТОВА Ж.Н., ЖК

«GalaTex» брэндімен төсек-орын тысын тігу бойынша тігін цехы Ресейден
әкелінетін табиғи материалдарды пайдаланады: бөз, сәтен, поплин, жаккард.
Бұл сауда белгісінің төсек-орын жиынтықтары жайлылық пен сапа секілді
негізгі екі талапқа сәйкес келеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында кепілдік беру және субсидиялау,
«ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы.

МАКСУТОВА Ж.Н., ИП

Швейный цех по пошиву постельного белья бренда «GalaTex» использует
натуральные материалы из России: бязь, евробязь, сатин, поплин,
жаккард. Постельное белье данной марки удовлетворяет двум основным
требованиям: комфортность и качество.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: гаран
тирование и субсидирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020», проект «Обучение топ- менеджмента МСБ».

MAKSUTOVA Zh.N. IE

The sewing workshop for fabrication of bed linens , branded as GalaTex, uses
natural materials from Russia: coarse calico, euro coarse calico, satin, poplin,
jacquard. Bed linen of this brand meets two basic requirements: comfort and
quality.
The Company has received the following state support: guaranteeing and
subsidies within the Business Road Map 2020 program, “SME Top-Management
Training” project.

Тоқыма бұйымдарын, киім, аяқ киім
мен арнайы киім өндіру.
Ақмола обл., Көкшетау қ., Әуелбеков
көш., 84

Производство текстильных изделий,
одежды, обуви и спецодежды.
Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул.
Ауельбекова 84

Manufacture of textile, clothing,
footwear and workwear.
84 Auelbekov str., Kokshetau city,
Akmola region
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МАСТЕРСКАЯ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
ВОРСИСТЫХ КОВРОВ
АЛИБАТЫРОВОЙ, ОО

Компанияның көп жылдар бойы құрак көрпе, кілем тоқу және ұлттық
өнімдерді тігуді жүзеге асырады. Туған ауылында мемлекеттің қолдауымен
Әлибатырова Роза кілем жасау бойынша шеберхана ашты және ауылдың
шеберлерін жұмыспен қамтамасыз етті.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы бойынша мемлекеттік грант.

МАСТЕРСКАЯ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
ВОРСИСТЫХ КОВРОВ
АЛИБАТЫРОВОЙ, ОО

Компания занимается ковроткачеством и шитьем национальных изделий,
курак корпе на протяжении многих лет. В родном ауле при поддержке
государства Алибатырова Роза открыла цех по изготовлению ковров и
обеспечила мастериц села работой.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: государ
ственный грант по программе «Дорожная карта бизнеса-2020».

WORKSHOP
MANUFACTURING FLEECY
CARPETS OF ALIBATYROVA
PUBLIC ASSOCIATION

The Company is engaged in carpet weaving and sewing national products,
Kurak Korpe (patchwork) for many years. In her native village, with the support
of the state, Alibatyrova Rosa opened a workshop for making carpets and
provided craftswomen of the village with work.
The Company has received the following state support: the public grant
within the Business Road Map 2020 program.

Басқа топтарға кірмейтін басқа
қоғамдық ұйымдардың қызметі.
Қызылорда обл., Сырдария ауданы,
Айдарлы ауылы, Сәтбаев көш. 23

Деятельность прочих общественных
организаций, не включенных в другие
группировки.
Кызылординская обл, Сырдарийнский
район, ауыл Айдарлы, ул.Сатбаева 23

Activities of other public organizations
not included in other groups.
23 Satbayeva str. Aul Aydarly,
Syrdariynskiy area, Kyzylorda region
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МИРОШНИКОВА Н.И., ЖК

"Мирошникова Н.И" ЖК жүннен жасалған киімдер жасаумен айналысады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

МИРОШНИКОВА Н.И., ИП

Компания изготавливает войлочные изделия ручной работы, сваленные в
ручную одежду и головные уборы.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ- менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

MIROSHNIKOVA N.I. IE

The company manufactures handmade felt products piled up in hand-made
clothes and hats.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project within the Business Road Map 2020 program.

Жүннен жасалған бұйымдар өндіру.
Жамбыл обл., Тараз қ., Сыздыков 43

Производство войлочных изделий.
Жамбылская обл., г. Тараз,
ул. Сыздыкова 43

Manufacture of felt products.
43 Syzdykova str., Taraz city, Zhambyl
region
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МУКАНТАЕВА, ЖК

«Мукантаева» ЖК әйелдер үшін Sabina_collection сауда белгісімен киім
тігеді. Жиынтықта кешкі сәнді, салтанатты көйлектер мен жеке авторлық
киімдер бар.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: қашықтан оқыту.

МУКАНТАЕВА, ИП

ИП «Мукантаева» занимается проивзодство одежды под брендом «Sabina_collection». Собственная авторская линия одежды
«Sabina_collection» представлена вечерними платьями и модными
костюмами. Для компании важен индивидуальный подход ко всему,
начиная с выбора ткани и фурнитуры.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистан
ционное обучение.

MUKANTAYEVA IE

Mukantaeva IP is engaged in clothing manufacturing under the brand
Sabina_collection. The Sabina_collection own designer clothing line is
represented by evening dresses and fashionable costumes. An individual
approach in everything is important for the Company starting with the choice
of fabric and accessories.
The Company has received the following state support: distance learning.

Киім тігу.
Павлодар обл., Павлодар қ.,
Кривенко көш., 23

Пошив женской одежды
г. Павлодар, ул. Кривенко 23

Women’s clothes fabrication
23 Krivenko str., Pavlodar city

362

ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
LIGHT INDUSTRY

+77022955004
schoolknittingkz@mail.ru

МУКУШЕВА, ЖК

«Мукушева» ЖК – тапсырыспен тоқыма өнімдерін шығарып, дайын
өнімді сататын және тоқу әдістерін оқытатын Қазақстандағы жалғыз
әлеуметтік шеберхана. Жобаның негізгі мақсаты – нарықта жоғары
сұранысқа ие сапалы өнім шығару арқылы мүмкіндігі шектеулі жандарды
жұмыс орындарымен қамтамасыз ету. Компанияның барлық өнімі қолдан
жасалады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнес-Кеңесші»
жобасы, «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы аясында оқыту.

МУКУШЕВА, ИП

ИП «Мукушева» – это единственная в Казахстане социальная мастерская,
которая производит вязанные изделия под заказ, обучает и реализовывает
готовые продукции. Основная цель проекта – предоставление рабочих
мест людям с ограниченными возможностями, посредствам производства
высококачественной продукции, пользующейся спросом на рынке. Вся
продукция компании изготавливается вручную.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: обучение
по проекту «Бизнес-Советник» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

MUKUSHEVA IE

Mukusheva IE is the only social workshop in Kazakhstan that manufactures
knitted products made to order, provides training and sells finished products.
The main goal of the project is providing jobs for people with disabilities by
producing high quality products that are in demand in the market. All products
of the Company are handmade.
The Company has received the following state support: training under
“Business Advisor” project within the Business Road Map 2020 program.

Тоқыма өнімдерін өндіру және сату.
Тоқу әдістерін оқыту.
Нұр-Сұлтан қ., Балқантау к., 107

Обучение, Производство
и реализация вязанных изделий.
г. Нур-Султан, ул. Балкантау, 107

Training, production and sale of knitted
products.
107 Balkantau str., Nur-Sultan city
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МУСАБЕКОВА, ЖК

«Ақниет» ательесі 10 жылдан астам уақыттан бері ұлттық киім тігумен
айналысады. Компанияның басты мақсаты – ұлттық нақышта көпшілікке
қолжетімді сапалы киім шығару.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

МУСАБЕКОВА, ИП

Ателье «Акниет» более 10 лет производит одежду в национальном стиле.
Главная цель компании создавать качественную одежду в национальном
стиле доступную для всех.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

MUSSABEKOVA IE

For over a decade the Akniyet tailor’s shop has been producing the national
style clothes. The main objective of the Company is to create available quality
clothes in the national style.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

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

Пошив национальной одежды.
Восточно-казахстанская область,
г. Семей, квартал 408, д. 22

National clothes fabrication.
22 bldg., 408 quarter, Semei city, East
Kazakhstan Region
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НАДЕЖДА GROUP, ЖШС

«НАДЕЖДА GROUP» ЖШС-і «Надежда» сауда белгісімен жоғары сапалы
шұлықтар мен шұлық өнімдерін ұсынады. Кәсіпорын 2005 жылдан бері
жұмыс істеп келеді. Шымкенттегі барлық өнімдер шығарады. Өнімдер
бояғышты шығармайтын. Барлық өнімдер химиялық талшықтарды
100% мақтадан жасалған иірілген жіптен дайындалған, бұл белгілі бір
мөлшерде жоғары сапалы өнім шығаруға мүмкіндік береді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

НАДЕЖДА GROUP, ТОО

ТОО «НАДЕЖДА GROUP» предлагает Вам высококачественные носочночулочные изделия торговой марки «Надежда». Предприятие работает
с 2005 года и производит всю продукцию в г. Шымкент. Продукция
вяжется на цветном сырье, которое позволяет производить изделия
не выводящие краситель. Вся продукция изготавливается из 100%
хлопчатобумажной крашеной пряжи с добавлением химических волокон,
что позволяет производить высококачественную продукцию имеющую
определенный размер. Благодаря этому наши покупатели могут выбрать
индивидуальный носок для своей ноги.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

NADEZHDA GROUP LLP

NADEZHDA GROUP LLP offers high quality hosiery products under the
Nadezhda trade mark. The enterprise has been operating since 2005 and
manufactures all products in Shymkent city. The products are manufactured
using colored raw materials and this allows to manufacture products that
retain the dye. All products are made from 100% cotton dyed yarn with
addition of chemical fibers which helps the company to produce high quality
products of certain size. Due to that, the customers can choose an individual
sock for their feet.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

Шұлық шұлықтарын өндіру
Шымкент қ., Можайского к. 19 үй

Производство носочно-чулочных
изделий.
г.Шымкент, ул.Можайского 19

Manufacture of hosiery.
19 Mozjaiskiy str., Shymkent city
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НАЗАР ТЕКСТИЛЬ, ЖШС

«Назар Текстиль» ЖШС 2012 жылы Қазақстан Республикасының
аумағында кілемдер мен кілем бұйымдарын көтерме және жекелей
сауда негізгі қызмет бағыттары бойынша құрылды. Компанияның
қызмет саласын дамытуды жоспарлаған кезде, Қазақстан Республикасы
аумағында отандық өзіміздің кілем фабрикасын құру туралы шешім.
2014 жылы қараша айында Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың
қатысуымен тікелей теле көпір арқылы өндірісіміз іске қосылды.
Өнімдер ҚР аумағында жане көрші елдерге экспортталады. Мақсатымыз:
өндірісімізді одан әрі дамытып, сырттан келетін кілем орнын басу, отандық
бренд қалыптастыру.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

НАЗАР ТЕКСТИЛЬ, ТОО

В целях реализации инвестиционного проекта в 2012 году акиматом
Южно-Казахстанской области была предоставлена строительная площадка
на территории Специальной экономической зоны «Оңтүстік». Компания ТОО
«Назар-Текстиль» основана в 2012 году с основным профилем деятельности
— оптовая и розничная торговля коврами и ковровыми изделиями
на территории Республики Казахстан. Планируя расширение области
деятельности компании, было принято решение о строительстве в
Республике Казахстан собственной фабрики по производству ковровых
изделий.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ- менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

NAZAR TEKSTIL LLP

Under implementation of the investment project in 2012, the Akimat of the
South Kazakhstan Region provided a construction site on the territory of the
Ontustik special economic zone. Nazar-Textil LLP was founded in 2012 with
the main activity profile - wholesale and retail trade in carpets and carpeting
in Kazakhstan. While planning the expansion of the сompany’s activity profile,
there was made a decision to build own carpet factory in Kazakhstan.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project within the Business Road Map 2020 program.

Кілем және кілем өнімдері өндірісі.
Шымкент қ, Еңбекші ауданы Жұлдыз
тұрғын үй алабы, Ленгір тас жолы 7
км, АОА «Оңтүстiк»

Производство ковров и ковровых
изделий.
г.Шымкент, Енбекшинский р/н жилой
массив Жулдыз, Ленгерское шоссе 7
км, Специальная Экономическая Зона
«Оңтүстiк»

Manufacture of carpets and carpeting.
The Zhuldyz residential area, the
7th km of the Lengerskoe highway,
the Ontustik special economic zone,
Enbekshinsky area, Shymkent city
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НАУРЫЗБАЕВА, ЖК

«Тентек» сауда белгісімен Наурызбаева ЖК балалар рюкзактары мен
экологиялық таза сөмкелерді екінші жыл өндіріп келеді. Өнімге деген
сұраныс күннен күнге артуда. Кәсіпкер әрдайым ең алдымен өнімнің
экологиялық таза, пайдалы әрі тиімді болғанын жіті қадағалаймыз.
Болашақта өнім түрлерін кеңейтіп, көбейтуді жоспарлап отыр.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «Бизнес-Кеңесші» жобасы, гранттық
қаржыландыру,

НАУРЫЗБАЕВА, ИП

ИП «Наурызбаева» под брендом "Тентек" уже второй год занимается
производством детских рюкзаков и экологичных сумок из натуральных
материалов. Продукция пользуется все возрастающим спросом.
Приоритетами компании всегда являются экологичность, практичность
и доступность. Компания очень горда представлять казахстанское
производство и планирует в будущем только расширять и увеличивать
ассортимент.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Бизнес-Советник», грантовое финансирование в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса-2020»,

NAURYZBAYEVA IE

Nauryzbaeva IE for the second year is engaged in production of children’s
backpacks and eco-friendly bags made from natural materials under the
Tentek logo. The products are in increasing demand. The priorities are always
environmental friendliness, functionality and affordability. In company they
are very proud to represent Kazakhstani Production and plan only to expand
and increase the product range in future.
The Company has received the following state support: “Business Advisor”
project, grant financing within the Business Road Map 2020 program .

Балалар рюкзерлері мен экошопперов өндірісі.
Нұр-Сұлтан қ, Абылайхан көш., 3/1-3

Производство детских рюкзаков и
экошопперов.
г.Нур-Султан, ул. Абылайхана 3/1-3

Production of children’s backpacks and
eco shopper bags.
3/1-3 Abylaikhan str. Nur-Sultan
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НЕЙБАРТ, ЖК

«Нейбарт» ЖК 2016 жылдың наурызында ашылған. Компанияның негізгі
мақсаты - стильдік, дизайнерлік өндірісте киім-кешек шығару, соның ішінде
жайлы және ыңғайлы киім тігу. Кәсіпорын түрлі халықаралық көрмелерге
қатысушысы болып табылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында кепілдік беру.

НЕЙБАРТ, ИП

Производство женской детской одежды, домашний текстиль
ИП «Нейбарт» было зарегистрировано в марте 2016г. Основной целью
компании является - Производство стильной, дизайнерской, в то же время,
комфортной и удобной одежды, которая позволяет каждому клиенту
чувствовать себя превосходно в любой ситуации.
Предприятие является участником различных выставок и показов
одежды. Также является участником Международной Каспийской Недели
Моды в г. Астрахани Россия.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: гаран
тирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

NEIBART IE

Manufacture of women’s children’s clothes, home textiles. Neibart IE was
registered in March 2016. The Company is aimed at manufacture of stylish,
designer, at the same time, comfortable clothes. All this helps customers
to feel good in any situation.
The enterprise is a participant of various exhibitions and fashion trade
shows. It is also a participant of the International Caspian Fashion Week in
Astrakhan, Russia.
The Company has received the following state support: guaranteeing within
the Business Road Map 2020 program.

Киімнің өндірісі.
Атырау қ., Автомобилисттер данғ.,3

Производство одежды
г.Атырау, пр. Автомобилистов 3

Manufacture of clothes.
3 Avtomobilistov Ave., Atyrau city
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SAMHAT АЯҚ КИІМ
ФАБРИКАСЫ, ЖШС

Фабрика жылына 500 мыңға дейін былғары аяқ киім шығаруға
мүмкіндік береді. Аяқ киім өндірісінде табиғи былғары, экологиялық
таза материалдар және отандық және шетелдік құрамдас бөліктер
қолданылады. Компанияның шығаратын өнімі үш санатқа бөлінеді: ерлер
мен әйелдерге арналған күнделікті аяқ киім, әскери-күштік құрылымдар
үшін аяқ киім, жұмысшылардың қорғауыш аяқ киім. Компанияның жаңа
жоғары технологиялық жабдықты жаңарту және пайдалану арқылы
өндіріске жаңа технологияларды енгізу жоспарлайды. Компанияға
көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы 2020»
бағдарламасы аясынде кепілдік беру.

ОБУВНАЯ ФАБРИКА
SAMHAT, ТОО

Производственная мощность фабрики позволяет выпускать до 500 тысяч
пар кожаной обуви в год. В производстве обуви используются натуральная
кожа, экологически чистые материалы и комплектующие отечественного
и импортного производства. Продукция, выпускаемая ТОО «Обувная
фабрика SAMHAT» делится на три категории: повседневная мужская и
женская обувь; обувь для военно-силовых структур; рабочая защитная
обувь. Концепция развития компании направлена на высокое качество
продукции, благодаря внедрению новых технологий в Производство
путем обновления и использования нового высокотехнологического
оборудования.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
гарантирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020».

