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• Конгресс бағдарламасы

іС-шаРалаР бағДаРламаСы 
20 қазан

панДЕмИя ЖағДайынДа ӘлЕмДік Тау-кЕн өнЕРкӘСібінің өСу вЕкТОРлаРы 

Уақыт Іс-шара Орын

8.00-9.00 қатысушыларды тіркеу
hilton Astana 

9.30-10.00 Көрме бойынша ВиП-тур 

1
0

.0
0

 –
 1

1
.3

0

Пленарлық отырыс 
«Пандемия жағдайында әлемдік тау-кен өнеркәсібінің өсу 
векторлары» 

Модератор:  Марк Смит  -   Каспий өңіріндегі «делойт» 
Басқарушы Серіктесі

Спикерлер:

• Бейбіт атамқұлов – Қазақстан Республикасының 
Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі

• Эльдар Мамедов – «KAZ Minerals Management» ЖШС 
Басқарма Төрағасы

• Эдуард Огай* – «Қазақмыс Корпорациясы» ЖШС  
Директорлар Кеңесінің Төрағасы

• Серік шахажанов – «Евразийская Группа» ЖШС 
Басқарма Төрағасы

• Биджу Наир – «АрселорМиттал Теміртау»  АҚ Бас 
директоры

• қанат досмұқаметов – «Полиметалл Еуразия» ЖШС
бас директоры

• данияр  тұрсынқұлов – «Казцинк» ЖШС, 
Трансформация жөніндегі атқарушы директор, 

• Николай радостовец – «Тау-кен өндіру және тау-
кен металлургия кәсіпорындарының республикалық 
қауымдастығы» ЗТБ атқарушы директоры

• рохитеш дхаван – Тау-кен ісі және металдар жөніндегі 
Халықаралық кеңестің Президенті  (icMM), Ұлыбритания 

• иан Колбурн – ТМД-дағы «Делойт» Басқарушы Серіктесі
• гай райдер* – Халықаралық Еңбек Ұйымының  

Бас директоры, Швейцария

forum hall

Холлдарда 
хабар тарату:

NUr-SUltAN,
tUrKeStAN,

AlMAtY, 
PreSS 

ceNter

11.30-12.00 Баспа сөз-конференциясы press Center

11.30-12.00 Кофе-брейк

*Алдын ала бағдарлама 2021 жылғы 4 Қазан (өзгертулер болуы ыктимал)

fOruM hAll

prESS CENTEr

Nur-SulTAN hAll

AlMATy hAll

TurKESTAN hAll
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Уақыт Іс-шара Орын
1

2
.0

0
 –

 1
3

.3
0

Сессия
Саланы цифрлық трансформациялау есебінен тау-кен өндіру 
кешенінің тиімділігін қалай арттыруға болады

Серіктес: Цифра азия

Nur-Sultan 
hall

«қазақстандағы геологиялық барлаудың сын-тегеуріндері 
мен перспективалары» геология сессиясы 
• Геологиялық барлау
• Өндіру
• Қайта өңдеу
• Білім беру және ғылым

Серіктес: Minerals Exploration ltd

Almaty hall

13.30-14.30 Түскі ас

14
.3

0 
–

 1
6.

00

қазақСТанның алТын өнЕРкӘСіпшілЕРінің 
II фОРумы

forum 
hall

Сессия
Саланы цифрлық трансформациялау есебінен тау-кен өндіру 
кешенінің тиімділігін қалай арттыруға болады.

Серіктес:  Цифра азия  

Nur-Sultan 
hall

қазақстандық және халықаралық компаниялардың 
технологиялық және инновациялық шешімдерінің 
тұсаукесерлері

beeline Kazakhstan

Спикер: Евгений Настрадин – Beeline Қазақстан бас атқарушы 
директоры

Тақырыбы: «Сандық шешімдерді біріктіру. Кейс: Жәйрем КБК 
(Қазмырыш) үшін Private lte»

press Center
«институт гипроникель»  Жақ 
(Норникель компаниялар тобы)

Спикер: артем Ермилов – «Институт Гипроникель» ЖАҚ , 
трансформация және даму тобы, бас менеджер

Тақырыбы: «Гипроникель» институтының нақты өндірістік 
міндеттерді шешудегі талдаудың жергілікті әдістерімен 
технологиялық шыққан материалдардың заттық құрамын зерттеу 
саласындағы тәжірибесі»

*келесі бетті қараңыз
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1
4
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0

«қазақстандағы геологиялық барлаудың сын-тегеуріндері 
мен перспективалары. Кен орындарын іздеу және игеру»
геология сессиясы»

• Геологиялық барлау
• Өндіру
• Қайта өңдеу
• Білім беру, ғылым

Almaty
hall

16.00-16.30 Кофе-брейк

1
6

.3
0

 –
 1

8
.0

0

қазақСТанның алТын өнЕРкӘСіпшілЕРінің 
II фОРумы

forum hall

Сессия
Саланы цифрлық трансформациялау есебінен тау-кен өндіру 
кешенінің тиімділігін қалай арттыруға болады.

