لیست اتحادیه ها و شرکت های تولید کننده و واردکننده

شماره

عنوان شرکت

نام و نام خانوادگی

1

اتحادیه شرکت های مواد غذایی قزقاستان (اتحادیه تولید
کنندگان صنایع مواد غذایی و تبدیلی قزاقستان)
(شهر آلماتی ،کد پستی  ،505550کوچه نوسوپبیکاوا
)15

پاپیلیوشکو آناتولی ویسخاناویچ
رئیس

0

اتحادیه اشخاص حقوقی «موسسه شرکت های صنایع
سبک جمهوری قزاقستان»
(شهر آلماتی ،کوچه تولی بی  ،155جنب کوچه
بایتورسیناوا ،دفتر شماره ( 153ساختمان دانشگاه فنی
آلماتی)
اتحادیه تولید کنندگان ماشین آالت قزاقستان
(شهر آستانا ،کوچه آقسای ( ،1کوچه بیتونایا ))1

خوداوا لیوباو نیکوالیونا
رئیس

4

موسسه تولید پنبه قزاقستان (شهر چیمکنت ،کد پستی:
 ،185515کوچه ژانسوگوراوا ،75 ،اتحادیه اشخاص
حقوقی «موسسه تولید پنبه قزاقستان»

باکتیبایف سایین ریسبایویچ
رئیس

5

موسسه «فارم مید ایندوستریا قزاقستان» (شهر آستانا،
کوچه شماره ( ،0دوستیک)01/1 ،

سلطانوف سریک یگیلیویچ
رئیس

87017993555
87172446258
446266
Aphmikz@list.ru
S_sultanov@list.ru

8

شرکت با مسئولیت محدود «»KazGlassEnergy
(شهر آلماتی ،خیابان صیفولینا)51 ،

توکمادی مرادخان شاکرخاناویچ
مدیر کل

35050511335
فاکس35050511303 :
35050511818
553555 ،511858

5

شرکت سهامی «میکیالنژ»
(استان قزاقستان جنوبی ،شهر چیمکنت ،کوچه
جانسوگوراوا بدون شماره پالک)

جاراساوا شولپان عبدهللایونا
رئیس

3

شرکت سهامی «کارخانه تولید ماشین آالت سنگین
آلماتی» (آ.ز.ت.م ،).کد پستی  ،555553شهر آلماتی،
کوچه تولی بی 133

یدیگینوف ژیتپیسبای کاریبایویچ
مدیر کل

3

شرکت سهامی «آگروماش هولدینگ»  ،شهر آستانا،
شهکر آق بوالک  ،8کوچه  ،75-1پالک شماره 03

کیم دین ویکتاراویچ
رئیس هیئت رئیسه
مدیران

3

پسیمبایف میرام کودایبیرگیناویچ،
رئیس هیئت رئیسه

شماره های تماس تلفنی و نشانی
الکترونیکی
35550150008
352058352055
info@sppk.kz
spppk@sppk.kz
expo@sppk.kz
www.sppk.kz
35515331238
تلفن/فاکس35050308521:
appl@aplp.kz
87272423422
87272420327
35150578050
نمابر35150578138 :
info@smkz.kz
80740771078
35050583711
Sain_baktybaev@mail.ru

35513535000
35557551358
info@kss.kz

شورای

35550870535
 – 35050583875شماره تلفن
فاکس:
،583885
منشی،
583513
Damira_tx@inbox.ru
info@textile.kz
35515833351
35050553055
فاکس35050555733 :
reception@aztm.kz
سانجار نائوریزبایف – دستیار
350505530530570
35557033370
فاکس35058531155 :
35515885870
35150035185
35150035188
035185
info@kost.amh.kz
87015558992
پاک ناتالیا یوریونا

کوژابایف سیدهللا الیاساویچ رئیس
شورای مدیران
الیاسوف یرکیبوالن سیدهللایویچ
معاون رئیس
سالژانوف اسالمبیک تولیئوبایوچ
مدیر

15

شرکت سهامی «»Alageum Electric

11

شرکت سهامی «کارخانه ترانسفورماتوری کنتائو»

10

شرکت با مسئولیت محدود « آلتین کیران –ک» (کد
پستی ،515555 :شهر استانا ،کوچه سیگاناک ،پالک
شماره  ،05مرکز تجاری «انصار» ،طبقه )17

13

شرکت سهامی «کارخانه تولید واگن آکموال»

11

شرکت سهامی «آسیا آوتو» ،شهر اوست
کامینوگورسک ،کد پستی  ،555550کوچه باژاوا،
151/1

15

شرکت با مسئولیت محدود «کازتوربوریمونت» (شهر
استانا ،کد پستی  ،515555خیابان کابانبای باتیر )03

اوسیروف آسخات گابدوالیویچ
مدیر کل

18

شرکت با مسئولیت محدود «( »Amir-hayatشهر
آستانا)

کریموف رستم
مدیر کل

15

شرکت با مسئولیت محدود «کارخانه نوردکاری لوله
پاوالدار» ( ،175555شهر پاوالدار ،شهرک صنعتی
مرکزی)

اسماگولوف اصغر سایالئوبیکاویچ
(3MBA
مدیر امور مالی
عضو شورای مدیران
ماندیف یرژان اورازبیکاویچ
رئیس

آرینگازین روسالن آبایویچ
مدیر

معاون رئیس
 35150058750محبت
info@alageum.com
35500000558
ktz@alageum.com
35150555835
35150555833
 – 35510187583اوسپانوف
عادل آخاتاویپ ،سردفتر شرکت
office@altynkyran.kz
585787
815530
355515555555
35550117755
35080500805
،700775
فاکس 500555
دستیار خانم دیانا 500811
35550573505
www.aziaavto.kz
zavod@aziaavto.kz
تلفن55150077185+ :
فاکس55150070387+ :
الکترونیکی:
نشانی
info@ktr.kz
35555757377
35503330350
35150071051
k.rustem.kz@gmail.com
35515753588
35130887185
ptpz@mail.ru