SHOE FACTORY SAMHAT LLP

Production capacity of the factory allows producing up to 500 thousand
pairs of leather shoes per year. Natural leather, environmentally friendly
materials and components of domestic and foreign production are used in
manufacturing of shoes. Products manufactured by Shoe Factory SAMHAT LLP
are divided into three categories: casual men’s and women’s shoes; military
boots; safety footwear for workers. The Company’s concept is aimed at high
quality products by introducing new technologies in the manufacturing process
through the update and use of a new high technology equipment.
The Company has received the following state support: guaranteeing within
the Business Road Map 2020 program.

Ерлер мен әйелдердің аяқ киімін
өндіру
Ақмола обл., Целиноград ауд., с.
Максимовка қ. Айбин 21

Производство мужской и женской
кожаной обуви.
Акмолинская обл., Целиноградский
р-н, с. Максимовка, ул. Айбын 21

Manufacture of men’s and women’s
leather shoes.
Akmola region, Tselinograd district, p.
Maksimovka, st. Aybyn 21
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ОБУВЬ ТИГРАН, ЖК

Аяқ киім жөндеу фабрика базасында2008 жылыкәсіпорынқұрылды.
Тері және күдері аяқкиім өндіріспен кәсіпорын айналысады. Сериялық
модельдер және жеке клиенттердің тапсырыстарын өндіреді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

ОБУВЬ ТИГРАН, ИП

Предприятие основано в 2008 году на базе фабрики индивидуального
пошива и ремонта обуви. Предприятие занимается производством обуви
из натуральной кожи и замша, производит, как серийные модели, так и
индивидуальные заказы клиентов
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсиди
рование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

TIGRAN SHOES IE

The enterprise was founded in 2008 based on the factory of an individual
tailoring and shoe repair. The enterprise is engaged in manufacturing of shoes
made of genuine leather and suede. The enterprise manufactures both serial
models and works on individual customer orders.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

Былғары аяқ киім өндірү
Петропавловск қ., Крепостная к., 123

Производство кожаной обуви.
Северо-Казахстанская область, г.
Петропавловск, ул. Крепостная, 123

Manufacture of leather shoes.
123 Krepostnaya str., Petropavlovsk
city, North Kazakhstan region,
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ОМАРБЕКОВА Ж.К., ЖК

«Омарбекова С.Т.» ЖК үйлену тойына арналған ұлттық нақышта
бұйымдар өндірумен, ұлттық салт-жораларды өткізуге атрибуттар, сонымен
қатар кәдесый, ұлттық киім өндірісімен айналысады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнес-Кеңесші»
жобасы.

ОМАРБЕКОВА Ж.К., ИП

ИП «Омарбекова С.Т.» занимается изготовлением изделий в
национальном стиле для свадеб, атрибутов для проведения национальных
обрядов, а также производством сувенирной продукции и одежды в
национальном стиле.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Бизнес- Советник».

Ұлттық нақышта бұйымдар өндіру.
Қостанай обл., Қостанай қ.,
Алтынсарин көш., 143, Қазына» СҮ, 9
бутик «Тойбастар»

Производство изделий
в национальном стиле.

Костанайская обл., г. Костанай,
ул. Алтынсарина, 143, ТД «Казына»,
бутик 9 «тойбастар»

OMARBEKOVA Zh.K. IE

Manufacture of national style goods.
143 Altynsarin str., Kazyna shopping
mall, Toibastar boutique 9, Kostanay
city, Kostanay region

Individual Entrepreneur Omarbekova S.T. is engaged in manufacture of the
national style goods for marriage ceremonies, attributes for traditional rites, as
well as production of the national style souvenirs and clothes.
The Company has received the following state support: “Business Advisor”
project.

371

ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
LIGHT INDUSTRY

+77759687573
dancing_clothes@mail.ru

ОМУРЗАКОВА Д.К., ЖК

«Д. К. Омурзакова» ЖК 2018 жылдың жазында тіркеліп, көркем
гимнастика мен спорт-бал биіне арналған киімді тігу саласында қызмет
етеді. Компанияның өнімі аталған спорт түрлерімен шұғылданатын
қыздардың арасында жоғары сұранысқа ие. Өндіріс барысында компания
неше түрлі маталар мен әшекей бұйымдарды қолданылады. Тапсырыстың
барлығы ерекше дизайн бойынша тігіледі.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында гранттық қаржыландыру, «БизнесКеңесші» жобасы.

ОМУРЗАКОВА Д.К., ИП

Омурзакова Динара зарегистрировалась в качестве ИП летом 2018
года, занимается пошивом купальников для художественной гимнастики
и спортивно-бальных танцев. Купальники пользуются широкой популяр
ностью и спросом у девочек спортсменок. Динара использует различные
фактурные ткани, украшения, и это помогает конкурировать с зарубежными
мастерскими. Также пошив осуществляется по эксклюзивным дизайнам.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: грантовое
финансирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020»,
проект «Бизнес-Советник».

OMURZAKOVA D.K. IE

Omurzakova Dinara has registered as an individual entrepreneur in summer
2018, she fabricates rhythmic gymnastics leotards and ballet costumes.
Leotards are widely popular and sought after by athlete girls. Dinara uses
various textured fabrics, jewelry, it helps to compete with foreign workshops.
Also clothes are fabricated on exclusive designs.
The Company has received the following state support: grant financing
within the Business Road Map 2020 program, the “Business Advisor” project.

Басқа киім мен керек-жарақтарын
шығару.
Солтүстік Қазақстан обл., Петропавл
қ., Ж. Жабаев көшесі, 71

Производство другой одежды и
принадлежностей.
Северо-Казахстанская Обл.,
г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева 71

Production of other clothing and
accessories.
71 Zh. Zhabaeva str., Petropavlovsk,
North Kazakhstan Region
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ӨНЕРПАЗ, ЖШС

Атырау қаласының орталығындағы типтік жобамен салынған
«Өнерпаз» тұрмыстық қызмет көрсету үйіндегі тігін, тоқыма, кір жуатын
және бұйымдарды химиялық жолмен тазарту цехтары,әсемдік және
фотосалондары,косметолгиялық кабинет пен аудио-бейне аппаратураларды
жөндеу,аяқ киім, сағат жөндеу шеберханаларының қызметтерін
пайдаланушылар қатары қай кезде де сиреп көрген емес. Сондай-ақ, азықтүлік дүкені мен «Ай-Ару» мейрамханасы да тұтынушыларға сапалы қызмет
көрсетуге әрқашан даяр.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: қашықтан оқыту.

ӨНЕРПАЗ, ТОО

Сегодня ТОО «Онерпаз» известно всем в Атырау и Атырауской области.
На протяжении 37 лет компания оказывает разного рода потребительские
услуги населению. Предприятие расположено в центральной части города
Атырау, торговая площадь занимает 4 000 кв.м. на которой находятся
трикотажный и швейный цех, прачечная и химчистка, салон красоты,
косметологический кабинет, цех по ремонту обуви, продуктовый магазин,
ресторан «Ай-Ару».
Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистан
ционное обучение.

ONERPAZ LLP

Today Onerpaz LLP is popular in Atyrau city and Atyrau region. The Company
has been providing various consumer services for over 37 years. The enterprise
is located in the central part of Atyrau city and the trade area occupies 4,000
sq.m. where a knitting and sewing workshop, laundry, dry cleaning, beauty
salon, facial room, shoe repair shop, grocery, Ay-Aru restaurant are located.
The Company has received the following state support: distance learning.

Халыққа тұрмыстық қызмет көрсету
Атырау қ., Сәтбаев көш., 40А

Бытовое обслуживание населения.
г.Атырау,060011, ул.Сатпаева,40А

Consumer services enterprise.
40A Satpayev str., 060011, Atyrau city
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ПЭРИ, ЖШС

«Пэри» компаниясы әйелдерге арналған шұлық өнімдерін лайкра мен
полиамидтен италия технологиясы бойынша өндіреді. Өндірісте заманауи
италия тоқыма машиналары, тігін автоматтары, тігін машиналары мен
оверлоктар, бояу және құю жабдықтары, шикізаттар – жіптер мен шілтер
қолданылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы «Даму – Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

ПЭРИ, ТОО

Компания «Пэри» производит женские чулочно-носочные изделия
из полиамида с лайкрой по итальянским технологиям. На производстве
установлены современные итальянские вязальные машины, швейные
автоматы, швейные машины и оверлоки, красильное и формовочное
оборудование, сырье – пряжа и кружева тоже из Италии.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму –
Өндіріс».

PERI LLP

Peri LLP manufactures women’s nylon hosiery with lycra on Italian
technologies. Modern Italian knitting machines, automatic sewing machines,
sewing machines and overlock sewing machines, dyeing and shaping
equipment are used in the manufacturing process, raw materials – yarn and
lace are delivered from Italy as well.
The Company has received the following state support: «Damu – Ondiris»
program for supporting SME in the manufacturing sector.

Әйелдер колготкаларын өндіру.
Алматы қ., Гагарин даңғылы, 41-27

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

Manufacture of women’s tights.
41-27 Gagarin ave., Almaty city
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РАУШАН-ВАЛЯЛЬНОВОЙЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ,
ЖШС

Роза киіз басу комбинаты ЖШС 1991 жылы құрылған және киізден
табиғи және экологиялық таза өнімдер шығарады, атап айтқанда, ерлер
мен әйелдердің унт үлгілерін, балалар мен ересектерге арналған пима,
ұлтарақ, киіз үй, техникалық және авиациялы киіз түрлері. Кәсіпорын
жаңа технологияларды белсенді игеріп, эксклюзивті технологиялық
желілерді енгізуде. Бүгінгі таңда бұл Шығыс Қазақстан облысындағы шаруа
қожалықтарынан сатып алынатын жүнді қайта өңдеуді жүзеге асыратын
жалғыз кәсіпорын.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы «Даму – Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

РОЗА-ВАЛЯЛЬНОВОЙЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ,
ТОО

ТОО «Роза-валяльно-войлочный комбинат» основано в 1991 и выпускает
широкий спектр продукции из натуральных и экологически–чистых
материалов из войлока, а именно уникальные модели унт мужских и
женских, все виды валенок для детей и взрослых с разнообразной отделкой,
стельки, войлок юртовый, технический и авиационный, соответствующий
мировым стандартам качества. Предприятие активно осваивает новые
технологии и внедряет эксклюзивные технологические линии. На
сегодняшний день это единственное предприятие, которое осуществляет
переработку шерсти, закупаемой у крестьянских хозяйств в Восточноказахстанской области.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму –
Өндіріс».

ROSE FELT MANUFACTURE
FACTORY LLP

Rose Felt Manufacture Factory LLP was founded in 1991 and manufactures
a wide range of products from natural and environmentally-friendly materials
from felt, namely, unique male and female high fur boots, all types of felt boots
for children and adults with various finishing, insoles, felt for yurts (nomad’s
tent in Central Asia), for technical and aviation purposes that meet international
quality standards. The enterprise is actively developing new technologies and
introducing exclusive technological lines. Today it is the only enterprise that
processes wool purchased from farms in the East Kazakhstan region.
The Company has received the following state support: “Damu – Ondiris”
program for supporting SME in the manufacturing sector.

Киіз басу бұйымдарын өндіру
ШҚО, Семей қ, Шугаева көш.,153

Производство валяльно-войлочных
изделий.
Восточно-Казахстанская Обл.,
г. Семей, ул. Шугаева,153

Felt making.
153 Shugaeva str., Semey, East
Kazakhstan Region
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САЛТАНАТ, ЖК

Қолмен, түрлі маржан тастармен жасалатын кәдесыйлар және тоқыма
өнімдері, бижутериялар, қобдишалар, үй тұмарлары, ыдыстар, әр түрлі
балаларға арналған ойыншықтар. Тоқымадан: тәпішкелер, сөмкелер.
Киізден өндірілген бұйымдар: бас киімдер, аяқ киімдер. Бижутерия : алқа,
сырға, сақиналар және бисерден тоқылған гүлдер. Компанияға көрсетілген
мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы,
«Бизнес- кеңесші» жобасы.

САЛТАНАТ, ИП

Компания изготавливает шкатурлки, посуду, детские игрушки, тапочки,
сумки, изделия из войлока - головные уборы, обувь, бижутерию - ожерелья,
серьги, кольца и цветы из бисера. По запросу компания также выполняет
заказы.
Виды государственной поддержки компании: программа «Дорожная
карта бизнеса-2020», проект «Бизнес - Советник».

SALTANAT IE

The company manufactures caskets, dishes, children's toys, slippers, bags,
felt products - hats, shoes, jewelry - necklaces, earrings, rings and flowers from
beads. On request, the company also carries out orders.
The Company has received the following state support: the “Business Road
Map 2020 program”, the “Business Advisor” project.

Жеңіл өнеркәсіп.
Атырау қ., Сәтпаев даңғ., 40

Сувениры и текстильные изделия
ручной работы с различными коралловыми камнями, бижутерии.
г.Атырау, проспект Сатпаева 40.

Hand-made souvenirs and textiles with
various coral stones, jewelry.
40 Satpayev Ave. Atyrau city.
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СОКИРКО, ЖК

«SensFashion» сауда өндірістік компаниясы 2001 жылдан бастап
Қазақстан нарығында жұмыс істейді және «Sens» фирмалық дүкендер
желісі, «Меховая радуга» ательесі бар. Компания тері мен тоқымадан бас
киімдер, тері мен былғарыдан сырт киім және мемлекеттік стандарттарға
сай мектеп формасын тігумен және сатумен айналысады. Кәсіпорынның
дамуындағы жаңа бағыт – мұғалімдерге арналған іскерлік киім тігу.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

СОКИРКО, ЖК

Торгово-производственная компания «SensFashion» на рынке
Казахстана с 2001 года и имеет сеть фирменных магазинов «Sens», а также
ателье «Меховая радуга». Компания занимается пошивом и реализацией
головных уборов из меха и текстиля, верхней одежды из меха и кожи, также
соответствующей государственным стандартам школьной формы. Новое
направление развития предприятия - производство деловой одежды для
учителей.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидир
ование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

SOKIRKO IE

“SensFashion” Commercial-Manufacturing Company has been operating in
the Kazakhstan market since 2001, and has the Sens brand store network, as
well as the Mekhovaya Raduga (Fur Rainbow) tailor’s shop. The Company is
engaged in tailoring and sales of fur and textile headwear, fur and leather
outer garments, and school uniform that meet state standards as well. The
enterprise’s new activity line is manufacturing business clothes for teachers.
The Company has received the following state support: subsidies within
the Business Road Map 2020 program.

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

Пошив верхней одежды и головных
уборов. пошив школьной формы.
Северо-Казахстанская обл.,
г. Петропавловск, ул. Мира, 270а

Fabrication of outdoor clothes and
headwear. Fabrication of school
uniform.
270а Mira str., Petropavlovsk city, North
Kazakhstan Region
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СҰЛТАН, ЖШС

«SULTAN» тігін кәсіпорны 1993 жылы құрылды және бастапқыда
мата мен тігін заттарын сатқан еді. Кейіннен құрылған тігінханасының
басты міндеті клиенттің жеке тапсырысы бойынша киім тігу қызметтерін
жақсарту болды. Өнімді өндіру сапасы мен оның ыңғайлы болуы салонның
басты ұстанымы. Қазіргі таңда кәсіпорын заманауи стильде ұлттық киім
үлгілерін тігу саласында қызмет етеді. Компанияның өнімі – концерттік
киім және балаларға арналған ұлттық киім, сондай-ақ күнделікті
сұранысқа ие кеңсе киімі. Бұдан басқа, «SULTAN» компаниясы киіз
үйлерді безендіреді және мәдениет үйлері мен шатырларға арналған
сахналық перде тігеді.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

СУЛТАН, ТОО

Швейное предприятие «SULTAN» создано в 1993 г. и первоначальная
специализация состояла из торговли тканями и необходимыми швейными
аксессуарами. Кроме этого созданное ателье поставило задачу улучшить
форму услуг по индивидуальному пошиву одежды для клиента. Комфорт
и качество изготовление продукции стало важной частью в работе салона.
Приоритетом стало изготовление национальной одежды в современном
стиле. И в настоящее время, это концертные костюмы и детская
национальная одежда, и офисная одежда повседневного спроса. Кроме
этого виды деятельности «SULTAN» оформляет национальные юрты и
изготавливает сценические занавесы для шатров и домов культур.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ- менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

SULTAN LLP

SULTAN sewing enterprise was found in 1993 and initially it specialized in
selling fabrics and required sewing accessories. In addition, the established
tailor’s shop has set the task to improve the service level for individual tailoring
for the customer. Customer’s comfort and quality of the manufactured products
have become an important part in the work of the tailor’s shop.
The priority activity was based on manufacturing the contemporary-styled
national clothing. And now, these are concert costumes and children’s national
clothes, and office clothes of everyday demand. In addition, the SULTAN
Company designs national yurts (nomad’s tent in Central Asia) and produces
stage curtains for tents and cultural centers.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project within the Business Road Map 2020 program.