Серіктес: 
Цифра азия  

Nur-Sultan
hall

қазақстандық және халықаралық компаниялардың 
технологиялық және инновациялық шешімдерінің 
тұсаукесерлері

diPcO:
«Жаңа технологияларды қолдана отырып жобалау және жұмыс 
істеп тұрған тау-кен өнеркәсібі кәсіпорындарын қайта жаңарту»

press Center

«қазақстандағы геологиялық барлаудың сын-тегеуріндері 
мен перспективалары. Кен орындарын іздеу және игеру»
геология сессиясы»

• Геологиялық барлау
• Өндіру
• Қайта өңдеу
• Білім беру, ғылым

Almaty
hall

18.30 –20.30 алтын гефест марапаттау рәсімі
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21 қазан

Уақыт Іс-шара Орын

9.00-10.00 қатысушыларды тіркеу hilton Astana

11.00-18.00 B2В и B2g  кездесулер press center

1
0

.0
0

 –
 1

1
.3

0

Көмір өнеркәсібі тақырыбына арналған дөңгелек үстел forum hall

дөңгелек үстел
Қор нарығында тау-кен саласына инвестициялар тарту

Серіктес: «астана» халықаралық қаржы орталығының 
биржасы (aiX)

Nur-Sultan
hall

тМК-дағы әйелдер
«Тау-кен металлургия саласындағы болашақтың жұмысы. 
Салада мансап құруға қажетті негізгі дағдылар. Компаниялар 
қызметкерлерді қалай қолдайды және дамытады»

Серіктес: deloitte  

Almaty
hall

11.30-12.00      Кофе-брейк

1
2

.0
0

 –
 1

3
.3

0

Көмір өнеркәсібі тақырыбына арналған дөңгелек үстел forum hall

дөңгелек үстел
Қор нарығында тау-кен саласына инвестициялар тарту

Серіктес: «астана» халықаралық қаржы орталығының 
биржасы (aiX)

Nur-Sultan
hall

тМК-дағы әйелдер
«Тау-кен металлургия саласындағы болашақтың жұмысы. 
Салада мансап құруға қажетті негізгі дағдылар. Компаниялар 
қызметкерлерді қалай қолдайды және дамытады»

Серіктес: deloitte  

Almaty
hall

13.30-15.00      Түскі ас

1
4

.3
0

–
1

8
.0

0

Панельдік пікірталас және шеберлік-сабақтар сериясы
4.0.индустрияны құрудың 
ажырамас элементі ретінде құзыреттілікті дамыту
Серіктес: tech garden

forum hall

тау-кен компанияларының тұсаукесерлері
«Сатып алуға қатысу: қалай жеткізуші болуға болады?»

Almaty
hall

16.00-16.30       Кофе-брейк
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• қатысушылардың сипаттамасы

алТын СЕРікТЕС, Стенд № 14 

ArCElOrMITTAl
Республика даңғылы, 1
Теміртау қ., 101407, Қазақстан
тел.: +7 7213 96 50 09
e-mail: general.mst@arcelormittal.com

«АрселорМиттал Теміртау» акционерлік қоғамы Қазақстан 
Республикасының тау-кен металлургия секторының ірі кәсіпорны 
болып табылады. Кәсіпорын жеке көмірі, темір кені және 
энергетикалық базасымен қоса біріктірілген тау-кен кешенін 
қамтиды. «АрселорМиттал Теміртау» компаниясы құрамына 
келесілер кіреді:
• болат департаменті;
• көмір департаменті;
• темір-кен департаменті.
«АрселорМиттал Теміртау» АҚ жалпақ және сұрыпты илек, оның 
ішінде полимер, мырыш және алюминий жабындысы бар илек 
өндірісіне маманданған, сондай-ақ агломерат, темір кені және көмір 
концентратын, кокс, шойын, болат, оның ішінде үздіксіз құйылған 
слябтар, штрипс, лонжеронды жолақ, электрмен дәнекерленген 
құбырлар және домна және коксхимия өндірісінің ілеспе өнімдерін 
өндіреді.
Кәсіпорын iSo 9001 халықаралық сапа стандарттарының, iSo 14001-
2015 экологиялық менеджментінің және iSo 45001 халықаралық 
стандартының талаптарына сәйкес сертификатталған.
«АрселорМиттал Теміртау» компаниясы әлеуметтік бағдарланған 
компания болып табылады. Кәсіпорынның балансында демалыс 
үйлері, шипажайлар, балалардың жазғы сауықтыру лагерьлері, 
спорт кешендері және медициналық мекемелері бар. Компания 
Теміртау қаласының тұрғындарына (ыстық және суық су, жылу, 
электр энергиясы) коммуналдық қызметтер жеткізуші болып 
табылады.

алТын СЕРікТЕС, Стенд № 15 

ЕУраЗиЯлық тОП (erg)
Кабанбай батыр даңғылы, 30А
Нұр-Сұлтан қ., 010000, Қазақстан
тел.: +7 7172 59 21 53
факс: +7 7172 59 21 77
e-mail: erg@erg.kz
web: www.erg.kz

eUrASiAN reSoUrceS GroUP ТУРАЛЫ АНЫҚТАМА 
eurasian resources Group (erG) – табиғи ресурстарды өндіру мен 
өңдеу, энергетика, логистика және маркетинг салаларында толық 
біріктірілген, әлемдегі ең ірі әртараптандырылған компаниялардың 
бірі болып табылады. Төрт құрлықта орналасқан 15 елде 
Еуразиялық Топтың кәсіпорындары өз саласы бойынша ең ірі 
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жұмыс берушілердің бірі саналады. Бүгінде erG жоғарыкөміртекті 
феррохром құрамындағы хром үлесі бойынша Еуразия кеңістігіндегі 
көшбасшы әрі темір кенін жеткізуші ірі компанияға айналды. 
Қазақстандағы жоғары маркалы алюминий өндіретін жалғыз 
кәсіпорын Топ құрамында. сондай-ақ, мыс пен кобальт жеткізуші ірі 
компаниялар қатарында.
erG – Қазақстанның тау-кен, металлургия саласының үштен 
бірін құрайды. Сонымен қатар, erG – Орталық Азиядағы электр 
қуатын негізгі жеткізушілердің бірі және ірі темір жол операторы. 
Қазақстанда Еуразиялық Топ пен еліміз үшін аса маңызды 
кәсіпорындар орналасқан. Олар: Қазхром ТҰК, Соколов-Сарыбай 
кен-байыту өндірістік бірлестігі (ССКӨБ), Қазақстан Алюминийі, 
Қазақстан электролиз зауыты (ҚЭЗ), Еуроазиаттық энергетикалық 
корпорациясы (ЕЭК), “Шұбаркөл Көмір”, “3-Энергоорталық” АҚ 
және “ТрансКом” Көлік тобы мен erG Service. 

ұйымДаСТыРушы 

ICA EurASIA fZ llC  
office No.2609,  
Shatha tower, Al-Falak Str.,Dubai Media city, P.o. Box 502147,  
Dubai, U.A.e.
tel.: +9 71 0 4 554 5319
e-mail:  info@ica-eurasia.com

icA  events Таяу Шығыс, Орталық Азия және Кавказ аумағында 
халықаралық сауда көрмелері мен конференцияларының жетекші 
ұйымдастырушыларының бірі болып табылады. Біз халықаралық 
компанияларды экономиканың барлық салаларын қамтитын 
өңірдің 50-ден астам жетекші көрмелері мен конференцияларына 
қатысуға тартамыз. Біз өзіміздің іс-шараларымызды ең үздік 
жергілікті серіктестермен ынтымақтаса отырып, ең беделді көрме 
алаңдарында ұйымдастырамыз және жаңа нарықтарға шығуға 
және жаңа мүмкіндіктер ашуға ниет білдірген барлық халықаралық 
компанияларға өңірлік тәжірибе ұсына аламыз.
icA  events өз компанияларымен, сондай-ақ тәуелсіз агент-
термен, қауымдастықтармен және топтардың ұлттық ұйымдасты-
рушыларымен тікелей жұмыс істейді. Біз көрмелерді ұйымдастыру, 
көрме стендтерін сату, стендтер салу және техникалық қызметтер, 
демеушілік және жарнамалық қызметтердің барлық түрлерін 
ұсынамыз.
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ұйымДаСТыРушы

ITECA, ЖшС 
Тимирязев көшесі, 42, 8-қабат,
БО “World trade center Almaty”, блок С
Алматы қ., 050057, Қазақстан
тел.: +7 727 2583434
факс: +7 727 2583444
e-mail:  contact@iteca.kz 
web: www.iteca.kz

Қазақстандық iteca көрме компаниясы Қазақстан нарығында 25 
жылдан астам уақыт жұмыс істейді және жыл сайын 30-ға жуық 
халықаралық деңгейдегі көрмелер мен конференциялар өткізеді. 
Компания ұйымдастырған экспо іс-шаралар Алматы, Атырау, 
Нұр-Сұлтан, Шымкентте өтіп, бүкіл Орталық Азия өңірінің бизнес-
аудиториясын жинайды.
Компанияның тақырыптық іс-шаралары экономиканың 22 түрлі 
секторын қамтиды, олардың ішінде: мұнай және газ, энергетика, 
тау-кен ісі және металлургия, құрылыс, туризм, көлік және логистика, 
тамақ өнеркәсібі және ауыл шаруашылығы, медицина бар.
iteca іс-шаралары Қазақстан Республикасы Үкіметінің, 
Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің, 
Энергетика министрлігінің, Денсаулық сақтау министрлігінің, 
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігінің, Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің, Ішкі істер министрлігінің және 
Қазақстан Республикасының басқа да бейінді министрліктері мен 
комитеттерінің, облыстық/қалалық әкімдіктердің (әкімшіліктердің) 
және салалық қауымдастықтардың ресми қолдауымен өтеді.
Компания “ҚазМұнайгаз “ҰК” АҚ, “Электр желілерін басқару 
жөніндегі қазақстандық компания” “KeGoc” АҚ, “Қазақстан Темір 
Жолы “ҰК” АҚ және басқа да көптеген ұлттық компаниялармен 
көпжылдық тығыз ынтымақтастықта жұмыс істейді.
Дүниежүзілік көрме индустриясы қауымдастығы (UFi) “iteca” он бір 
көрмесіне “UFi Approved event” белгісін берді: “KioGe” (“Мұнай және 
Газ”), “KazBuild” және “AstanaBuild” (құрылыс), “Mining and Metals 
central Asia” және “Astana Mining & Metallurgy” (Тау-кен жабдығы, 
кен мен минералдарды өндіру және байыту), “Foodexpo Qazaqstan” 
(Тамақ өнеркәсібі), “Agroworld Kazakhstan” (Ауыл шаруашылығы), 
“KitF” (Туризм және саяхат),”KiHe”және “AstanaZdorovie” (Денсаулық 
сақтау),”Powerexpo Kazakhstan” (Энергетика, Электротехника және 
энергетикалық машина жасау).
“UFi Approved event” белгісі оқиғалардың жоғары ұйымдастырушылық 
деңгейін, олардың бизнестің дамуына және саланың қалыптасуына 
әсерін куәландырады, сондай-ақ статистиканың дұрыстығын 
растайды.
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ақпаРаТТық СЕРікТЕС