Киім өндіру.
Қостанай обл., Қостанай қ., Әл-Фараби
даңғылы, 111/1

Производство одежды.
Костанйаская обл., г.Костанай
пр. Аль-Фараби,111/1,

Manufacture of clothes.
111/1 Al-Farabi ave., Kostanay city,
Kostanay region
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ТАТАЕВА К.Т., ЖК

2011 жылы тіркелген «К. Татаева» ЖК өз кәсібін ерлер, әйелдер мен балалар үшін
Ресейде өндірілген арнайы киім мен аяқ киімді шағын көлемде көтермелеп сату
саласында бастады. Біртіндеп Петропавл, Павлодар, Қарағанды, Нұр-Сұлтан және Алматы
қалаларының саудагерлері компанияның тұрақты сатып алушыларына айналды. 2018
жылдың басында компания бұрын өзі сатқан аяқ киімге ұқсас аяқ киімнің өндірісін
бастауға бел буды. Компания жиырма үлгіге аяқ киімнің үсті мен табанын қосуға арналған
аяқ киімді автоматтық қалыптау машинасын, алты баспаққалыпты (әрбір аяқ киім
мөлшеріне), аяқ киімнің үстін жасау үшін тігін машиналарын, тігу, жиектеу, аяқ киімнің
қонышын тігу үшін машиналарды сатып алды. Қазіргі таңда компания аяқ киімнің табанын
жасау, пима мен киіз етік жасау үшін аяқ киімнің киізден жасалған үстін тігу технологиясын
игерді, сондай-ақ резеңке етік пен калошты жылыту үшін киіз шұлық тігеді. Компанияға
көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы
аясында субсидиялау.

ТАТАЕВА К.Т., ИП

Деятельность Татаевой Куляш началась с 2011 года, когда предприниматель
решила попробовать себя в предпринимательской деятельности по мелкооптовой
реализации спец. одежды, обувь для мужчин, женщин и детей, российского
производства. За время работы Куляш наработала постоянных покупателей,
которыми стали торговцы на рынках г. Петропавловск, г. Павлодар, г. Караганда,
г. Астана и г. Алматы и др. В начале 2018 года Куляш решила организовать собственное
производства обуви аналогичную той, которую продавала. Приобрела обувную
автоматическую формовочно-подошвенную машину для соединения подошвы с верхом
обуви на 20 позиций, 6 пресс-форм (на каждый размер обуви), швейные машины
для изготовления верха обуви, машинки для шитья, окантовки, рукавной пошивки. На
сегодняшний день научилась производить подошву, шить войлочный верх для изготовления
валеши и бурок, так же шьют войлочные носки для утепления резиновых сапог и галош.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидирование и
гарантирование в рамках «Дорожная карта бизнеса-2020».

TATAYEVA K.T. IE

Activities of Kulyash Tatayeva started in 2011, when decided to try herself in
entrepreneurial activities for wholesale distribution of special clothes, shoes for men,
women and children made in Russia. During her work, Kulyash has gained regular customers
among traders in the markets of Petropavlovsk, Pavlodar, Karaganda, Astana and Almaty, and
other cities. In early 2018, has decided to organize own facility for manufacturing shoes
similar to ones that are sold. She acquired a shoe automatic molding-sole machine that
connects the sole to the top of the shoe with 20 positions, 6 molds (for each shoe size),
sewing machines for making the top of the shoe, machines for sewing, edging, and sleeve
sewing. Today, has learned how to produce soles, sew felt tops to manufacture of felt snow
boots and burkas (a coat made from felt), and sews felt socks for insulating rubber boots and
galoshes (rubber boot that is slipped over shoes to keep them from getting muddy or wet).
The Company has received the following state support: guaranteeing and subsidies
within the Business Road Map 2020 program.

Аяқ киім өндіру.
Солтүстік Қазақстан обл., Петропавл
қ., Егемен Қазақстан көшесі, 1

Производство обуви.
Северо-Казахстанская Обл.,
г. Петропавловск, ул. Егемен
Казахстана, 1

Shoe manufacturing.
1 Yegemen of Kazakhstan str.,
Petropavlovsk, North Kazakhstan
Region
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ТЕЛЬБАЕВА, ЖК

Компания 3 жыл бұрын құрылған. Алдымен өз бренді бойынша аяқ
киімдер тіге бастаған. Бұл брендтің атауы кәсіпкердің Бегім сұлу атты
қызының есімінің құрметіне қойылған. Компания тек аяқ киім емес, сөмке
және белдемшелер тігумен де айналысады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

ТЕЛЬБАЕВА, ИП

Семейная компания, созданная три года назад, занимается пошивом
обуви под брендом Bigum Sulu Fashion. Компания также занимается
пошивом сумок и женских юбок.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидир
ование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

TELBAEVA IE

The family company, established three years ago, is engaged in tailoring
shoes under the brand Bigum Sulu Fashion. The company also sells handbags
and women's skirts.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

Жеңіл өнеркәсіп, таза теріден
жасалған аяқ киім, сөмке және
белдемшелер өндіру.
Акмола обл., Қараөткел ауылы,
Астана көш., 21 үй

Легкая промышленность,
Производство обуви, юбок, сумок из
кожи. Акмолинская обл., с. Караоткель,
ул. Астана, дом 21

Light industry, Manufacture of
footwear, skirts, leather bags.
21 house, Karaotkel settlement, Astana
city, Akmola region,

380

ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
LIGHT INDUSTRY

8(7222) 314-795, 8(7222) 634-105
sales_tehkomfort@mail.ru, vgplast_tk@mail

ТЕХНОЛОГИЯ КОМФОРТА,
ЖШС

Бүгінгі күні «Технология Комфорта» ЖШС Шығыс Қазақстанның
пластмасса терезелер, есіктер, терезе алды, панельдер мен витраждарды
өндіру бойынша ірі компанияларының бірі. Қосымша-кең ассортименті
бар мақта-мата қолғаптарының жалғыз өндірушісі.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы, субсидиялау.

ТЕХНОЛОГИЯ КОМФОРТА,
ТОО

На сегодняшний день ТОО «Технология Комфорта» является одной
из крупнейших компаний Восточного Казахстана по производству
пластмассовых
окон, дверей, подоконника, панели и витражей.
Дополнительно является единственным производителем хлопчатобумажных
перчаток, с самым широким ассортиментом. Рабочие и защитные перчатки,
изготовленные с применением хлопчатобумажной нити, обеспечивают
высокий уровень комфорта даже при долговременной работе в них.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
субсидирование, проект «Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

COMFORT TECHNOLOGY LLP

Today Comfort Technology LLP is one of the largest companies in Eastern
Kazakhstan for the manufacturing of plastic windows, doors, window sills,
panels and stained glass windows. Additionally it is the only manufacturer of
cotton gloves, with the widest product range. Work and safety gloves made
using cotton thread provide a high level of comfort even during long work in
them.
The Company has received the following state support: subsidies, “SME TopManagement Training” project within the Business Road Map 2020 program.

Пластмасса терезелерді, есіктерді,
терезе алды, панельдерді, витраждарды өндіру және сату. Мақта-мата
қолғаптарын өндіру және сату.
Шығыс Қазақстан обл., Семей қ.,
Глинки көш., 73Г.

Производство и реализация
пластмассовых окон, дверей,
подоконника, панели, витражи.
Производство и реализация
хлопчатобумажных перчаток.
Восточно-Казахстанская обл., г.Семей,
ул.Глинки, 73Г

Manufacturing and sale of plastic
windows, doors, window sills, panels,
stained glass windows. Manufacture
and sale of cotton gloves.
73G Glinka str., Semey city, EastKazakhstan region
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ТОҒЖАН, ЖК

«Тоғжан» ательесі ұлттық стильде киім және тұрмыстық заттарды тігумен,
мектеп формасын тігумен айналысады. Компанияның басты мақсаты –
ұлттық нақышта көпшілікке қолжетімді сапалы киім шығару
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: қашықтан оқыту.

ТОҒЖАН, ИП

Ателье «Тоғжан» занимается пошивом одежды и предметов быта в
национальном стиле, пошивом школьной формы. Главная цель компании
создавать качественную одежду в национальном стиле доступную для всех.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистан
ционное обучение.

TOGZHAN IE

The Togzhan tailor’s shop is engaged in tailoring of clothing and household
items in the national style and fabrication of school uniforms. The main
objective of the Company is to manufacture available high quality clothes in
the national style.
The Company has received the following state support: distance learning.

Ұлттық стильде киім тігу.
Қызылорда обл., Шиелі ауданы, Гигант
а.о., Бидайкөл ауылы, Сырдария
көшесі, нөмірсіз

Пошив одежды в национальном
стиле.
Кызылординская обл., Чилийский р-н,
Гигантский с.о., с.Бидайколь,
ул. Сырдария, б/н

Clothes fabrication in national style.
Syrdarya st. no number, Bidaykol
settlement, Gigantskiy rural district,
Chiliyskiy area, Kyzylorda region
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ТРИ КОТА Ж, ЖШС

«Три Кота Ж» ЖШС Павлодар қаласында және Павлодар облысында
сертификаттаудан өткен және жаңа туған нәрестелер мен балаларға
арналған трикотаждан тоқылған өнімдерді шығаруға рұқсат алған алғашқы
компания болып табылады. Үш жыл ішінде болашақ аналар мен әйелдер
арасында «Три Кота Ж» ЖШС өнімдері үлкен сұранысқа ие болды. «Три Кота
Ж» ЖШС салмағы 1 кг-нан аспайтын балаларға ерекше назар аударады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: "Іскерлік байланыс"
бағдарламасы бойынша оқыту.

ТРИ КОТА Ж, ТОО

ТОО «Три Кота Ж» является первой компанией в г.Павлодар и в
Павлодарской области прошедшей процесс Сертификации и получившая
разрешения на пошив трикотажных изделий для новорожденных и детей
ясельной группы. За три года работы продукция ТОО «Три Кота Ж» пользуется
большим спросом среди будущих мам и женщин. Особое внимание ТОО
«Три Кота Ж» уделяет детям рождающихся с малым весом от 1кг.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: Обучение по
программе «Деловые связи»

TRI KOTA ZH LLP

Tri Kota Zh LLP is the first certified company in Pavlodar and in the Pavlodar
region and has a permission to sew knitwear for newborns and toddlers. For
three years of work, products of Tri Kota Zh LLP are in great demand among
expectant mothers and women. Tri Kota Zh LLP pays special attention to
children born with low weight starting from 1 kg.
The Company has received the following state support: Training in the
Business Relations program

Балаларға арналған трикотаж киім тігу.
Павлодар обл., Павлодар қ.,
Горький көш., 37-312

Пошив трикотажных изделий для
новорожденных и детей
Павлодарская обл., г.Павлодар,
ул.Горького, 37-312

Sewing knitwear for newborns and
children
37-312 Gorky str., Pavlodar, Pavlodar
region,
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ТҰҢҒЫШ-ТАРАЗ, ЖШС

Компания Қазақстанның кез-келген бетке жазуға және сурет салуға
арналған бор түрлерінің ең ірі өндірушісі. Өндіруге арналған шикізат
- экологиялық таза және сертификатталған табиғи бор. Ассортимент
бірнеше бор түрлері бар, және де кей жағдайларда қап клиенттің таңдауы
бойынша жасалады. «Тұнғыш-Тараз» бренді бүкіл әлем тұтынушылар
танымал.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: ЕДБ-ға қаражатты
шарт асып орналастыру.

ТҰҢҒЫШ-ТАРАЗ, ТОО

Компания является крупнейшим производителем мела для записи
и рисования. Сырье для производства мела является экологически
чистым и сертифицированным натуральным мелом. Готовы увеличить
производственные мощности компании, чтобы стать компаниейэкспортером продукции крупнейшим компаниям во всем мире. В
ассортименте имеется несколько видов мела, а в некоторых случаях
упаковка производится по выбору клиента. Бренд «первый Тараз»
популярен для потребителей по всему миру. Компания в поиске
партнеров с целью экспорта товаров на рынки всех стран мира.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: Обуслов
ленное размещение средств в БВУ.

TUNGYSH-TARAZ LLP

The Company is the largest producer of chalk for writing and drawing
in Kazakhstan. A raw material for chalk manufacturing is environmentally
friendly and certified natural chalk. The company is ready to increase the
manufacturing capacity of the company to become an exporter of products
to the largest companies in the world. There are several types of chalk in
the assortment, and in some cases packaging is made at the choice of the
customer. The First Taraz brand is popular among consumers around the
world. The company is looking for the partners in order to export goods to
the markets of all countries of the world.
The Company has received the following state support: Conditioned
allocation of funds in second-tier banks

Балды өндіру.
Жамбыл обл,, Тараз қ., Народная
көш., 25

Производство мела.
Жамбылская обл., г. Тараз,
ул. Народная 25

Chalk production.
25, Narodnaya str., Taraz city, Zhambyl
region
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ASTANA ЮТАРИЯ LTD, ЖШС

Заманға сай жабдықталған «Astana Ютария Ltd» өндірістік-инновациялық
компания» ЖШС-і екі жүзден астам бұйым түрлерін шығарады. Оның
ішінде, ерлер мен әйелдерге арналған іскерлік киім, күнделікті киім,
балалар тауарлары, үй тоқымасы, дастархандар, орамалдар, төсек-орын
жиынтықтары.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы, өңдеу өнеркәсібі саласындағы «Даму – Өндіріс» ШОБ қолдау
бағдарламасы.

ASTANA ЮТАРИЯ LTD, ТОО

Современная модернизированная фабрика ТОО «Производственно
инновационная компания Astana Ютария Ltd» выпускает более
200 наименований изделий: специальную одежду для работников
промышленности; деловую мужскую и женскую одежду, а также
повседневную одежду, товары для детей, домашнй текстиль, полотенца,
скатерти и постельное белье.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ» программы «Дорожная карта
бизнеса-2020», программа поддержки МСБ в сфере обрабатывающей
промышленности «Даму – Өндіріс».

ASTANA YUTARIYA LTD LLP

An advanced and modernized factory Production and Innovative Company
Astana Yutariya Ltd manufactures more than 200 items of products: special
clothes for industrial workers; business men’s and women’s clothing, as well
as casual clothes, goods for children, home textiles, towels, tablecloths and
bed linens.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project within the Business Road Map 2020 program,
“Damu – Ondiris” program for supporting SME in the manufacturing sector.

Тоқыма бұйымдарын, киім, аяқ киім
және арнайы киімді өндіру.
Нұр-Сұлтан қ., Байырқұм көш., 13/1

Производство текстильных изделий,
одежды, обуви и спецодежды.
г. Нур-Cултан, ул. Байыркум 13/1

Manufacture of textile, clothing,
footwear and workwear.
13/1 Bayirkum str., Nur-Sultan city
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2 ШЕБЕР, ЖК

«Автомода» компаниясы 2015 жылдың наурыз айында құрылған және
түрлі түсті ұлттық ою-өрнектер салынған автокөлік тысқабы өндірісімен
айналысады. Қазіргі кезде компанияның Қазақстанның 10 өңірінде өз
өкілдіктері бар.
Автокөлік тысқабының ерекшелігі – ірі ұлттық ою-өрнектер, материал
дың жоғары сапасы, мол ассортимент, екі жағынан да пайдалану
мүмкіндігі, маусымға қарай және тұтынушының қалауымен ауыстыру.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «Бизнес-Кеңесші» және «ШОБ топменеджментін оқыту» жобалары.

2 ШЕБЕР, ИП

Компания «Автомода» основана в марте 2015 года и занимается
производством автомобильных чехлов с орнаментами в национальной
цветовой гамме. Сегодня у компании есть представительства в десяти
крупных регионах Казахстана.
Отличительные особенности авточеxлов – крупные национальные
орнаменты, высокое качество материала, широкий ассортимент цветов,
возможность применения в две стороны, замена по сезону и желанию
потребителя.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проекты
«Бизнес Советник» и «Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках про
граммы «Дорожная карта бизнеса- 2020».

2 SHEBER IE

Avtomoda Company was set up in March 2015 and manufactures car
seat covers with ornaments of national colors. Today, the Company has
representative offices in ten major regions of Kazakhstan.
Distinctions of the car seat covers are large national ornaments,
high quality of materials, wide range of colors and possibility of double-sided
application, replacement by season and consumer request.
The Company has received the following state support: projects
«Business Advisor» and «SME Top-Management Training» project within the
«Business Road Map 2020» program.

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

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

Manufacture of textile, clothes,
footwear and workwear.
212 a Raiymbek ave., office 6, Aurora
Business centre, Almaty city
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CLOTWELL, ЖШС

Киім тігу кезінде ең жаңа жабдық пен сапалы материалдарды
пайдаланатын «CLOTWELL» компаниясы нарықта 20 жылдан бері жұмыс
істейді. Компания өндірістің әрбір желісінде қатаң бақылау жүйелерін
енгізіп, сервис сапасын үнемі жақсартады және бизнес-процестерді
оңтайландырып, өнімнің өзіндік құнын төмендетеді. Компания
клиенттерінің арасында «Кока- Кола Алматы Боттлерс» БК ЖШС-і, «Рахат»
АҚ-ы, «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Орталық Азия» ЖШС-і, «ТОТАЛЬ МАРКЕТИНГ
СЕРВИСЕС КАЗАХСТАН» ЖШС, «Alina», «Knauf» компаниялар тобы, әр түлі
медициналық мекемелер, күш құрылымдары және т.б бар.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің
жол картасы 2020» бағдарламасы аясында «Аға сеньорлар», «Іскерлік
байланыстар» және «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобалары, өңдеу
өнеркәсібі саласындағы «Даму – Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

CLOTWELL, ТОО

Компания «CLOTWELL», используя при пошиве одежды новейшее
оборудование и каче- ственные материалы, работает на рынке более 20 лет.
Компания внедрила жесткие системы контроля на каждой линии производства,
постоянно улучшает качество сервиса, оптимизируя бизнес-процессы и
снижая себестоимость продукции. Клиенты компании: ТОО СП «Кока- Кола
Алматы Боттлерс», АО «Рахат», ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия»,
ТОО «ТО- ТАЛЬ МАРКЕТИНГ СЕРВИСЕС КАЗАХСТАН», группа компаний «Alina»,
«Knauf», различные медицинские учреждения, силовые структуры и т.д.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проекты
«Старшие сеньоры», «Деловые связи» и «Обучение топ-менеджмента МСБ»
в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020», программа поддержки
МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму – Өндіріс».