қазақСТан ЕвРОпалық  
БиЗНЕС аССОЦиаЦиЯСы (ЕВрОБаК) 

Желтоқсан к-сі, 181, 
intercontinental, 110 кеңсе
Алматы қ., A15P5A0, Қазақстан
тел.: +7 727 258 28 21
e-mail: eurobak@eurobak.kz
web: www.eurobak.kz 

Қазақстанның Еуропалық Бизнес Қауымдастығы (ҚЕБҚ) 
Қазақстандағы Еуропалық іскерлік топтардың атынан өкілдік 
ететін коммерциялық емес ұйым болып табылады. Қауымдастық 
Қазақстанда жұмыс істейтін және инвестицияларды жүзеге 
асыратын компаниялардың және Қазақстан Республикасындағы 
Еуропалық Одақ делегациясының бірлескен бастамасы бойынша 
құрылды. 
Қауымдастық Қазақстан мен Еуропа арасында іскерлік және 
қоғамдық салаларда диалогты ілгерілетуде және орнатуда үлкен рөл 
атқарады. Бүгінгі таңда ҚЕБҚ өз құрамында Қазақстанда кәсіпкерлік 
қызметпен айналысатын жетекші халықаралық, еуропалық 
компаниялар мен мекемелерді, сондай-ақ дипломатиялық 
қоғамдастық өкілдерін біріктіреді.

алТын СЕРікТЕС, Стенд № 16 

қаЗақМыС КОрПОраЦиЯСы, ЖшС 
Нақты мекен-жайы:
Қарағанды қ., 100012, Абай к-сі,12
e-mail: office@kazakhmys.kz
web: www.kazakhmys.kz

«Қазақмыс» тобы - вертикалды интеграцияланған холдинг, оның 
негізгі активтері тау-кен өндіру саласы мен түсті металлургияда 
шоғырланған.
«Қазақмыс» концентраттағы мыс шығару жөнінен (271 мың тонна) 
әлемде 20-орында және алыс-беріс шикізатын ескере отырып, 
бастапқы және катодты мыс өндіру жөнінен (тиісінше 377 және 365 
мың тонна)  12-орында тұр.
2020 жылы «Қазақмыс» тобының қосқан үлесінің арқасында 
Қазақстан Республикасы күміс өндіруші елдердің әлемдік 
рейтингісінде 11-ші орынға (279 тонна, елдегі жалпы өндірістің 
51%) жайғасты.
Электр энергиясын генерациялау бойынша өндіріс көлемі 7 267,53 
млн. сағкВт құрайтын Топ 2020 жылдың қорытындысы бойынша 
Қазақстан Республикасында 3-орынды иеленді.
“Қазақмыс” кәсіпорындары - кеніштер, байыту фабрикалары, мыс 
қорыту зауыттары - 37 мыңға жуық адам еңбек ететін үш өндірістік 
алаңда (Балқашта, Жезқазғанда, Қарағандыда) орналасқан.
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2020 жылы “Қазақмыс” компаниялар тобы мыс және басқа да бағалы 
металдарды өндіруде айтарлықтай табыстарға қол жеткізді. Жыл 
қорытындысы бойынша корпорация кен өндіру жөніндегі өндірістік 
жоспарды 100.76% - ға орындады. Барлығы 29 миллион 356 мың 
тонна кен өндірілді. Өндірілген кендегі мыстың орташа мөлшері 1% 
құрады, жоспар бойынша 0.94%. 2020 жылы “Қазақмыс” байыту 
фабрикалары барлығы 31.3 миллион тонна кен өңдеді. Сондай-ақ, 
2020 жылы Топ өндірді:
• атодты мыс-258.36 мың тонна, жоспарлы көрсеткіштердің 

745 тоннаға артуы, өткен жылдың ұқсас кезеңінде-245.92 мың 
тонна, көрсеткіш 12.44 мың тоннаға ұлғайған (+5.06%);

• құймалардағы алтын 5,950 кг, өткен жылдың ұқсас кезеңінде 
4,428 кг, көрсеткіш  1,522 кг-ға ұлғайған (+34.4);

• құймалар мен түйіршіктердегі күміс 262.18 кг, өткен жылдың 
ұқсас кезеңінде - 223.47 кг, көрсеткіш 38.71 кг-ға ұлғайған 
(+17.32%).

Kazakhmys-Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші. Топ өткізетін негізгі 
дайын өнім катодты мыс болып табылады, ол экспортқа және 
ішкі нарыққа - өндіруші зауыттарға (Үлбі металлургия зауыты, 
ТМӨЗ АҚ) жөнелтіледі. Мыс Қытай мен Еуропаға экспортталады 
(Новороссийск порты арқылы). Алтын басым құқық бойынша және 
ҚР заңнамасына сәйкес ҚР Ұлттық банкінің атына жөнелтіледі. Күміс 
ішкі нарыққа жөнелтілмейді, экспорт Алматы қаласының әуежайы 
арқылы Ұлыбританияға шығарылады.
Осылайша, компания тәуелді  болатын негізгі макроэкономикалық 
көрсеткіштер: металдардың бағасы және теңгенің АҚШ долларына 
шаққандағы бағамы.

алТын СЕРікТЕС, Стенд № 04 

KAZ MINErAlS
Ж. Омаровой к-сі, 8
Алматы қ., 050020, Казахстан
тел.: +7 727 244 03 53
e-mail: George.Sweiha@kazminerals.com
 procurement@kazminerals.com

КAZ Minerals limited (бұдан әрі – KAZ Minerals немесе Топ) 
– Қазақстанда, Қырғызстанда және Ресейде заманауи, ірі 
ауқымды, азшығынды карьерлік типтегі тау-кен өндірісін дамытуға 
бағытталған, өсу әлеуеті зор мыс өндіруші компания. Компания 
операциялық іс-қызметін ШҚО орналасқан Ақтоғай және Павлодар 
облысындағы Бозшакөл ашық кеніштерде, сонымен қатар, Шығыс 
Қазақстанда орналасқан үш кеніш пен кен байыту фабрикаларында 
және Қырғызстандағы Бозымшақ мыс-алтын кенішінде жүргізеді. 
2020 жылы мыстың жалпы өндіріс көлемі 306 мың тоннаны құрады, 
ілеспе өнім ретінде 50 мың тонна концентраттағы мырыш, 196 мың 
унция алтын мен 3,374 млн. унция күміс өндірілді. 2019 жылдың 
қаңтар айында Топ Ресей Федерациясы Чукот автономиялы 
округіндегі Баимская мыс жобасын сатып алды. Баимская – ашық 
типтегі кеніш негізінде мыс өндіретін төмен шығынды әрі ауқымды 
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тау-кен кешенін құру әлеуеті бар әлемдегі игерілмеген ірі мыс 
алаңдарының бірі.
Топтың жаңа өндірістік кәсіпорындары – Ақтоғай мен Бозшакөл – 
саладағы ең қарқынды даму көрсеткіштерін қамтамасыз етіп, KAZ 
Minerals-ты қорының басым бөлігі әлемдік деңгейдегі ашық түрдегі 
кеніштерден тұратын компанияға айналдырды. Сульфидті кенді 
қайта өңдеу қуатын екі есе арттыратын Ақтоғайды кеңейту жобасы 
2021 жылдың соңында жұмысын бастайды.
Ресейдегі Баимская лицензиялы алаңының аумағында орналасқан 
Песчанка кен орнының ресурстары Jorc кодексіне сәйкес 
бағаланып, кендегі мөлшері 0,39% болатын 9,9 млн тонна мыс және 
кендегі мөлшері 0,21 г/т болатын 16,6 млн унция алтынды құрайды.

алТын СЕРікТЕС, Стенд № 03 

КаЗЦиНК КОМПаНиЯСы
Промышленная к-сі, 1
Өскемен қ., 070002, Қазақстан
тел.: +7 7232 291001
e-mail: kazzinc@kazzinc.com
web: www.kazzinc.com

Компаниямыз – мыс, бағалы металдар және қорғасын сияқты 
ілеспе металл түрлерін көптеп қоса өндіретін интеграцияланған ірі 
мырыш өндіруші. Компанияның негізгі кәсіпорындары Қазақстан 
Республикасының Шығыс Қазақстан, Ақмола және Қарағанды 
облыстарында орналасқан.

алТын СЕРікТЕС 

pOlyMETAl
«Полиметалл» АҚ Ресейдегі топтық холдингтік компаниясы
Народного Ополчения даңғылы, 2
Санкт-Петербург қ., 198216, Ресей
тел.: +7 812 334 3666
 +7 812 677 4325
факс: +7 812 753 6376

ЖШС «Полиметалл Евразия»
Д. Кунаева көшесі, 10
Нұр-Сұлтан қ., 010000, Қазақстан
тел.: +7 717 261 0222
web: www.polymetalinternational.com
 
Polymetal компаниясы — Ресей мен Қазақстанда активтері бар 
асыл металдарды өндіру бойынша көшбасшылардың бірі. Әлемдегі 
үздік 10 алтын өндіруші компанияларға кіреді. Polymetal акциялары 
Лондон және Мәскеу қор биржасында саудаласады, сонымен қатар 
Astana international exchange (Қазақстан)  халықаралық «Астана» 
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қаржы орталығының биржасында. Компания FtSe 100,  FtSe Gold 
Mines және MSci russia индекстеріне кіреді. Тоғыз алтын мен күміс 
кен орындарына ие және жоғары сапалы даму жобалары бар. 
Polymetal толығымен өз күшімен кен орындарын игеру кешенін 
жүзеге асырады – геологиялық барлаудан бастап пайдалануға дейін. 
Стратегияның басты элементі – қаржылық пен адам ресурстарын 
тиімді және жауапкершілікпен максималды пайдалануға мүмкіндік 
беретін өңдеу орталықтарын (хаб) құру, бұл инвестицияланған 
капиталдан жоғары кірістілік алуға мүмкіндік береді.   
2011 жылдың қарашасында Ресей компаниялардың біріншісі болып 
Лондон қор биржасында премиалдық листингке ие болды (тиккер 
PolY).
Polymetal Қазақстан Республикасында 2009 жылдан бері жұмыс 
істеп келеді, қазіргі уақытта үш жобаны жүргізіп жатыр: 2018 жылы 
сәтті жұмысын бастаған Шығыс Қазақстандағы Қызыл, Қостанай 
облысындағы Варваринское және Комаровское. Сонымен қатар, 
компания елде бірнеше геологиялық барлау жобаларын жүргізіп 
жатыр; Polymetal жобаларында Қазақстанда 2 500 -ден аса адамдар 
жұмыс істейді.
2019 жылдың сәуір айында Astana international exchange  (тиккер 
PolY) биржасында  . Polymetal бірінші шетел эмитенті болды. 