CLOTWELL LLP

CLOTWELL Company has been working on the market for more than 20
years using the latest equipment and quality materials when sewing clothes.
The Company implemented strict control systems for each production line,
constantly improving the quality of service and optimizing business processes
and reducing the production cost. Clients of the Company: JV Coca-Cola Almaty
Bottlers LLP, Rakhat JSC, LUKOIL Lubricants Central Asia LLP, TOTAL MARKETING
SERVICES KAZAKHSTAN LLP, the Alina Group of companies, the Knauf Group,
various medical institutions, defense and law enforcement agencies, etc.
The Company has received the following state support: projects «Senior
Expert Service», «Business Relations» and «SME Top Management Training»
project within the «Business Road Map 2020» program, «Damu – Ondiris»
program for supporting SME in the manufacturing sector.

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

Производство спецодежды.
Алматинская обл., г. Талгар,
ул. Карасай Батыра 2

Workwear manufacturing.
2 Karasai Batyr str., Talgar town, Almaty
region
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KADAM.KZ, ЖК

«Kadam.kz» атты отандық брэнд 2015 жылдан бері ұлттық нақышта
өрнектелген былғары аяқ киім шығарады. Сапалы және табиғи теріден ғана
жасалады. Компания «Қазақстанның үздік тауары», «EXPO&WOMEN», «Ұлы
дала», «Ұлы дала рухы» сияқты көптеген байқаулар мен жәрмеңкелерге
қатысқан.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

KADAM.KZ, ИП

Отечественный бренд «Kadam.kz» работает над изготовлением кожаной
обуви с национальным узором с 2015 года. Продукция бренда производится
исключительно из качественных и натуральных продуктов. Компания
участвует в различных конкурсах, ярмарках, в том числе: «Лучший товар
Казахстана», «EXPO&WOMEN», «Ұлы дала», «Ұлы дала рухы».
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».
.

KADAM.KZ IE

The in-house brand Kadam.kz has been manufacturing leather shoes with
ethnic pattern since 2015. The brand products are manufactured entirely
from high-quality and natural products. The Company participates in various
contests, fairs, including “The Best Goods of Kazakhstan”, “EXPO & WOMEN”,
“Uly Dala”, “Uly Dala Rukhy”.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project within the Business Road Map 2020 program.

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

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

Footwear manufacturing.
55 Zhibek Zholy str, Almaty city
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KAZ ARMS, ЖШС

Сауытталған және белсенді қорғаныс құралдарын өндіруші «KAZ ARMS»
ЖШС арамид материалдарынан оққа төзімді дулығалар шығаратын алғашқы
қазақстандық компания.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында несиелер бойынша кепілдік беру,
өңдеу өнеркәсібі саласындағы «Даму – Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

KAZ ARMS, ТОО

ТОО «KAZ ARMS», производитель средств индивидуальной бронезащиты
и активной обороны, является первым казахстанским предприятием по
производству пулестойких шлемов из арамидных материалов.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
гарантирование по кредитам в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020», программа поддержки МСБ в сфере обрабатывающей
промышленности «Даму –Өндіріс».

KAZ ARMS LLP

KAZ ARMS LLP, the manufacturer of body armor protection and active
defense means, is the first Kazakhstani entity producing bulletproof helmets
of aramid materials.
The Company has received the following state support: loan guarantees
within the Business Road Map 2020 program, program for supporting SMEs in
the manufacturing industry.

Жеке броньды қорғану құралдарын
өндіру.
Нұр-Сұлтан қ., Абылай хан даңғ., 9

Производство средств
индивидуальной бронезащиты.
г. Нур-Султан, пр. Абылай хана 9

Production of body armor means.
9 Abylay Khan ave., Nur-Sultan city
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KAZCOMFORT, ЖШС

2015 жылдың ақпанынан бастап «КazComfort» ЖШС жұмысшыларға
арналған қолғапт шығырады. Бұрын компания арнайы киім мен жеке
қорғану құралдарын сататын еді, алайда нарықтағы жоғары сұранысты
байқап, жұмысшыларға арналған қолғаптар шығара бастады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «ШОБ топ менеждментін оқыту» жобасы, гранттық қаржыландыру және «Бизнестің
жол картасы 2020» бағдарламасы аясында кепілдік беру.

KAZCOMFORT, TOO

Предприятие ТОО «KazComfort» с февраля 2015 года производит
рабочие перчатки. Ранее компания занималась реализацией спецодежды
и индивидуальных средств защиты, но, отметив высокий спрос на рынке,
переквалифицировалась в производство рабочих перчаток.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ», грантовое финансирование и
гарантирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020»,
программа поддержки МСБ «Даму Ондирис»

KAZCOMFORT, LLP

KazComfort LLP has been manufacturing work gloves since February 2015.
In prior years, the Company was engaged in sales of workwear and personal
protective equipment, but the high demand was noted in the market and the
entity business changed to production of work gloves.
The Company has received the following state support: loan guarantees
within the Business Road Map 2020 program, “Daly Ondiris” program for
supporting SMEs in the manufacturing industry.

Басқа тоқылған және тоқылған киім
өндіру.
Алматы қ., Майлина көш., 85

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

Manufacture of other knitted and
crocheted goods
85 Mailin str., Almaty city
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LOMUANG, ЖШС

«LomuanG» ЖШС 2014 жылдан бастап аяқ киім өндірумен айналысады.
Аяқ киім ешқандай қоспасыз тек табиғи былғарыдан жасалады. Қазақстанда
шығарылған экологиялық таза өнім суықтан қорғап, ыңғайлылық пен жылу
сыйлайды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы мен гранттық қаржыландыру.

LOMUANG, ТОО

ТОО «LomuanG» специализируется на производстве обуви с 2014
года. Произведенная обувь изготавливается только из натуральной
кожи без добавления каких-либо примесей. Экологически чистая обувь
казахстанского производства, защитит от холода и подарит вам комфорт и
тепло.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топменеджмента МСБ» и грантовое финансирование в рамках
программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

LOMUANG LLP

LomuanG LLP has been producing shoes since 2014. Only natural leather
without any adding is used in shoes manufacturing. With eco-friendly shoes
made in Kazakhstan, will be guarded against cold and feel comfortable and
warm.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” and grant financing within the Business Road Map 2020
program.

Аяқ киім өндірісі.
Ақмола обл., Аршалы ауд., Аршалы
ауылы, Добровольский к., 5, 1

Производство обуви.
Акмолинская обл., Аршалинский р-н,
п. Аршалы, ул. Добровольского, 5, 1

Shoes production.
1, 5 Dobrovolsky str., Arshaly village,
Arshaly district, Akmola region
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KAZAKH BREND, ЖШС

«МАДИНА МАССАКОВА» сән үйі әйелдер мен балалар киімін сатумен
және жеке тігумен айналысады. Бренд сондай-ақ мұсылман киімдерін
тігумен айналысады. Брендтің айрықша ерекшелігі, оның бисермен және
жоғары сапалы тастармен мінсіз тігу және қолмен кестелеуге ерекше назар
аударады.
Компания алған мемлекеттік қолдау түрлері: қашықтан оқу.

KAZAKH BREND, TOO

Дом Моды “MADINA MASSAKOVA” занимается продажей и
индивидуальным пошивом женской и детской одежды. Также бренд
занимается и мусульманской линией одежды. Особенностью бренда
является упор на безупречный пошив и ручная вышивка бисером и камнями
высокого качества.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: дистан
ционное обучение.

KAZAKH BREND LLP

MADINA MASSAKOVA Fashion House sells and tailors women’s and
children’s clothes, as well as Muslim clothes. The specific feature of the brand
is the focus on perfect tailoring and handmade embroidery with beads and
high quality stones.
The Company has received the following state support: distance learning.

Қызмет түрі: өз өндірісінің брендтік
киімі.
Маңғыстау обл., Ақтау қ., 11-5-77

Брендовая одежда собственного
производства.
Мангистауская обл., г. Актау, 11-5-77

Brand clothing of own production.
11-5-77 Aktau city, Mangistau region
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MATEX (МАТЕКС), ЖШС

2018 жылы құрылған «MATEX (МАТЕКС)» ЖШС-і негізгі қызмет бағыты
– шұлық-ұйық бұйымдарын өндіру. Фабрикада ерлер, әйелдер мен
балаларға арналған шұлықтар шығарылады. Өнімнің барлығы шетелде
өндірілген жоғары сапалы шикізаттан жасалады. Компанияның жуырда
ашылғанына қарамастан оның өнімі Петропавл қаласының сауда
орындарында сұранысқа ие.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

MATEX (МАТЕКС), TOO

ТОО «MATEX (МАТЕКС)» открыто в 2018 году, компания специализи
руется на изготовлении чулочно-носочных изделий. На фабрике
производят широкий ассортимент мужской, женской и детской продукции
из высококачественного сырья узбекского и турецкого производства.
Не смотря на молодость компании, товар и предлагаемый ассортимент
пользуется спросом на рынках г. Петропавловск.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

MATEX LLP

MATEX LLP was established in 2018 and specializes in hosiery
manufacturing. The Company manufactures a wide range of goods for men,
women and children, which are made of high-quality raw materials of Uzbek
and Turkish production. Although the Company was established recently, the
products are in demand in the markets of Petropavlovsk.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project within the Business Road Map 2020 program.

Шұлық-ұйық бұйымдарын өндіру
Солтүстік Қазақстан обл., Петропавл
қ., Ж. Жабаев көшесі, 249

Производство чулочно-носочных
изделий.
СеверноөКазахстанская обл.,
г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 249

Hosiery manufacturing
249 Zh. Zhabayev str., Petropavlovsk
city, North Kazakhstan region
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M’FELICITA, ЖК

«M’Felicita» компаниясы жүн матадан киім тігумен айналысады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы-2020» бағдарламасы бойынша мемлекеттік грант.

M’FELICITA, ИП

Компания «M’Felicita» выиграла государственный грант по программе
«Дорожная карта бизнеса 2020» для реализации бизнес-идеи по
производству одежды из шерсти.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: госу
дарственный грант по программе «Дорожная карта бизнеса-2020».

M’FELICITA IE

M’Felicita Company won a public grant within the Business Road Map 2020
program to implement a business idea for production of clothes made of wool.
The Company has received the following state support: a public grant within
the Business Road Map 2020 program.

Жүн матадан киім өндірісі.
Нұр-Сұлтан қ., Сырымбет көш., 39

Изготовление одежды из шерсти.
г.Нур-Султан, ул. Сырымбета 39

Manufacture of woolen clothes.
39 Syrymbet str., Nur-Sultan city
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NP CONSULTING, ЖШС

Біз мұнай және құрылыс салалары үшін су өткізбейтін дулыға жасап
шығарамыз және сатамыз. Бұл жергілікті өнімдер берік, кез-келген ауа райы
жағдайына төзімді, неміс технологиясы бойынша жасалған және ең жақсы
дулыға. Өндірісте барлық процесстер автоматтандырылған.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау мен кепілдік беру.

NP CONSULTING, ТОО

Компания производит и реализует гидроизоляционные каски для
нефтяных и строительных отраслей. Эти изделия местного производства
отличаются долговечностью, устойчивостью к любым погодным
условиям, они выпускаются по немецкой технологии, а жесткий контроль
качества делает каски лучшими в своем сегменте. Весь процесс в цехе
автоматизирован
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание и гарантирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

NP CONSULTING LLP

The company produces and sells waterproofing helmets for oil and
construction industries. These local products are durable, resistant to
any weather conditions, they are manufactured according to the German
technology, and tight quality control makes helmets the best in their
segment. The whole process in the workshop is automated.
The Company has received the following state support: subsidies and
guaranteeing within the Business Road Map 2020 program.

Мұнай және құрылыс индустриясы
үшін гидрооқшаулағыш дулыға өндіру
және сату.
Қызылорда обл., Қызылорда қ.,
Хорасан көш., 41

Производство и реализация
гидроизоляционных касок
для нефтяных и строительных
отраслей.
Кызылординская обл, г. Кызылорда,
ул.Хорасан, 41

Production and sale of waterproofing
helmets for oil and construction
industries.
41 Khorasan str., Kyzylorda city,
Kyzylorda region
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PARAGONE-SZA, ЖШС

«Paragone-SZA» ЖШС Қазақстан нарығында 2011 жылдан бері жұмыс
істейді және медицина мамандары, мейрамхана мен дәмхана, мұнай-газ
саласының жұмысшылары үшін арнайы киім тігеді. Сондай-ақ тау-кен
өндірісі үшін қапшықтар мен төсек-орын тыстарын шығарады. Осы уақыт
ішінде компания Алматы мен Астана қалаларында елу шақты клиентке
қызмет көрсетіп, Алматы қаласында жеке дүкенін ашып алды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «Бизнес-Кеңесші» және «ШОБ топменеджментін оқыту» жобалары.

PARAGONE-SZA, ТОО

ТОО «Paragone-SZA» работает на рынке Казахстана с 2011 года и
занимается пошивом специальной одежды для медицинских работников,
персонала ресторанов и кафе, работников нефтегазовой отрасли, также
производит мешки для горнодобывающей промышленности и постельное
белье. На счету «Paragone-SZA» более 50 обслуженных клиентов из г. Астана
и г. Алматы, кроме того, у компании есть собственный магазин в г. Алматы.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топменеджмента МСБ» и «Бизнес-Советник» в рамках
программы «Дорожная карта бизнеса2020».

PARAGONE-SZA LLP

Paragone-SZA LLP has been working in the Kazakhstani market since 2011
and engaged in sewing workwear for healthcare specialists, restaurant and
café personnel, oil and gas industry workers and also manufactures bags for
the mining industry and bed linen. Paragone-SZA has served more than 50
customers from Nur-Sultan city and Almaty; besides, the Company has its own
shop in Almaty.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” and “Business Advisor” projects within the Business
Road Map 2020 program.

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

Пошив специальной одежды.
Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Мамбет
батыра, 4

Workwear sewing.
4 Mambet Batyr str., Taraz, city, Zhambyl
region
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PETIT JAN, ЖК

Petit Jan компаниясы балаларға арналған тауарлардың дизайнмен
айналысады және оларды өнімдейді. Біз балалардың төсек жабдықтарын,
киімдерді, ойын шатырлар тігеді. Сәбилерге арналған ерекше трансформеркорпелерді, 7 жасқа дейінгі балаларға қысқы комбинезондарды, қысқы
және көктемдік күрте тігіледі. Сатып алушы атаулы кестесімен тапсырыстар
бере алады, әдеттен тыс мөлшерлермен төсек жабдықтар. Petit Jan бренді
Астанадағы және Алматыдағы шоурумдарда өз тауарларды сатады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында қаржыландыру.

PETIT JAN, ИП

Компания Petit Jan занимается созданием дизайна детских товаров
и их производством. Компания производит детские постельные
принадлежности, одежду для детей до 7 лет, игровые вигвамы. Уникальные
конверты-коконы для холодной зимы Астаны, комбинезоны зимние
и весенние для детей до 7 лет, детские куртки. Особенность бренда –
клиент может заказать индивидуальную именную модель конверта,
постельные принадлежности для нестандартных размеров кровати.
Бренд Petit Jan представлен в шоуруме в городах Нур-Султан и Алматы.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: грантовое
финансирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

PETIT JAN, IE

Petit Jan Company creates design of children’s clothes and bedding, has its
own production facilities. Company produces baby bedding, clothes for children
up to 7 years, playing tents. The company designs unique cocoon baby nests
for cold Astana winter, romper suits for winter and spring, children’s jackets.
The specific feature of the brand is that a client can order customized wear or
bedding. There are two show-rooms of Petit Jan brand Nur-Sultan and Almaty
cities.
The Company has received the following state support: grant financing
within the Business Road Map 2020 program.

Балаларға арналған тауарларды тігү.
Нұр-Султан қ., Майлина көш., 19

Пошив детских товаров.
г. Нур-Султан ул. Петрова, 24, ТЦ
Евразия-3

Children’s textile production.
Eurasia-3 Shopping Center, 24, Petrov
str., Nur-Sultan city
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R.OX, ЖК

Әйелдердің ұлттық сөмкесін тігумен айналысатын «R.OX» дизайнерлік
студиясы 2012 жылы ашылды. Студия қазақи нақышта «Қамажай» сөмкелер
топтамасын шығарады. Сонымен қатар балалар сөмкесі желісін шығарады.
Компанияның Қазақстанның барлық аймақтарында клиенттері бар.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Жас кәсіпкер
мектебі» оқу жобасы.

R.OX, ИП

Дизайнерская студия по эксклюзивному пошиву женских сумок
«R.OX» была открыта в 2012 году. Студия производит сумки коллекции
«Камажай» в казахском национальном стиле, также была запущена линия
детских сумок. Компания имеет клиентов со всего Казахстана.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
обучение «Школа молодого предпринимателя».

R.OX IE

R.OX Design studio producing exclusive handbags was established in 2012.
The studio manufactures bags of “Kamazhai” collection in the national Kazakh
style, also the children’s bag production line was launched. The Company has
clients from all over Kazakhstan.
The Company has received the following state support: “School of a Young
Entrepreneur” training project.