қОла СЕРікТЕС, Стенд № 05 

dIpCO, ЖшС
Сейфуллин к-сі, 5, 3 кеңсе
Нұр-Сұлтан, Қазақстан  
тел.: +7 7172 63 62 23
e-mail:  info@dipco.kz
web: www.dipco.kz

Өнеркәсіптік жобалау және BiM үлгілеу.

қОла СЕРікТЕС, Стенд № 01 

MSA MINErAlS CONSulTINg lTd
Мәңгілік Ел даңғылы, 55/21, 1 қабат, c4. 2 Блок, 164 кеңсе
Нұр-Сұлтан, Қазақстан
тел.: +7 7172 24 72 80
e-mail: info@moperating.kz
web: www.moperating.kz 

Пайдалы қазбалар кен орындарын өнеркәсіптік ауқымда геоло-
гиялық барлау, іздеу және игеруге дайындау. Кеңес беру қызметтері. 
Маркетингтік зерттеулер жүргізу. 
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қОла СЕРікТЕС, Стенд № 05  

rOCK flOw dyNAMICS
Профсоюзная к-сі, 25а
Мәскеу, 117418, Ресей
тел.: +7 499 409 05 00
e-mail: tnavigator@rfdyn.ru
web: www.rfdyn.ru

Кен орындарын үлгілеу. 

РЕСмИ қОлДаушы 

нұР-СұлТан қалаСы Әкімі ASTANA INvEST 
қИДО, ЖшС
Қошқарбаев даңғылы, ½, 3-қабат
Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан
тел.: +7 7172 64 72 01
e-mai: info@investastana.kz

Нұр-cұлтан қаласы әкімдігінің «Astanainvest» ҚИДО» ЖШС құрылы-
мында жұмыс істейтін туристік саланы жоспарлау, дамыту және 
ілгерілету жөніндегі негізгі ұйым.
Экономиканың басым бағыттарына инвестициялар тарту арқылы, 
сонымен бірге мемлекет пен бизнестің серіктестігі қағидаттарында 
негізделген әрекеттерді атқарып елорданың дамуына жәрдемдесу.

Стенд № 07 

Два кЕй
Тілендиев к-сі, 258в үй
Алматы, 050060, Қазақстан
тел.: +7 727 376 62 60
e-mail: info@2k.kz

• Кез келген үлгідегі өндіруді жобалау
• KAZrc, Jorc стандарттары бойынша қорларды есептеу
• Геологиялық барлау
• Аналитикалық зерттеулер
Қазақстандағы Geovia Surpac, MineSched, Whittle ресми 
дистрибьюторы
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Стенд № 09  

ИСТкОмТРанС, ЖшС 
Әл-Фараби даңғылы, 77/7, Есентай Тауэр БО, 11 қабат
Алматы қ., Қазақстан
тел.: + 7 727 355 51 11
e-mail: eastcom@ect.kz
web: www.ect.kz

«Исткомтранс» – Қазақстан мен Орталық Азиядағы ең ірі жеке 
теміржол операторы.
Компанияның басқаруындағы вагондардың жалпы паркі әр түрлі 
үлгідегі 16.000 бірліктен астам.

Стенд № 02 

иННОВаЦиЯлық тЕХНОлОгиЯлар ПарКі  
ДЕРбЕС клаСТЕРлік қОРы TECh gArdEN
Жібек Жолы даңғылы, д. 135 үй, 5 этаж
Алматы қ., Қазақстан
тел.: +7 727 355 70 40
моб. : +7 701 559 70 98
e-mail: k.nurbekov@techgarden.kz
web: www.techgarden.kz

tech Garden -дің негізгі міндеті - өнеркәсіптік кәсіпорындарды 
цифрлық трансформациялауға қолдау көрсету және Индустрия 4.0 
технологияларын белсенді енгізуді ынталандыру үшін экожүйені 
дамыту.

Стенд № 02 

ИнДуСТРИалДы Даму ОРТалығы
Жібек Жолы даңғылы, д. 135 үй, 5 этаж
Алматы қ., Қазақстан
тел.: +7 727 355 70 40
моб.: +7 701 442 64 64
e-mail: a.assylbek@techgarden.kz
web: www.techgarden.kz

Орталықтың негізгі қызметтері - индустрия 4.0 шеңберінде 
кәсіпорындардың цифрлық трансформацияға қажеттіліктері 
мен дайындығын талдау, цифрландыру стратегиялары бойынша 
ұсыныстар әзірлеу, сондай -ақ консультациялар, сараптамалар мен 
жобаларды техникалық қолдау.
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Стенд № 02 

iNtelliseNse-laB ЦиФрлық 
ИнДуСТРИялық ОРТалығы
Жібек Жолы даңғылы, д. 135 үй, 5 этаж
Алматы қ., Қазақстан
тел.: +7 727 355 70 40
моб.: +7 701 728 8448
e-mail: dana@kz.intellisense.io
web: www. ru.intellisense.io

intellisense-lAB-тың негізгі өнімі-тау-кен, мұнай-газ, өңдеуші, 
энергетикалық және логистикалық салалар бойынша нақты уақытта 
шешім қабылдауға мүмкіндік беретін brains.app, интеллектуалды Ai 
платформасы.