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

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

Design studio for national handbag
manufacturing.
Bldg. 114, 30 microdistrict, Aktau city,
Mangistau region
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RAIINTEX, ЖШС

«RaiINTEX» ЖШС 2017 жылы қараша айында құрылды, бірақ қысқа уақыт
ішінде өзін сапалы, әдемі және арнайы киім өндіруші ретінде көрсетті. Бұл
кәсіпорынның өз өндірістік цехы бар, тігу еуропалық өндірістің заманауи
жабдықтарында жүзеге асырылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында кепілдік және субсидиялау.

RAIINTEX, ТОО

ТОО «RaiINTEX» образовано в ноябре 2017 году, но за столь короткий
период времени зарекомендовало себя как производитель качественной,
красивой и функциональной спецодежды. Данное предприятие имеет
собственный производственный цех, пошив осуществляется на современном
оборудовании европейского производства
Виды государственной поддержки, полученные компанией: гарантиро
вание и субсидирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

RAIINTEX LLP

RaiINTEX LLP was established in November 2017, but has proved to be a
manufacturer of high-quality, beautiful and functional special-purpose clothes
even in such a short period. This Company has its own production workshop,
clothes are tailored on modern equipment manufactured in Europe.
The Company has received the following state support: subsidies and
guaranteeing within the Business Road Map 2020 program.

Арнайы киім өндірісі.
Шығыс Қазақстан обл., Семей қ,
Тельмана Уранхаева көш., 69

Производство спец.одежды.
Восточно-Казахстанская область, г.
Семей, ул. Тельмана Уранхаева, 69

Manufacturing of special-purpose
clothes.
69 Telman Urankhayev str., Semey city,
East Kazakhstan region
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S.M.F.- SYSTEM, ЖШС

«S.M.F.-System» фабрикасы – 2010 жылдан бері тоқыма емес мата
өндіретін алдыңғы қатарлы қазақстандық өндіруші. Компания екі бағыт
бойынша жұмыс істейді – жеңіл өнеркәсіпке арналған геосинтетикалық
маталар мен тоқыма емес кенеп маталар өндіру. Өндіріс халықаралық
стандарттарға сәйкес технологиялық және экологиялық көрсеткіштердің
сақталуын және өнімнің жоғарғы сапасын қамтамасыз ететін, ине өткізу
тәсілі мен термиялық байланыстыру әдісімен тоқыма емес маталар
өндіретін жоғарғы технологиялық құрылғылармен жабдықталған.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

S.M.F.- SYSTEM, ТОО

Фабрика «S.M.F.-System» – ведущий казахстанский производитель
нетканых материалов с 2010 года. Компания работает по двум
направлениям – производство геосинтетических материалов и нетканых
полотен для легкой промышленности. Предприятие располагает
высокотехнологичным оборудованием по выпуску нетканых материалов
игло-пробивным способом и термоскреплением, которое обеспечивает
высокое качество продукции, соблюдение технологических и экологических
показателей в соответствии с международными стандартами.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: «Обучение
топ-менеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

S.M.F.- SYSTEM LLP

S.M.F.-System Factory has been the leading unwoven textile manufacturer
of Kazakhstan since 2010. The Company has two directions of its business
– manufacture of geosynthetic materials and unwoven textile for the light
industry. The enterprise has the high-tech equipment for producing the
unwoven textile by needle-punched and heat-bonded method that provides
high quality of products, compliance with the technological and environmental
specifications according to the international standards.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” within the Business Road Map 2020 program.

Тоқыма емес маталар өндіру.
Қостанай обл., Қостанай қ., Достық
к., 22В

Производство нетканых материалов.
Костанайская обл., г.Костанай,
ул.Дружбы, 22В

Manufacture of unwoven textile.
22В Druzhba str., Kostanay city,
Kostanay region
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SHATANOV, ЖК

Shatunov ЖК негізгі қызметі - монша халаттары мен кестеленген
сүлгілерді тігу және сату. Кәсіпкерлік қызметті клиент 2017 жылдың
мамырынан бастап ЖК ресми тіркеуден бастады. «Instagram» әлеуметтік
желісінде «halat_imennoyy» беті бар.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Еңбек» нәтижелі
жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021
жылдарға арналған бағдарламасы бойынша қаржыландыру.

SHATANOV, ИП

Основной деятельностью ИП Shatanov является пошив и реализация
банных халатов и полотенец с вышивкой. С мая 2017 г. продукцию
компании можно купить через социальную сеть Instagram
@halat_imennoyy.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: финан
сирование в рамках Государственной программы развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 гг. «Еңбек».

SHATANOV IE

Main activity of Shatanov IE is tailoring and sale of embroidered bathrobes
and towels. The Company started its business in May 2017, when it was officially
incorporated as an IE. Shatanov IE has a page «halat_imennoyy» in Instagram
with 55,500 subscribers
The Company has received the following state support: financing under
“Yenbek” State Program for the Development of Productive Employment and
Mass Entrepreneurship for 2017-2021.

Басқа санаттарға кірмеген өзге де
тоқыма бұйымдарын өндіру.
Қызылорда обл., Қызылорда қ.,
Каспий көш., 1

Производство прочих текстильных
изделий, не вошедших в другие
категории.
Кызылординская обл., г. Кызылорда,
ул.Каспий, 1

Manufacture of other textiles not
included in other categories.
1 Kaspiy str., Kyzylorda city, Kyzylorda
region
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SHOES REPUBLIC, ЖШС

«Shoes Republic» 2016 жылы Қазақстанда аяқ киім брендін құруды
армандайтын екі энтузиаст құрды. Құрылтайшылардың басты мақсаты
- қарапайым адамдарға қарапайым былғарыдан аяқ-киім жасау. Қысқа
мерзімде «Shoes Republic» бренді Қазақстанда танымал болды. 2018 жылы
Falconry Capital инвестициялық қорымен серіктестік туралы келісімге қол
қойылды. Сол жылы өндіріс кеңейтілді, италия жабдықтары мен шикізат
сатып алынды. Бүгінгі таңда Shoes Republic - заманауи модельдер мен
табиғи материалдардың арқасында сәтті ерлер аяқ киім фабрикасы.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында кепілдік беру.

SHOES REPUBLIC, TOO

Компания Shoes Republic была основана в 2016 году двумя энтузиастами
мечтавшими построить обувной бренд в Казахстане. Главной целью
основателей было сделать обувь из натуральной кожи - доступной для
простых людей. За короткое время бренд Shoes Republic стал популярным
в Казахстане, благодаря чему стал интересен для инвестиции. В 2018 году
было подписано соглашение об партнерстве с инвестиционным фондом
Falconry Capital. В том же году производство было расширено, закуплено
итальянское оборудование и сырье. Сегодня Shoes Republic является
успешной обувной фабрикой благодаря своим современным моделям и
натуральным материалам.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: грантовое
финансирование и гарантирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

SHOES REPUBLIC LLP

Shoes Republic Company was established in 2016 by two enthusiasts
who dreamed of creating a shoe brand in Kazakhstan. The main aim of the
founders was to make shoes produced from natural leather affordable for
ordinary people. In a short time, the Shoes Republic brand became popular
in Kazakhstan, and thus interesting for investment. In 2018, a Partnership
Agreement was signed with the Falconry Capital investment fund. In the
same year, production was expanded, Italian equipment and raw materials
were purchased. Today, thanks to modern models and natural materials, Shoes
Republic is a successful shoe factory.
The Company has received the following state support: grant financing and
guaranteeing within the Business Road Map 2020 program.

Ерлерге арналған аяқ киім өндіру.
Алматы қ.. Суюнбай даңғ., 157Б

Производство мужской обуви.
г. Алматы, пр. Суюнбая, 157Б

Manufacturing of men’s shoes
157Б Suyunbay ave., Almaty city

402

ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
LIGHT INDUSTRY

miss.goha86@mail.ru,
@studio_gauhar_amirovoi

STUDIO GAUHAR AMIROVOI,
ЖК

«Гаухар Амированың студиясы» іргетасы 2016 жылы қаланған және
өндірістің екі бағыты бойынша жұмыс істейді – ұлттық нақыштағы
дизайнерлік киім және «прет-а-порте» күнделікті киім үлгілері. Компания
«Қазақстан аруы 2015» Әлия Мергенбаеваның Вашингтондағы «Әлем аруы»
байқауына арналған образын жасады. Компания өнімдері «EXPO-2017»,
«FashionDay Aktau-2017», «Королева Каспи-2016» ХСК, «Ночь Высокой
Моды-2016», «ArtFashion Show-2017», «Сән мен Сахна-2017» халықаралық
фестивалі, «Global Day of Discovery – 2017» және тағы басқа әртүрлі
шараларда қойылған.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.

STUDIO GAUHAR AMIROVOI,
ИП

Компания «Студия Гаухар Амировой» основана в 2016 году и работает по
двум направлениям производства - дизайнерская одежда в национальном
стиле и повседневная одежда «прет-а-порте». Компания создала образ Алии
Менгербаевой «Мисс Казахстан 2015»для выступления на конкурсе «Мисс
Мира» в Вашингтоне. Продукция компании выставляется на различных
мероприятиях: «EXPO-2017», «Fashion Day Aktau-2017», МКК «Королева
Каспии-2016», «Ночь Высокой Моды-2016», «Art Fashion Show-2017»,
Международный Фестиваль «Сән мен Сахна-2017», «Global Day of Discovery
– 2017» и т.д.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

STUDIO GAUHAR AMIROVOI
IE

Studio Gauhar Amirovoi was established in 2016 and is operating in two
kinds of activities – national style designer clothes and pret-a-porter casual
clothes. The Company has created the image of Aliya Mengerbayeva, “Ms.
Kazakhstan 2015”, to participate in the “Miss World” competition in Washington.
The Company’s products were presented on various events: “EXPO-2017”,
“Fashion Day Aktau-2017”, International Beauty Contest “Caspian Sea Queen
– 2016”, “High Fashion Night - 2016”, “Art Fashion Show-2017”, International
Festival “San men Sakhna –2017”, “Global Day of Discovery-2017”, etc.
The Company has received the following state support: subsidies within the
Business Road Map 2020 program.

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

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

Manufacture of national and casual
style clothing.
72б, 12 microdistrict, Aktau city,
Mangistau region
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TDK ENERGY, ЖШС

«TDK Energy» ЖШС ерлерге, әйелдерге және балаларға арналған қазіргі
заманға сай сәнді аяқ киім шығарумен айналысады. Компания қызметінің
екінші бағыты – «Garant» сауда белгісімен құрғақ құрылыс қоспаларын
өндіру.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «ШОБ топменеджментін оқыту» жобасы.

TDK ENERGY, ТОО

ТОО «TDK Energy» занимается производством современной мужской,
женской и детской модельной обуви. Второе направление деятельности
компании - производство сухих строительных смесей под маркой «Garant».
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Обучение топ-менеджмента МСБ» в рамках программы "Дорожная карта
бизнеса 2020".

TDK ENERGY LLP

TDK Energy LLP is engaged in production of modern men’s, women’s
and children’s model footwear. The second area of the Company’s activity is
production of dry construction mixtures under Garant trademark.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” project within the Business Road Map program.

Сәнді аяқ киім өндірісі.
Нұр-Сұлтан қ., Придорожная көш., 1

Производство модельной обуви.
г. Нур-Султан, ул.Придорожная, 1

Production of model shoes.
1 Pridorozhnaya str., Nur-Sultan city
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ZAF LEATHER, ЖШС

Компания табиғи былғарыдан белбеу, әмиян, сөмке және басқа да
аксессуарларды жасайды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында гранттық қаржыландыру және
кепілдік беру.

ZAF LEATHER, ТОО

Компания занимается производством ремней, портмоне, сумок и других
аксессуаров из натуральной кожи.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: грантовое
финансирование и гарантирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

ZAF LEATHER LLP

The Company manufactures belts, wallets, bags and other accessories from
genuine leather.
The Company has received the following state support: grant financing and
guaranteeing within the Business Road Map 2020 program.

Ер-тұрман бұйымдарын өндіру.
Нұр-Сұлтан қ., Алаш тас жолы, 26

Производство шорно-седельных
изделий.
г. Нур-Султан, ш. Алаш 26

Manufacture leather goods.
26 Alash highway, Nur-Sultan city
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ZEKEN MODA, ЖШС

Қайролла Әбішевтің студиясы кез келген күрделі киімді тігумен
айналысады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында кепілдік беру және субсидиялау.

ZEKEN MODA, ТОО

Студия моды Абишева Кайроллы с 2003 года разрабатывает и
осуществляет услуги по пошиву любой сложности и с индивидуальным
подходом. Это могут быть как сценические, деловые костюмы, форменная
одежда, головные уборы и индивидуальные заказы, униформы, мантии,
форма военного образца.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: гаран
тирование и субсидирование в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

ZEKEN MODA LLP

Since 2003, Abishev Kayrolla’s Fashion Studio has been designing and
tailoring services of any complexity and with an individual approach. These can
be stage outfits, business suits, uniforms, hats and customized orders, gowns,
military uniforms.
The Company has received the following state support: guaranteeing and
subsidies within the Business Road Map 2020 program.

Жеке тәсілмен кез-келген күрделі
киім жобалау және дайындау.
Топ тігу. Жалға киім.
Нұр-Сұлтан қ., Бараев көш., 21, 7 «б»

Разработка дизайна и изготовление
одежды любой сложности с индивидуальным подходом. Массовый
пошив одежды. Прокат одежды.
г. Нур-Султан, ул. Бараева, 21, оф.7

Design and manufacture of clothing
of any complexity with an individual
approach. Bulk tailoring. Clothing rent.
Office 7, 21 Barayev str., Nur-Sultan city
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ZHAMA -AI LTD, ЖШС

«Zhamal-ai LTD» компаниясы 23 жылдан аса уақыт кәсіби киім
мен: қорғайтын, отқа төзімді, медициналық, камуфляж, қызмет көрсету
саласына арналған және тағы басқа киімдер тігеді. Аяқ киім өндіруде
табандардың мықты бекітілуін қамтамасыз ететін тікелей құю әдісі
қолданылады.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: Өңдеу өнеркәсібі
саласындағы «Даму – Өндіріс» ШОБ қолдау бағдарламасы.

ZHAMA -AI LTD, ТОО

Компания «Zhamal-ai LTD» более 23 лет занимается производством
профессиональной одежды и обуви. Предприятие производит качественную
одежду для различных видов работ: защитная, огнестойкая, медицинская,
камуфляжная, одежда для сферы услуг и т.д. Обувь производится методом
прямого литья, что обеспечивает повышенную прочность крепления
подошвы.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: программа
поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму –
Өндіріс».

ZHAMA -AI LTD

For more than 23 years, Zhamal-ai LTD has been manufacturing workwear
and shoes.
The enterprise produces high-quality clothes for various types of works:
protective, fireproof, camouflage, healthcare and service industry clothing, etc.
Shoes are produced using direct casting method that provides high strength
of foot fixing.
The Company has received the following state support: “Damu – Ondiris”
program for supporting SMEs in the manufacturing sector.

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

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

Manufacture of workwear and shoes.
Bldg. 13, 21 microdistrict, Aktau city,
Mangistau region
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ZHULDYZ, ЖК

«ZHULDYZ» ЖК негізгі қызмет бағыттары – ерлерге, әйелдер мен
балаларға арналған ұлттық киім тігу, сондай-ақ арнайы киім, формалық
киім, былғары мен күдері бұйымдары, сахналық киім, үй-жайлардың
интерьерін безендіру.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнес-Кеңесші»
жобасы, «Бизнес-Өсу» жобасы.

ZHULDYZ, ИП

ИП "Жулдыз" занимается производством и индивидуальным пошивом
одежды для мужчин, женщин и детей, а также заказы на пошив
спецодежды, форменной одежды, изделий из кожи и замши, сценической
одежды, оформление интерьеров помещений.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
«Бизнес-Советник», проект «Бизнес-рост».

ZHULDYZ LLP

The company is engaged in the production and tailoring of individual
orders of national-style clothes for men, women and children, as well as orders
for sewing workwear, uniforms, leather and suede products, stage outfits,
interior decoration of premises.
The Company has received the following state support: “Business Advisor”
project, “Business Growth” project.

Ұлттық киім тігу.
Батыс Қазақстан обл., Орал қ., Еуразия
даңғылы, 40А

Производство одежды
в национальном стиле.
Западно-Казахстанская обл.,
г. Уральск, пр. Евразии, 40А

Manufacture of national-style clothes.
40А Eurasia ave., Uralsk city, West
Kazakhstan region
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BABY MALL PVL, ЖК

«Baby mall pvl» балалар тоқыма студиясы сәбилерге жайлылық береді.
Ассортименті алуан түрлі: перзентханадан шығартын жиынтықтар,
конверттер,слиптер, комбинезондар, кокондар, бесіктердің жан-жаөты
жастықшалары, жүктіәйелдерге арналған жастықшаларды.
Жиынтықтарға қайталанбастық мән беретін эксклюзивті эскиздер, атаулы
кестелеу және, әрине, әр бұйымға салынған махаббат пен энергия
Біздің өнімдерімізбен сіздің балапаныңыздың тәтті ұйқысы және
перзентханадан шығарудың ең әдемі сәттері кепілдендірілген!
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнес-Кеңесші»
жобасы,«Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы аясында оқыту,
қашықтан оқыту.

BABY MALL PVL, ИП

Студия детского текстиля “Baby mall pvl” создает уют для малышей.
Ассортимент разнообразен: комплекты на выписку, конверты, слипы,
комбинезоны, коконы, бортики в кроватку, подушки для беременных.
Неповторимость комплектам придают эксклюзивные эскизы, именные
вышивки и, конечно,любовь и энергия, вложенные в каждое изделие.
С нашими изделиями обеспечен сладкий сон ваших крох и самая
красивейшая выписка!
Виды государственной поддержки, полученные компанией: обучение
по проекту “Бизнес- Советник” в рамках программы “Дорожная карта
бизнеса-2020”, дистанционное обучение.

BABY MALL PVL IE

Baby mall pvl Children’s Textile Studio ensures comfort for babies.
The range of products is diverse: sets for discharge, baby-nests, slip-ons,
overalls, cocoons, crib sides, pillows for pregnant women.
Exclusive designs, personal embroidery and, of course, love and energy
invested in each product ensure uniqueness of our goods.
Our products will guarantee sound sleep of your babies and the most
beautiful discharge.
The Company has received the following state support: training under
“Business Advisor” project within the “Business Road Map 2020” program,
distance learning.

Балалар тоқыма өндірісі.
Павлодар обл., Павлодар қ., РозаЛюксембург көш., 113, 248 бутик

Производство детского текстиля
Павлодарская обл. г.Павлодар, ул.
Розы-Люксембург, 113, бутик 248

Manufacturing of children’s textile
goods
Boutique 248, 113 Rosa Luxemburg
str., Pavlodar city, Pavlodar region
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GULZIRA ROSE, ЖК

Фетрден, сабаннан, синамейден бас киімдерді дайындау жөніндегі
шеберхана.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнес-Кеңесші»
жобасы, «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы аясында оқыту.

GULZIRA ROSE, ИП

Мастерская шляп по изготовлению головных уборов из фетра, соломы,
синамей.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: обучение
по проекту “Бизнес-Советник” в рамках программы “Дорожная карта
бизнеса-2020”.

GULZIRA ROSE IE

A hattery manufacturing hats from felt, straw, sinamay.
The Company has received the following state support: training under
the “Business Advisor” project within the “Business Road Map 2020” program.

Производство детского текстиля
Жеңіл өнеркәсіп: бас киім дайындау
Павлодар қ., Пожарная көш., 6 үй

Легкая промышленность:
изготовление головных уборов
г. Павлодар, Пожарная, 6

Light industry: headwear
manufacturing
6 Pozharnaya str., Pavlodar city
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8(7132) 773-048, 8(7132) 214692
klass-trade@mail.ru

БАКИШЕВА КУЛЯШ
ОРЫНБАЕВНА, ЖК

Бакишева К.О. ЖК тігін бұйымдарын өндіруге, көтерме және бөлшек
желісі арқылы сатуға маманданған. Өндіріс келесі бағыттағы киімдерді
шығарады:
- мектеп формасы.
- корпоративтік және арнайы киім.
- трикотаждан жасалған киім.

БАКИШЕВА КУЛЯШ
ОРЫНБАЕВНА, ИП

ИП Бакишева К.О. специализируется на производстве и продаже оптом
и через розничную сеть швейных изделий. Компания производит одежду
следующих направлений:
- школьная форма.
- корпоративная и спецодежда.
- одежда из трикотажа.
Виды полученной господдержки: субсидирование, гарантирование и
кредитование в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020".

BAKISHEVA KULYASH
ORYNBAYEVNA IE

Bakisheva K.O. IE specializes on manufacturing and wholesale and retail
sale of garments. The Company produces the following clothes:
- school uniform.
- corporate uniform and coveralls.
- knitwear.
The Company has received the following state support: subsidies,
guaranteeing and loan provision within the «Business Road map 2020»
program.

Мектеп формасын және басқа да тігін
бұйымдарын өндіру, көтерме және
бөлшек сату.
030000 Ақтөбе қаласы,
О. Кошевой к-сі, 8

Производство, оптовая и розничная
продажа школьной формы и других
швейных изделий.
Актюбинская обл., г.Актобе
ул.О.Кошевого, 8

Production, wholesale and retail sale
of school uniforms and other garments.
8 str.Koshevogo 8, Aktobe city,
Aktobe region
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8 (7212) 306-101, 8 (7212) 305-915, +77018837488
tegam@mail.ru

ТЭГАМ, ЖШС

«Тэгам» ЖШС сән мен маусым талаптарын ескере отырып түстердің
түрлі гаммасымен шұлық-нәски бұйымдарын шығарады. Өнімнің
ерекшелігі – жоғары сапа, заманауи технологиялар, өндіріс сапасын қатал
бақылау болып саналады. Кәсіпорын компьютерлік дизайны бар заманауи
жабдықтарды (итальян, жапон өндірісінің) қолданады. Фабриканың
техникалық базасын жаңартуының арқасында қазіргі сатып алушылардың
талаптарына жауап беретін сапалы және ыңғайлы өнімді өндіруге
мүмкіндік бар. Өнім Қазақстанның барлық өңірлерінде, сондай-ақ жақын
шет елдерінде кең таралған және сұранысқа ие.
Компания «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы аясында
субсидиялау секілді мемлекеттік қолдау түріне ие болған.

ТЭГАМ, ТОО

ТОО “Тэгам” выпускает широкий ассортимент чулочно-носочных
изделий разнообразной гаммы расцветок с учетом требований моды и
сезонности. Отличительной особенностью выпускаемой продукции является
высокое качество сырья, использование современных технологий, строгий
контроль качества на производстве. Предприятие использует современное
оборудование (итальянского, 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:
Субсидирование в рамках программы “Дорожная карта бизнеса-2020”.

TEGAM LLP

Tegam LLP manufactures a wide range of hosiery products of diverse
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 during production.
The enterprise uses modern equipment (produced in Italy and Japan) with
computer design. The technical base updating allowed producing high-quality
and comfortable products meeting the customers' requirements. The products
are popular and widely represented in all regions of Kazakhstan, as well as in
neighboring countries.
The Company has received the following state support: subsidizing within
the “Business Road Map 2020” program.

Шұлық-нәски өнімін шығару.
Қарағанды обл., Қарағанды қ.,
Бабушкин к., 23

Производство чулочноносочной
продукции.
Карагандинская обл., г. Караганда, ул.
Бабушкина, 23.

Manufacture of hosiery.
23 Babushkin str., Karaganda city,
Karaganda region
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ШАЙМАРДАНОВА, ЖК

«Chic studio» фирмасы әйелдер мен балалар киімін, үй тоқыма және
аксессуарларды өндірумен айналысады. Өнімдер еуропалық стильді және
қазақтың ұлттық сәні үйлестіреді. Сондай-ақ, өндірістің негізінде эстетика
және стиль мектебі ашылды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнес-Кеңесші»
жобасы, «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы аясында оқыту.

ШАЙМАРДАНОВА, ИП

Фирма “Chic studio” занимается изготовлением женской и детской
одежды, домашнего текстиля и аксессуаров. В изделиях гармонично
сочетается Европейский стиль и казахский национальный колорит. А также
на базе производства открыта школа эстетики и стиля.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: обучение
по проекту “Бизнес- Советник” в рамках программы “Дорожная карта
бизнеса-2020”.

SHAIMARDANOVA IE

Chic studio Company manufactures women’s and children’s clothes, home
textiles, and accessories. The European style and the Kazakh national charm
are harmoniously combined in these goods. Also, an aesthetics and style school
was opened in the Company.
The Company has received the following state support: training under
“Business Advisor” project within the “Business Road Map 2020” program.

Әйелдер мен балалар киімін өндіру
Павлодар қ., М. Горького көш., 37-237

Производство женской и детской
одежды.
г. Павлодар, ул. М. Горького, 37-237

Manufacture of women’s and children’s
clothes.
37-237 Gorkiy str., Pavlodar city
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ЭБЕРМАН А.В. TRIKSAT, ЖК

Шеберхана 2015 жылы құрылған және тігін және басқа да өнімдерді
өндірумен айналысады. Басшысы - Эберман Алена. Қазіргі кезде цех
Ішкі істер министрлігінің, мектеп және медициналық формасын тігумен
айналысады. Цех ассортиментінде күртешелер, жемпірлер, көйлектер,
костюмдер, сарафандар, юбкалар және т.б. киімдер бар. Жоғары сапалы
әртүрлі материалдарды пайдалану кезінде. Болашақта өндіріс пен
экспортты ұлғайтуды жоспарлап отырмыз.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы-2020» бағдарламасы бойынша мемлекеттік грант.

ЭБЕРМАН А.В. TRIKSAT, ИП

Цех был основан в 2015г и занимается производством трикотажных и
прочих изделий. Руководителем является Эберман Алена. В данный момент
цех производит школьную, медицинскую и форму МВД. В ассортименте
жилеты, кофты, халаты, костюмы, сарафаны, юбки и т.д. В производстве
используют разные материалы высокого качества. В будущем планируем
увеличить объем производства и выйти на экспорт.
Виды государственной поддержки, полученные компанией:
государственный грант по программе “Дорожная карта бизнеса-2020”.

EBERMAN A.V. TRIKSAT, IE

The workshop was established in 2015 and manufactures knitwear and other
products. The head is Eberman Alyona. At the moment, the workshop produces
uniforms for schools, healthcare institutions and the Ministry of Internal Affairs.
The range of products includes vests, jackets, robes, suits, sundresses, skirts, etc.
Various materials of high quality are used in the production process. In future,
we are planning to increase production and export.
The Company has received the following state support: a public grant
within the “Business Road Map 2020” program.

Тоқыма және тігін өнеркәсібі.
Сатпаев қ., ст. Мұратбаева, 5 үй

Текстильная и швейная промышленность.
г.Сатпаев, ул. Муратбаева, д.5

Textile and clothing industry.
5 Muratbayev str., Satpayev city
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ЮСУПОВА БИБАЙША ТОКСАМБАЕВНА, ЖК

Компанияның сипаттамасы (бос орынсыз және тыныс белгісі жоқ 400
таңбадан аспайтын): Тігу шеберханасы 2003 жылдан бастап жұмыс істейді,
Юсупова Б. Т. Тапсырыс дайындаумен айналысады және барлық өндіріс
процесін бақылайды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы-2020» бағдарламасы аясында «ШОБ топ-менеджментін оқыту»
жобасы.

ЮСУПОВА БИБАЙША ТОКСАМБАЕВНА, ИП

ИП Юсупова Бибайша Токсамбаевна занимается изготовлением
пастельных принадлежностей в национальном колорите корпе, корпеше,
накидки на бесик и т.п. Мастерская по пошиву работает с 2003 года, Юсупова
Б.Т. лично занимается изготовлением заказов и контролирует весь процесс
производства.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект
“Обучение топ- менеджмента МСБ” в рамках программы “Дорожная карта
бизнеса-2020”.

YUSUPOVA BIBAISHA
TOKSAMBAYEVNA IE

Yusupova Bibaisha Toksambayevna IE has been manufacturing nationalstyle bedding, blankets (korpe, korpeshe), baby cot (besik) cover, etc. since
2003. Yusupova B.T. personally manufactures the goods and controls the whole
production process.
The Company has received the following state support: “SME TopManagement Training” within the “Business Road Map 2020” program.

Басқа санаттарға кірмеген өзге де
тоқыма бұйымдарын өндіру.
Қызылорда обл., Қызылорда қ.,
Энергетик көш., 24

Производство прочих текстильных
изделий, не вошедших в другие
категории.
Кызылординская обл., г. Кызылорда,
ул.Энергетик, 24

Manufacture of other textile goods, not
included in other categories.
24 Energetik str., Kyzylorda city,
Kyzylorda region
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ҚАЗАҚСТАН ФРАНШИЗАЛАРЫ
КАЗАХСТАНСКИЕ ФРАНШИЗЫ

+77024030323
aikune_astana@mail.ru, www.aikune.ru

АЙКҮНЕ

Ежелгі түркі ілімінен негіз алған Айкүне Қазақ гимнастикасы сегіз
сатылы он мыңнан астам жаттығудан тұрады. Бірінші сатыдағы жаттығулар
ежелгі Қазақ ру тайпаларының ұзақ өмір сүру құпияларынан құралған.
Бұл ілімнің авторы Баймағамбетов Абай Ақатұлы әлемде Абай Емші
ретінде танылған. Гимнастика Ресейде емдік дене шынықтыру мәдениеті
ретінде ғылыми зерттеліп екі патентпен құжатталған. Абай Емшінің
шәкірттері Айкүне жаттығуларын Қазақстанда, Ресейде, АҚШ-та және
Германияда жүргізуде.
Айкүне Қазақстанның жоғарғы спорт жетістіктерінде, жоғары және
орта білім беру орындарында тиімді пайдаланылуда.

АЙКУНЕ

Начало формыКазахская гимнастика тюркского учения «Айкуне» имеет
свыше десяти тысяч упражнений, разбитых на восемь ступеней. Первая
ступень представлена казахской гимнастикой, основанной на знаниях
о здоровье и долголетии древних казахских родов. Автором является
Баймагамбетов Абай Акатович известный в мире как, Абай Емши. Гимнастика
защищена двумя Российскими патентами и научно апробирована в России,
утверждена как метод ЛФК комитетом здравоохранения. Ученики Абая
Емши практикуют «Айкуне» в Казахстане, России, Америке, Германии и др.
странах. «Айкуне» эффективно используется в спорте высших достижений,
образовательных учреждениях Казахстана.

AIKUNE

Kazakh gymnastics of the Turkic origin Aikune has more than ten thousand
exercises, divided
into eight levels. The first level is represented as Kazakh gymnastics based
on knowledge of health and longevity of the ancient Kazakh tribes. The
author of the program is Baimagambetov Abay Akatovich, who is known in
the world as Abay Emshi. Gymnastics is protected by two Russian patents and
scientifically tested in Russia, approved as a method of physical therapy by
the Health Committee. Students of Abay Emshi practice Aikune in Kazakhstan,
Russia, America, Germany, and other countries.
Aikune is effectively used in high performance sports, educational
institutions of Kazakhstan.

Сауықтыру гимнастикасы.
Нұр-Сұлтан к., Майлина көш., 37

Оздоровительная гимнастика.
г.Нур-Султан, ул. Майлина, 37

Wellness gymnastics.
g. Nur-Sultan, st. Mailina, 37
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ДАРЕДЖАНИ

Дареджани - бұл жайлылығымен, жоғары сапалы тағамдарымен,
мұқият интерьер және мейірімді қызметкерлерiмен ерекшеленген грузин
тағамдары мейрамханаларының тізбегі. Дареджани шын мәнінде грузин
мейрамханасы болғанымен, әлемдік гастрономиялық трендтерден артта
қалмайды. Дареджани франшизасы - жоғары өтемақы және танымал бренді
бар ұзақ мерзімді, болашағы бар бизнес.

ДАРЕДЖАНИ

«Дареджани» – это сеть ресторанов грузинской кухни, отличающихся
домашним уютом, качественной кухней, продуманным интерьером и
дружелюбным персоналом.
За тренды в «Дареджани» отвечает кухня – оставаясь истинно грузинским
рестораном с щедрыми порциями и сытными блюдами, компания не
отстает от мировых тенденций и смело экспериментирует с сочетаниями
ингредиентов и специй из других кухонь мира.
Франшиза «Дареджани» – это долгосрочный перспективный бизнес с
высокой окупаемостью и узнаваемым брендом.

DAREDZHANI

Darejani is the chain of georgian cuisine restaurants, famous for cozy
interiors, high-quality ingredients and friendly service. Darejani is not only
classical Georgian restaurant with hearty portions and traditional tastes, but a
trendy place-to-be which follows the new wave of world gastronomy.
A franchise of Darejani is a long-term ambitious business investment with
high payback and recognizable brand name.

Грузиялық тағамдар мейрамханасы.
Алматы қ., Достық даңғ., 71

Ресторан грузинской кухни.
г. Алматы, пр. Достык, 71

Restaurant of Georgian cuisine.
Almaty, Dostyk Ave., 71
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8(7172) 421-964, +77753145714
zhas_kemenger@mail.ru, www.zhas-kemenger.kz

ЖАС КЕМЕҢГЕР

«Жас Кемеңгер» Балаларды дамыту орталығы 2010 жылдан бері қызмет
көрсетеді, өз оқыту әдістемесі бар.
Франчайзинг шарттары:
Бір жолғы паушалды төлем – 1 млн тг бастап.
Орталық ашуға арналған инвестиция көлемі – 1 м² 15 мың тг бастап.
Ай сайынғы төлем мөлшері (роялти) – айналымның 5%.
Кешенді кәсіпкерлік лицензия келісім-шарты – 5 жыл.
Біз бірегей авторлық әдістеме және балаларды дамыту орталығын тиiмдi
басқару тәсiлiн ұсынамыз.

ЖАС КЕМЕҢГЕР

Детский центр развития «Жас Кемеңгер» оказывает услуги с 2010 года,
имеет авторскую методику обучения.
Условия франшизы:
Разовый паушальный платеж – от 1 миллиона тенге.
Объем инвестиций для открытия центра от 15 тыс. тенге за 1 м².
Ежемесячная плата (роялти) - 5% от оборота.
Комплексное лицензионное соглашение для предпринимателей - 5 лет.
Компания предлагает уникальную авторскую методику и эффективную
систему управления детским центром.

ZHAS KEMENGER

The Children’s Development Center «Zhas Kemenger» providing services
since 2010, has own teaching methodology.
Franchise conditions:
Initial franchise fee - from 1 million tenge.
The volume of investments for opening the center is 15 thousand tenge
per 1 m².
Monthly payment (royalty) - 5% from turnover.
Comprehensive license agreement for entrepreneurs - 5 years.
The company offers a unique methodology and an effective system for
managing of children center.