Стенд  № 10 

майкРОмайн ОРТалық азИя ЖшС
Кабдолова к-сі, 16, жақтау 1, кеңсе 501
Алматы, 050062, Қазақстан
тел.: +7 727 349 39 94
e-mail: mmkz@micromine.com
web: www.micromine.kz

Тау-кен саласына арналған бағдарламалық шешімдерді әзірлеу 
және сату: геологиялық барлаудан бастап, кенді фабрикаларға 
жеткізуге дейін.

Стендсіз қатысу  

мОСИнТРаСТ, ммк
Вокзальная к-сі, 18 Б үй
Красногорск қ., 143405, Ресей
тел.: +7 495 979 00 09
e-mail: info@mosintrast.ru
web: www.mosintrast.ru

Тау-кен, алтын өндіру, цемент, химия және целлюлоза-қағаз 
салалары кәсіпорындарында техникалық қызмет көрсетуге 
және жоғары технологиялық жөндеу-монтаждау және құрылыс 
жұмыстарын орындауға маманданған.
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Стенд № 17 

ТЕХнОСИбэкО, Жшқ
Комсомол даңғылы 44, бөлмесі.1065-1068 
Томск қ., 634021 Ресей, 
тел.: +7 3822 44 65 07
 +7 38452 97 234
e-mail: office@technosibeco.ru
web: www.technosibeco.ru

Өнеркәсіптік химикаттарды көтерме саудада сату.

cтенд № 06  

кСЕлл, ақ
Самал ық. ауданы, 100 үй
Алматы, Казахстан
моб.: +7 701 211 32 25
e-mail:  alla.yefremova@kcell.kz
web:   www.kcell.kz

«Кселл» АҚ негізгі міндеттерінің бірі өндірістік процестерді 
цифрландыруға бағытталған Private lte, iot, Big Data және т.б. 
ауқымды В2В шешімдерін ұсыну болып табылады.
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пРОгРамма мЕРОпРИяТИй 
20 ОкТябРя

вЕкТОРы РОСТа мИРОвОй гОРнОДОбываЮЩЕй пРОмышлЕннОСТИ 
в уСлОвИяХ панДЕмИИ 

Время Мероприятие Место

8.00-9.00 регистрация участников hilton 
Astana 9.30-10.00 ВиП-тур по выставке

10.00-11.30

Пленарное заседание 
«Векторы роста мировой горнодобывающей 
промышленности в условиях пандемии» 

Модератор:  Марк Смит  -  Управляющий Партнёр «Делойт» 
в Каспийском регионе  

Спикеры:
• Бейбут атамкулов – Министр индустрии и 

инфраструктурного развития Республики Казахстан  
• Эльдар Мамедов – Председатель Правления ТОО «KAZ 

Minerals Management»
• Эдуард Огай* – Председатель Совета Директоров ТОО 

«Корпорация Казахмыс» 
• Серик шахажанов – Председатель Правления ТОО 

«Евразийская Группа» 
• Биджу Наир – Генеральный директор АО «АрселорМиттал 

Темиртау» 
• Канат досмукаметов – Генеральный директор

ТОО «Полиметалл Евразия»
• данияр турсункулов – Исполнительный директор по 

трансформации ТОО «Казцинк»
• Николай радостовец –  Исполнительный директор ОЮЛ 

«Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-
металлургических предприятий»

• рохитеш дхаван – Президент Международного совета по 
горному делу и металлам (icMM), Великобритания 

• иан Колбурн – Управляющий Партнер «Делойт» в СНГ  
• гай райдер* – Генеральный директор Международной 

Организации Труда, Швейцария

forum hall

Трансляция 
в залах:

NUr-
SUltAN,

tUrKeStAN,
AlMAtY, 
PreSS 

ceNter

11.30-12.00 Пресс-конференция press center

11.30-12.00 Кофе-брейк

*Предварительная программа от 4 октября 2021 (возможны изменения)

fOruM hAll

prESS CENTEr

Nur-SulTAN hAll

AlMATy hAll

TurKESTAN hAll
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Время Мероприятие Место
1

2
.0

0
 –

 1
3

.3
0

Сессия
Как повысить эффективность горно-добывающего комплекса за 
счет цифровой трансформации отрасли

Партнер: Цифра азия

Nur-Sultan 
hall

Сессия по геологии
«Вызовы и перспективы геологоразведки в Казахстане. 

• Геологоразведка
• Добыча
• Переработка
• Образование и наука

Партнер: Minerals exploration ltd

Almaty hall

13.30-14.30 Обед

1
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0
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6
.0

0

II фОРум 
зОлОТОпРОмышлЕннИкОв казаХСТана

forum hall

Сессия
Как повысить эффективность горно-добывающего комплекса за 
счет цифровой трансформации отрасли.