Балаларды дамыту орталығы.
Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай батыр
даңғылы, 46

Детский центр развития.
г.Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыра, 46

The Children’s Development Center.
Nur-Sultan c., 46 Kabanbai Batyr Ave.
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+77017306764,
+77012272281

ҚАЗПОШТА

«Қазпошта» АҚ – Қазақстанның пошталық әкімшілігін бүкіләлемдік
пошта одағында ұсынатын ҚР пошта байланысының Ұлттық операторы.
Мекеме пошта, қаржы, брокерлік, агенттік, электронды қызметтердің кең
көлемін ұсынады. «Қазпошта» АҚ қарамағында Қазақстанның барлық
аймағын қамтитын ең ірі филиалдық желі бар. Пошталық желі электронды
сауданы, көлік-логистикалық қызметті, кәсіпкерлік пен халыққа қаржылай
қызмет көрсетуді дамытудың тиімді құралы. 2018 бастап «Қазпошта» АҚ
кәсіпкер клиенттердің бөлшек нүктелерінде қызмет көрсетуде бірлесіп
жұмыс істеуді (франчайзинг, агенттік қызмет) ұсынады.

КАЗПОЧТА

АО «Казпочта» - национальный оператор почтовой связи РК, который
представляет почтовую администрацию Казахстана во Всемирном
почтовом союзе. Организация предоставляет широкий спектр почтовых,
финансовых, брокерских, агентских, электронных услуг. В распоряжении
АО «Казпочта» имеется масштабная филиальная сеть в стране, охватывающая практически всю территорию Казахстана. Почтовая сеть является
эффективным инструментом для продвижения электронной торговли,
транспортно-логистического сервиса, финансовых услуг для бизнеса и
населения. С 2018 года АО «Казпочта» предоставляет услуги совместной
деятельности (франчайзинговой, агентской деятельности) для бизнесклиентов по оказанию услуг на базе собственных розничных точек.

KAZPOST

JSC Kazpost is the national postal service operator of the Republic of
Kazakhstan, which represents the postal administration of Kazakhstan
in the Universal Postal Union. The organization provides a wide range
of postal, financial, broker, agency, and electronic services. JSC Kazpost has at
its disposal the largest branch network in the country, operating virtually
the entire territory of Kazakhstan. The postal network is the effective tool
for promoting e-commerce, transport and logistics service, financial services
for business and population. Since 2018 JSC Kazpost has been providing
services of joint activities (franchising, agency activities) for business clients
to render services on the base of own retail outlets.

Пошта қызметтері.
Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы,
Бейбітшілік к., 37

Почтовые услуги.
г.Нур-Султан, район Сарыарка,
ул.Бейбітшілік, 37

Postal services.
37 Beibitshilik, Saryarka district, NurSultan city
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+7 701 788 37 49
krendel.pv@yandex.ru, https://krendel.kz/

КРЕНДЕЛИЯ

«Кренделия» брендінің тарихы 1995 жылдан басталады. «Кренделия»
бренді шағын пірәндік цехінен Қазақстанның бүкіл аймағында және тіпті
тыс жерлерде танымал желіге дейін өсті. Кәсіпорынның ұраны: «Сапа,
тұрақтылық, кәсіпқойлық». 2015 жылдан бері «Кренделия» сауда таңбасы
оның атымен кәсіпкерлер өзінің бизнесін франчайзинг жобасы бойынша
дамытуды қалаған брендке айналды.

КРЕНДЕЛИЯ

История бренда «Кренделия» начинается с далекого 1995 года.
С небольшого пряничного цеха бренд «Кренделия» вырос в сеть
кофеен-кондитерских, узнаваемых на всей территории Казахстана
и за его пределами. Слоган предприятия: «Качество, стабильность,
профессионализм». С 2015 года торговая марка «Кренделия» становится
брендом, под именем которого желают развивать свой бизнес
предприниматели по проекту франчайзинга. Опытные специалисты с
мощным пакетом франшизы начинают строить бизнес для всех желающих
стать частью команды компании.

KRENDELIA

The history of “Krendelia” brand starts from distant 1995. “Krendelia” brand
has grown from the small spice-cake production shop into the coffee house
and confectionery network, which is recognized in Kazakhstan and abroad.
The company’s slogan is Quality, Stability, Professionalism.
Since 2015 “Krendelia” trademark has become a brand under which the
businessmen are willing to develop their business under franchising project.
Experienced specialists with powerful franchise package start to build business
for all who desires to be a part of company's team.

Кондитерлік өнімдердің өндірісі.
Павлодар обл., Павлодар қ., Абай
көш., 115.

Производство кондитерских изделий.
Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул.Абая, 115

Manufacture of confectioneries.
115 Abay str., Pavlodar city, Pavlodar
region
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КСЗ ОЛИМП

«ОЛИМП» клиника-сараптамалық зертханалары 2007жылдан бастап
қызмет ете бастады. Бүгінде компания иелігінде еліміз бойынша 18
зертханалық кешен мен 250 аса процедура кабинет бар. Ұйым 2016-2017
жылдары «Жыл таңдауы» сыйлығын жеңіп алды.

КДЛ ОЛИМП

Клинико-диагностические лаборатории «ОЛИМП» начали свою
деятельность с 2007 года. Сегодня компания имеет 18 лабораторных
комплексов и более 250 процедурных кабинетов по стране. Организация
удостоилась премии «Выбор года» в 2016-2017 гг.

CDL OLYMP

The clinical diagnostic laboratories «OLYMP» begin operations in 2007.
Currently the company has 18 laboratory complexes and more than 250
procedure units across the country. In 2016- 2017 the organization was the
winner of «Choice of the year» award.

Клиника-сараптамалық зертханалар.
Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік ел көш., 20

Клинико-диагностические
лаборатории.
г. Нур-Султан, ул. Мангилик ел, 20

Clinical diagnostic laboratories.
20 Mangilik Yel str., Nur-Sultan city
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«ӨЗІНШЕ» БІЛІМ БЕРУ ҮЙІ,
ЖШС
Білім беру.
Солтүстік Қазақстан обл., Петропавл
қ., Әуезов көш., 147

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДОМ
«ӨЗІНШЕ», ТОО
Образование.
Северо-Казахстанская обл.,
г.Петропавловск, ул.Ауэзова, 147

OZINSHE EDUCATIONAL
HOUSE, LLP

Education.
147 Auezov str., Petropavlovsk, North
Kazakhstan region,
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2017 жылдың тамыз айынан бастап «Өзінше» білім беру үйі» ЖШС
Петропавл қаласының орталығында қызмет етуде. «Өзінше» білім
беру үйі зертхана, ағылшын тілі, ән-күй, робототехника, бағдарламалау,
Рубик шаршысын жылдам жинау, менталды арифметика, актерлік
шеберлік, би өнері, қаржы сауаттылығы, мектепке дайындық және шетел
университеттеріне оқуға түсуге көмектесу және т.б. бағыттар бойынша
жұмыс істейді. «Өзінше» білім беру үйінің он екі оқытушысы бірегей
әдістеме бойынша оқытады, олардың көбі шетелде оқып келген. Жеті ай
жұмыс істегелі бері «Өзінше» оқытушылары халықаралық және облыстық
жарыстар мен байқаулардың жүлдегерлерін дайындап шығарды.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы аясында субсидиялау.
Проект ТОО Образовательный дом «Өзінше» успешно реализуется в
центре Петропавловска с августа 2017 года. В Образовательном доме
«Өзінше» охватывается более 20-ти направлений, таких как: лаборатория,
английский язык, вокал, робототехника, программирование, скоростная
сборка Кубика-Рубика, ментальная арифметика, актерское мастерство,
спортивно-бальные танцы, финансовая грамотность, проведение
подготовки к школе и обучению в зарубежных университетах и другое. 12
преподавателей Образовательного дома «Өзінше» обучают по уникальной
методике, у многих имеется опыт работы за рубежом. За 7 месяцев работы
преподаватели «Өзінше» подготовили призеров международных и
областных соревнований и конкурсов.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: субсидиро
вание в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».
The project of Ozinshe Educational House LLP is successfully implemented
in the center of Petropavlovsk from August 2017. The Ozinshe Educational
House covers more than 20 areas, such as: laboratory, English, voice, robotics,
programming, high-speed assembly of the Rubik’s Cube, mental arithmetic,
acting skills, competitive ballroom dancing, financial literacy, preparation for
school and study in foreign universities and others. 12 teachers of the Ozinshe
Educational House teach according to the particularly unique methodology,
many of them have experience abroad. For 7 months of work, teachers of
Ozinshe prepared prize-winners of international and regional competitions
and contests.
The company has received the following state support: subsidies under
Business Road Map 2020 program.

ҚАЗАҚСТАН ФРАНШИЗАЛАРЫ
КАЗАХСТАНСКИЕ ФРАНШИЗЫ

+77273496640
franchise@poehalisnami.kz, www.poehalisnami.kz, www.business.poehalisnami.kz

ПОЕХАЛИ С НАМИ

«Поехали с нами» Туристік агенттіктер желісі. Нарықта 2004 жылдан бері
жұмыс істеп келеді. Әлемнің 98 қаласында 370-ден астам желі кеңселері
бар.
Шарттары:
Біржолғы сома - 850 000 - 2 700 000 тг, Роялти - 1-2%.
Артықшылықтары: Негіздерден бастап оқыту, орталық кеңсенің қолдауы
(Алматы), меншікті CRM жүйесі, туроператорлардан ұлгайтылған комиссия
алу
Жеңіл іске қосылу: 25 ш.м. кеңсе, 3 қызметкер
Ең төмен тәуекелдер:
Негізгі инвестицияларыңыз кеңсе жабдықтары мен кеңсе жиһаздарына
кетедi
Бизнесті өтеу - 6 айдан бастап.1 жыл ішінде 1 000 000 - 1 500 000 тг
айсайын таза пайда түседі.

ПОЕХАЛИ С НАМИ

Сеть туристических агентств «Поехали с нами» представлена на рынке
с 2004 года.
В сеть входит более 370 офисов в 98 городах мира.
Условия:
Паушальный взнос – от 850 000 до 2 700 000 тг в зависимости от города,
Роялти – 1-2 %
Преимущества: Обучение с нуля, поддержка Центрального офиса
(Алматы), своя CRM система, повышенная комиссия от туроператоров.
Легкий старт: офис от 25 кв.м, от 3 сотрудников
Минимальные риски: основные вложения в технику и мебель.
Окупаемость - от 6 мес, чистая прибыль 1 000 000 - 1 500 000 тг.

POEHALI S NAMI

The network of travel agencies “Poehali s nami” has been open since 2004.
The network includes more than 370 offices in 98 cities around the world.
Conditions:
Down payment - from 850 000 - 2 700 000 tg, Royalty - 1-2%
Benefits: learning from scratch, central Office Support (Almaty), own CRM
system, increased commission from tour operators.
Easy start: office from 25 sq.m, from 3 employees
Minimal risks: major investments in appliances and furniture. Payback - from
6 months, profitability 1 000 000 - 1 500 000 tg.

Туристік агенттіктер желісі.

Сеть туристических агентств.

The network of travel agencies.

425

ҚАЗАҚСТАН ФРАНШИЗАЛАРЫ
КАЗАХСТАНСКИЕ ФРАНШИЗЫ

+77012252055
dmitry@chemodan.kz

ЧЕМОДАН И 257

«Чемодан» и «257» туристік агенттіктер желісі - бұл шетелдік
шипажайларда сапалы демалысты ұйымдастыру бойынша кәсіпқой
мамандар тобы. Туристік қызмет көрсету нарығында 7 жылдан бері
істейді. Осы уақыт ішінде осы салада үлкен тәжірибе жинақтады. Туристік
агенттіктің негізгі мақсаты - клиенттің талаптарына барынша сай келетін
саяхатты таңдау және сауатты кеңес беру. Өз беделін биік ұстауға тырысады
риза болған клиент қайта оралатынын және достарына ұсынатыны біліп
демалысты ұмытылмастай етуге барын салады. «Чемодан» и «257» агенттігі
туристік операторларды таңдауға мұқият назар аударады. Нарықтағы
жағдайды тұрақты бақылап отырады және ынтымақтастыққа тек сенімді
серіктестерді ғана таңдайды.

ЧЕМОДАН И 257

Сети туристических агентств «Чемодан» и «257» - это команда
профессионалов по организации качественного отдыха на зарубежных
курортах. Компания работает на рынке туристических услуг уже 7 лет.
За это время нами накоплен большой опыт в данной сфере. Основная
задача турагентства - это грамотная консультация и подбор тура,
максимально соответствующего требованиям клиента. «Чемодан» и
«257» тщательно подходят к выбору туроператоров. Компания постоянно
анализирует ситуацию на рынке и выбираем для сотрудничества только
надежных партнеров. «И всё это будет Вашим, если Вы решите стать нашим
партнёром» - говорят в компании

CHEMODAN and 257

“Chemodan” and “257” network of travel agencies is a team of professionals
in the sphere of arranging high-quality recreation at foreign resorts. The
company has been operating in the tourism market for 7 years and has gained
rich experience in this sphere during this period. The main task of the travel
agency is to provide competent consultation and to select a tour that best
meets the client’s requirement. The company values their reputation and
understand that if a client is satisfied with their work, he/she will return to
recommend the company to its friends, therefore the company tries to make
the holiday unforgettable. “Chemodan” and “257” are scrupulous about tour
operator selection. The company constantly analyzes the market situation and
choose only reliable partners for cooperation. “And all this will be yours if you
decide to become our partner.” – says in the company.

Алматы қ-сы, Бостандық ауд., Тимирязев к-сі, 17-ғ

Сети туристических агентств.
г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул.
Темирязева, зд.17

Network of travel agencies.
г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул.
Темирязева, зд.17
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BESH

“Besh!” азық-түлік минимаркетінің франшизасы»
2017 жылы «Гуд маркет» ЖШС Астанада ауданында 150 ш2 болатын
минимаркеттер желісін ашты. Желі әлемдік табысты жобалардың
тәжірибесі, сондай-ақ халықаралық деңгейдегі команда жинаған. Дүкеннің
және дәмхана-бардың жаңа піскен және табиғи кофесі, тәулік бойы
жұмыс істейтін бизнес-процестері бар. Қазақстан нарығы үшін бірегей
тұжырымдама. Тез өтелу мерзімі. Теңдестірілген ассортимент. Бірыңғай
тауар-есеп жүйесі.

BESH

В 2017 году ТОО «Гуд маркет» открыло в Астане сеть с магазинами
площадью до 150 м2. В арсенале сети опыт мировых успешных проектов,
а также команда международного уровня. Отлаженные бизнес-процессы
круглосуточной работы магазина и кафе-бара со свежей выпечкой и
натуральным кофе. Уникальная концепция для рынка Казахстана. Быстрый
срок окупаемости. Сбалансированный ассортимент. Единая товароучетная
система.

BESH

“Besh!” Grocery mini-market franchise
In 2017, the Good Market LLP opened in Astana a network of minimarkets
with an area of up to 150 m2. In the arsenal of the network experience of world
successful projects, as well as a team of international level. Well-established
business processes, around the clock shop and cafe-bar with fresh pastries and
natural coffee. A unique concept for the market of Kazakhstan. Fast payback
period. Balanced assortment. Unified product accounting system.

Азық-түлік дүкені.

Продуктовый минимаркет.

Grocery minimarket.
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DEL PAPA

Del Papa – классикалық италия асханасы мен гастрономия саласының
соңғы трендтері әдемі үйлесім тапқан қалалық мейрамхана. Бүгінде
Del Papa желісі 8 мейрамханадан тұрады. Олардың әрқасының өзіндік
атмосферасы мен ырғағы бар. Бірақ бәрі де ортақ, жоғары сапалы асхана
стандарттарымен жұмыс істейді. Кәсіпқой мамандардан құралған команда
ас мәзірі мен бизнес процестерді тұрақты жаңартып отыруды дәстүрге
айналдырған.

DEL PAPA

«Del Papa» – это уютные городские рестораны, где совмещены
классическая итальянская кухня и последние тренды гастрономии. Сегодня
Сеть «Del Papa» состоит из 8 ресторанов, каждый из которых имеет свой
ритм, шарм и атмосферу, но при этом - объединены общими стандартами
высококачественной кухни. Постоянное улучшение меню, бизнес процессов,
профессиональная команда и налаженные технологии производства
позволяют быть компании самой успешной сетью итальянских ресторанов
в Казахстане.

DEL PAPA

Del Papa are cozy city restaurants, where classic Italian cuisine is combined
with the latest gastronomic trends. Today, Del Papa's chain consists of 8
restaurants, each of them has its own rhythm, сharm and atmosphere, but at
the same time all of them are united by universal standards of high-quality
cuisine. Constant improvements of the menu, business processes, professional
team and well-established production technology allows the company to be
the most successful Italian restaurants chain in Kazakhstan.

Италиялық тағамдар мейрамханасы.
Алматы қ. Қабанбай батыр к-сі,
83/139, бп 14

Ресторан итальянской кухни.
г.Алматы, ул. Кабанбай Батыра,
83/139, н.п. 14

Restaurant of Italian cuisine.
Almaty, st. Kabanbai Batyr, 83/139,
bp 14
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ISMAKAZAKHSTAN

«ISMA» халықаралық мектебі 2013 жылы Алматы қаласында ашылды. Алғашқы
жылдан бастап халықтың көңілінен шығып, Қазақстанның әр қаласында және таяу
шетелде орталықтарды ашылып, қарқынды дамып келеді. Тұрақты шығармашылық
ізденіс, жеке оқу әдістемесін жетілдіру, жаңа оқу техникалары мен тәсілдерін
қолданудың арқасында кәсіпорын түрлі марапаттарға ие болды. 2016 жылдың
нәтижелері бойынша мектеп «2016 білім беру мақтанышы» ұлттық сертификатымен,
«Білімге қосқан үлесі үшін» медалімен, «Жыл көшбасшысы - 2018» сертификатымен
марапатталды. ISMA – менталды арифметика бойынша ең ірі PAMA, WAMAS, GAJSMA
атты қауымдастықтардың мүшесі.
Компанияға көрсетілген мемлекеттік қолдау түрлері: «Жібек Жолы» бағдарламасы
аясында қаржыландыру, «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы аясында
«ШОБ топ -менеждментін оқыту» жобасы.

ISMAKAZAKHSTAN

Международная школа «ISMA» была создана в 2013 году в городе Алматы,
Казахстан. Уже в первый год работы компания получила положительные отзывы по
всей стране, и стала стремительно развиваться, открывая центры в разных городах
Казахстана и ближнего зарубежья.Так, например, по результатам 2016 года школа была
награждена Национальным сертификатом «Гордость образования 2016», медалью «За
существенный вклад в образование», сертификатом «Лидер года 2018». ISMA является
членом крупнейших международных ассоциаций по ментальной арифметике
Лого PAMA, WAMAS, GAJSMA. Сегодня «ISMA» — это одна из крупнейших сетей школ
ментальной арифметики в СНГ. «ISMA» успешно работает на рынке образовательных
услуг с 2013 года и присутствует в 250 центрах из в 8 стран. В компании уже более 158
франчайзи- партнеров, более 500 преподавателей, более 16 000 детей.
Виды государственной поддержки, полученные компанией: проект «Обучение топменеджмента МСБ» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

ISMAKAZAKHSTAN

ISMA International School was established in 2013 in the city of Almaty, Kazakhstan.
Already in the first year of operation, the company received positive reviews throughout
the country, and began to develop rapidly, opening centers in different cities of Kazakhstan
and the near abroad. For example, according to the results of 2016, the school was awarded
the National Certificate “Pride of Education 2016”, the medal “For significant contribution
to education”, the certificate “Leader of the Year 2018”. ISMA is a member of the largest
international association for mental arithmetic Logo PAMA, WAMAS, GAJSMA. Today ISMA
is one of the largest networks of schools of mental arithmetic in the CIS. ISMA has been
successfully operating in the educational services market since 2013 and is present in 250
of the centers in 8 countries. The company already has more than 158 franchise partners,
more than 500 teachers, more than 16,000 children.
The Company has received the following state support: “SME Top-Management
Training” project within the Business Road Map 2020” program.

Менталды арифметика.
Алматы қ., 050036, Мамыр 3 шағын
ауданы, 4а, 1-кеңсе

Ментальная арифметика.
г. Алматы, 050036, мкр.Мамыр 3, д.
4а, офис 1

Mental arithmetic.
Office 1, 4 a Mamyr 3 md., 050036,
Almaty
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KAZFRANCH

«Kazfranch» – жұмыс істеп тұрған және болашақ франчайзерлер мен
франчайзилерге арналған үйлестіру және ақпараттық орталығы бар
ұлттық франчайзинг қауымдастығы. Қауымдастық ақпараттық басылымдар
шығарады, семинарлар өткізеді, көрмелер мен конференциялар
ұйымдастырады, Қазақстан аумағынан тыс өтетін франчайзингтік көрмелер
мен маңызды ісшараларға кәсіпкерлер делегациясын құрады. «Kazfranch»
– БАҚ-ң негізгі ақпарат көзі және франчайзинг саласында қоғамдық пікір
қалыптастырушы орталық ретінде қызмет етеді.

KAZFRANCH

«Kazfranch» является национальной франчайзинговой ассоциацией, с
координационным и информационным центром как для действующих, так
и для потенциальных франчайзоров и франчайзи. Ассоциация выпускает
информационные издания, проводит семинары, организует выставки и
конференции, формирует делегации бизнесменов на франчайзинговые
выставки и важные мероприятия, проходящие за пределами Казахстана.
«Kazfranch» служит основным источником информации для СМИ и центром
формирования общественного мнения в сфере франчайзинга.

Қазақстандық франчайзинг
қауымдастығы.
Алматы қ., Байзақов көш., 52,
«Байзақ» БО, оф.306

Казахстанская ассоциация
франчайзинга.
г. Алматы, ул.Байзакова 52, БЦ Байзак,
офис 306

KAZFRANCH

Franchising association of Kazakhstan.
52 Baizakov str., 306 office, the Baizak
Bc, almaty city
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Kazfranch is the national franchising association with the coordination
and information center both for working, and for potential franchisers and
franchisees. The association releases information publications, holds workshops,
organizes exhibitions and conferences, appoints businessmen delegations to
franchise exhibitions and important events held outside Kazakhstan. Kazfranch
serves as the main information source for mass media and as the center of
public opinion formation in the field of franchising.
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+77012027727,
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LANZHOU

2018 жылы құрылған «Lanzhou» компаниясы қолдан созылатын
LanzhouNurumian (ЛанжоуНурумиян) қытай кеспесін өндірумен
айналысады. Өнім «Халал» стандарты бойынша шығарылады. 500 ш.м
арналған франшизаны сатып алу үшін көлемі 63 300 000 теңгеден
басталатын инвестиция қажет. Франшизаның өзін ақтау мерзімі 12 ай,
роялти айналымның 5-7% құрайды, маркетингтік аударымдар – 1-2%.

LANZHOU

Компания «Lanzhou» основана в 2018 году и занимается изготовлением
китайской лапши Lanzhou Nurimian (ЛанжоуНурумиян), вытягиваемой
вручную. Продукция производится по стандарту «Халал». Для покупки
франшизы на 500 кв.м требуется инвестирование от 63 300 000 тг. Срок
окупаемости франшизы – 12 месяцев, ройялти составляет 5-7% от оборота,
маркетинговые отчисления – 1-2%.

LANZHOU

Lanzhou was established in 2018 and offers Chinese noodles Lanzhou
Nurumian, thinned by hand. The products are made by halal standard. The
purchase of a franchise for 500 sq.m. requires the invested amount from 63
300 000 tenge. The payback period of the franchise is 12 months, royalty makes
5-7% of the turnover and marketing deductions – 1-2%.

Қытай кеспесі кафесі.
Алматы қ. Жібек Жолы көш., 65 А

Кафе китайской лапши.
г. Алматы, ул Жибек жолы 65 А

Chinese noodles cafe.
65 a Zhibek Zholy str., corner of
Tulebayev str., Almaty city
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LEMONADOFF

«Lemonadoff» компаниясы 2005 жылы құрылған. Бүгінгі күні компания
өнімдері Республиканың барлық ірі қалаларында танымал. «Салют»,
«Функционал» және «Lemonadoff» сусындарын ірі супермаркеттерде
де және үй маңындағы шағын дүкендерде де табуға болады. «СЛАШ»
еліміздің танымал кинотеатрларында, ал құйылмалы сусындар көптеген
кафелерде, мейрамханаларда, фасфудттарда, супермаркеттерде және
сыра дүкендерінде сатылады. «Lemonadoff» сусындарының керемет дәмі
және олардың қолжетімді бағасы көптеген қазақстандықтардың көңілінен
шығып үлгерді. Қазіргі уақытта компания қазақстандық нарықта мықты
позицияларды иеленіп келеді және шет ел нарығына шығудың күрделі
жоспарларын құруда.
«Lemonadoff» сауда белгісі Еуразия құрлығының 15 елінде тіркелген
және Қазақстаннан тыс жерлерде танымал.

LEMONADOFF

Компания «Lemonadoff» образована в 2005 году.
Сегодня продукция компании хорошо известна практически во
всех крупных городах республики. Напитки SALUTE, FUNCTIONALи
«LEMONADOFF» можно найти, как в крупных супермаркетах, так и
в небольших магазинах «у дома». «Слаш» продается в популярных
кинотеатрах страны, а разливные напитки - во многих кафе, ресторанах,
фаст-фудах, супермаркетах и магазинах разливного пива. Отличные
вкусовые качества напитков Lemonadoff и их приемлемая цена завоевали
симпатии множества казахстанцев. В настоящий момент компания
занимает прочные позиции на казахстанском рынке и строит серьезные
планы по выходу на рынки зарубежных стран.
Торговая марка Lemonadoff зарегистрирована в 15 государствах
евразийского континента и достаточно известна за пределами Казахстана.

LEMONADOFF

Lemonadoff has been established in 2005. Today the company’s products
are well-known in almost all large cities of Kazakhstan. SALUTE, FUNCTIONAL
and LEMONADOFF beverages can be found both in large supermarkets and
so in small shops located “near home”. SLUSH is sold in popular cinemas, and
pouring beverages in many cafés, restaurants, fast food stores, supermarkets
and draught beer shops. Excellent tastes of Lemonadoff beverages and their
affordable price have won over Kazakh people. Currently the Company holds
strong positions in the Kazakhstan market and intending to enter foreign
markets. Lemonadoff trademark is registered in 15 Eurasian States and is well
known outside of Kazakhstan.

Алкогольсіз және құйылмалы алкогольсіз сусындар өндірісі.

Производство разливных
и бутилированных безалкогольных
напитков.

Produce pouring soft drinks
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MADLEN

”МАДЛЕН” кондитер кофеханасы — француз сәні мен еуропа сапасының
басын қосқан. Дәмханаға кірген жан тамаша кофеден ауыз тиіп, көне
рецепттермен дайындалған тағамнан дәм татып, ақсүйектер ордасында ас
ішкендей күйде болады. Мұнда барлық келушілерге есік ашық. Компанияның
бизнес әріптесі тұрақты, сенімді, қаржылы және сол қаржыны арттығысы
келетін азамат болуы керек. Есесіне компания тиімді, жұмыс істеп тұрған
бизнес-франчайзинг ұсынады. Бұл бизнесте әріптес персоналды оқытып,
сатуға үйретіп, дайын шешімдер ұсынып, жарнама мәселесінде көмек
көрсетеді.

МАДЛЕН

Мы воплощаем в жизнь детские мечты и грезы!
Кофейня-кондитерская ”МАДЛЕН” — это французский шик и европейское
качество. Атмосфера заведения и сама продукция — аристократические:
слышны нотки хорошего кофе, старинных рецептов, истории жизни
целого рода. Здесь рады всем и всегда. Франчайзинг-партнером компании
должен быть благонадежный, уравновешенный, финансово стабильный
человек, желающий приумножить свой капитал. В свою очередь компания
предлагает Вам приобрести эффективный, действующий бизнесфранчайзинг. Бизнес, где партнер обучит персонал, обучит продажам,
подскажет, как сделать лучше, предоставит готовые решения, поможет в
рабочих вопросах и рекламе.

MADLEN

We make children’s dreams and hopes come true!
Coffee confectionery faktory «MADLEN» - is French chic and European quality.
The atmosphere of the place and the products themselves are aristocratic: you
can to feel the smell of coffee, old recipes, stories of the life of the whole family.
Everyone is always welcome here.
The franchise partner should be a trustworthy, balanced, financially stable
person who wants to increase their capital. In turn, company offers you to
purchase an effective, operating business franchise. A business where a partner
will train staff, train sales, tell you how to do better, provide ready-made
solutions, help in business issues

Кофе-кондитерлік өнімдер.

Кофейня-кондитерская.

Coffee confectionery.
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MAIL BOXES ETC.

Mail Boxes Etc. – Әлемнің 40 елінде 1600 астам бөлімі бар бизнесқызметтер орталықтарының халықаралық франчайзингтік желісі. Бұл
жерде клиенттер 1980 жылдан бері жетекші операторлармен (UPS, DHL,
FedEx, TNT, Exline және басқа) құжаттар мен сәлемдемелерді шұғыл
жеткізу, полиграфиялық, кәдесыйлық және кеңсе өнімдеріне тапсырыс беру
бойынша бірегей қызметті көрсетіп келеді, сондай-ақ E-Commerce (eBay,
Amazon, Tao Bao және басқа) қызметтерін қолданады.

MAIL BOXES ETC.

Mail Boxes Etc. – Международная франчайзинговая сеть Центров Бизнес
Услуг с более чем 1600 Центрами в 40 странах Мира, где клиенты с 1980
года получают уникальный сервис по экспресс-доставке документов и
посылок ведущими операторами (UPS, DHL, FedEx, TNT, Exline и др.),
заказу полиграфической, сувенирной и канцелярской продукции, а также
пользуются услугами E-Commerce (eBay, Amazon, Tao Bao и др).

MAIL BOXES ETC.

Mail Boxes Etc. – Global Franchise network with more than 1600 Stores
in 40 countries all over the World since 1980. The Network provides to the
costumers unique services of Express delivery documents and parcels by the
leading courier companies (UPS, DHL, FedEx, TNT , Exline и др.), ordering print,
souvenire, office supply products and E-Commerce services (Ebay, Amazon,
Tao Bao и др).

Пошталық және курьерлік қызметтер.
Алматы к. Әл-Фараби даңғ. 19,
«Нұрлы-Тау» ПБ 3Б, 1-қабат, 2 кеңсе

Почтово-курьерские услуги.
г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 19,
ПЦФ «Нурлы-Тау» блок 3Б, 1 этаж,
офис 2

Postal and courier services.
Almaty, ave. Al-Farabi, 19, PTsF «NurlyTau» block 3B, 1st floor, office 2
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ROYAL CLEAN

«Royal Clean» құрғақ тазалау және кір жуу қызметтер желісі кілем жуу,
пальто, костюмдерді құрғақ тазалау және басқа да кір жууды ұсынады.
«Royal Clean» франшизасы кәсіпті басқаруда, қызмет операцияларында
және техникалық қызмет көрсетуде қолдау білдіреді. Жабдық сатып
алу инвестициясын қосқанда, франшизаның құны 8 000 000 теңгеден
басталады. Франшизаның өзін ақтау мерзімі 12-ден 24 айға дейін, роялти
– шығын құралдарын сатып алу.

ROYAL CLEAN

Сеть химчисток и прачечных услуг «Royal Clean» оказывает услуги по
мойке ковров, химчистке пальто, костюмов и другие прачечные услуги.
Франшиза «Royal Clean» способствует поддержке в управлении бизнесом,
рабочих операциях и осуществлению технического обслуживания. Стоимость
франшизы, включая инвестиции покупки оборудования, составляет от 8 000
000 тенге. Срок окупаемости инвестиций – от 12 до 24 месяцев, ройялти –
покупка расходных материалов.

ROYAL CLEAN

Dry cleaner’s network and laundry services «Royal Clean» provides services
on carpet cleaning, dry cleaning of coats, costumes and other laundry services.
The «Royal Clean» franchise supports the business management, working
operations and maintenance. The cost of franchise, including investments
in equipment, is starting from 8 000 000 tenge. The payback period of the
franchise is 12- 24 months, royalty – purchase of consumables.

Құрғақ тазалау және кір жуу қызметі
желісі.
Ақмола обл., Көкшетау қ., Солтүстік
өндіріс аймағы, 3 өтпе, 8Б құрылымы

Сеть химчисток и прачечных услуг.
Акмолинская обл., г. Кокшетау, пром.
зона Северная, проезд 3,строение 8Б

Dry cleaner’s network and laundry
services.
8B bldg., 3 drive, Severnaya Industrial
Zone, Kokshetau city, Akmola region
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SEREBROFF

«SEREBROFF» зергерлік салондар желісі 2011 жылы құрылған және
Қазақстан бойынша 35 зергерлік салоны бар. Марапаттары: «Қазақстандағы
күміс салондар No1 желісі» номинациясында «Қазақстан жыл таңдауы»,
2016 ж. ұлттық бизнес-рейтингінің «Сала көшбасшысы» марапаты, 2017
ж. SOKOLOV-тың «Сенімді серіктес» марапаты. Мұқият таңдалған тауарлар,
зергерлік салондардың жақсы концепциясы, ерекше әрі тиімді маркетингтік
шешімдер SEREBROFF компаниясын зергерлік нарықтың көшбасшысы деп
атауға мүмкіндік береді.

SEREBROFF

«Ювелирная сеть «SEREBROFF» основана в 2011 году и имеет 35
собственных ювелирных салонов по Казахстану. Награды: «Выбор года в
Казахстане» в номинации «Сеть салонов серебра No1 в Казахстане», премия
«Лидер отрасли» Национального бизнес рейтинга 2016 год, премия от
SOKOLOV «Надежный партнер» 2016 год.
Тщательно подобранный ассортимент, хорошая концепция ювелирных
салонов, нестандартные и эффективные маркетинговые решения говорит о
SEREBROFF как о лидере ювелирного рынка.

SEREBROFF

The chain of jewelry shops «SEREBROFF» is founded in 2011 and has
35 own jewelry shops across Kazakhstan. The awards: «Choice of the year
in Kazakhstan» in the nomination of «The chain of silver shops No.1 in
Kazakhstan», «Sector Leader» of the National business rating for 2016,
«Reliable Partner» award from SOKOLOV in 2017.
Carefully selected assortment, well-thought-out concept of jewelry shops,
non-standard and efficient marketing solutions show SEREBROFF as the
jewelry market leader.

SEREBROFF зергерлік салондар
желісі.
Алматы қ., Назарбаев даңғ., 77, 226
ғимарат

Сеть ювелирных салонов SEREBROFF.
г.Алматы, проспект Назарбаева,
д.77,помещение 226

The chain of jewelry shops SEREBROFF.
77 Nazarbayev ave., 226 premise,
Almaty city
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