Партнер: Цифра азия  

Nur-Sultan 
hall

Презентации технологических и инновационных решений  
от казахстанских и международных компаний 
Beeline Kazakhstan

Спикер: Евгений Настрадин – Главный исполнительный 
директор Beeline Казахстан

Тема: «Интеграция цифровых решений. Кейс: Private lte для 
Жайремского ГОК (КазЦинк)»

press Center

ООО «институт гипроникель» (группа компаний Норникель)

Спикер: артем Ермилов – Главный менеджер, группа 
трансформации и развития  ООО «Институт Гипроникель»

Тема: «Опыт института «Гипроникель» в области исследования 
вещественного состава материалов технологического 
происхождения локальными методами анализа в контексте 
решения конкретных производственных задач»

*продолжение на след. странице
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Сессия по геологии
«Вызовы и перспективы геологоразведки в Казахстане. 
Поиск и разработка месторождений»

• Геологоразведка
• Добыча
• Переработка
• Образование, наука

Almaty hall

16.00-16.30 Кофе-брейк

1
6

.3
0
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8
.0

0

II фОРум 
зОлОТОпРОмышлЕннИкОв казаХСТана

forum hall

Сессия
Как повысить эффективность горнодобывающего комплекса  
за счет цифровой трансформации отрасли

Партнер:  
Цифра азия  

Nur-Sultan 
hall

Презентации технологических и инновационных решений  
от казахстанских и международных компаний 

diPcO:
тема: Проектирование с применением BiM технологий  новых 
и реконструкции действующих горнорудных промышленных 
предприятий

press Center

Сессия по геологии
«Вызовы и перспективы геологоразведки в Казахстане. 
Поиск и разработка месторождений»

• Геологоразведка
• Добыча
• Переработка
• Образование и наука

Almaty hall

18.30 –20.30 Церемония награждения Золотой гефест
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21 ОкТябРя

Время Мероприятие Место

9.00-10.00 регистрация участников hilton Astana

11.00-18.00 B2В и B2g встречи press center

1
0

.0
0

 –
 1

1
.3

0

Круглый стол по тематике угольной промышленности forum hall

Круглый стол
«Привлечение инвестиций в горнорудную отрасль на фондовом 
рынке»
Партнер: Биржа Международного финансового центра 
«астана» (aiX)

Nur-Sultan 
hall

Женщины   в гМК

«Работа будущего в горно-металлургической отрасли. Ключевые 
навыки, необходимые для построения карьеры в отрасли. Как 
компании поддерживают и развивают сотрудников»

Партнер: deloitte 

Almaty hall

11.30-12.00      Кофе-брейк

1
2

.0
0
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 1

3
.3

0

Круглый стол по тематике угольной промышленности forum hall

Круглый стол
«Привлечение инвестиций в горнорудную отрасль на фондовом 
рынке»
Партнер: Биржа Международного финансового центра 
«астана» (aiX)

Nur-Sultan 
hall

Женщины   в гМК

«Работа будущего в горно-металлургической отрасли. Ключевые 
навыки, необходимые для построения карьеры в отрасли. Как 
компании поддерживают и развивают сотрудников»

Партнер: deloitte  

Almaty hall

13.30-15.00      Обед

1
4
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–
1

8
.0

0

Панельная дискуссия и серия мастер классов
Развитие компетенций, как неотъемлемый элемент 
построения Индустрии 4.0.

Партнер: tech garden

forum hall

Презентации горнодобывающих компаний
«Участие в закупках: как стать поставщиком?»

Almaty hall

16.00-16.30       Кофе-брейк
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www.amm.kz

алфавИТный СпИСОк паРТнЕРОв 
И  экСпОнЕнТОв С ОпИСанИЕм 

ДЕяТЕльнОСТИ
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зОлОТОй паРТнЕР, Стенд № 14

ArCElOrMITTAl
пр. Республики, 1
Темиртау, 101407, Казахстан
тел.: +7 7213 96 50 09
e-mail: general.mst@arcelormittal.com

Акционерное общество «АрселорМиттал Темиртау» является 
крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора 
Республики Казахстан и представляет собой интегрированный 
горно-металлургический комплекс с собственным углем, железной 
рудой и энергетической базой.
В состав АО “АрселорМиттал Темиртау” входят:
• стальной департамент;
• угольный департамент;
• железорудный департамент.
АО «АрселорМиттал Темиртау» специализируется на производстве 
плоского и сортового проката, в том числе с полимерным, цинковым 
и алюминиевым покрытием, а также производит агломерат, 
железорудный и угольный концентрат, кокс, чугун, сталь, в том 
числе непрерывнолитые слябы, штрипс, лонжеронную полосу, 
электросварные трубы и сопутствующую продукцию доменного и 
коксохимического производств.
Предприятие сертифицировано на соответствие системе 
менеджмента качества на базе МС iSo 9001, экологического 
менеджмента iSo 14001 и безопасности труда oHSAS 18001. 
АО «АрселорМиттал Темиртау» является социально-ориенти-
рованной компанией. На балансе предприятия находятся дома 
отдыха, санатории, детские летние лагеря отдыха, спортивные 
комплексы и медицинские учреждения. Компания является 
поставщиком коммунальных услуг (горячая и холодная вода, 
отопление, электроэнергия) жителям г.Темиртау.

зОлОТОй паРТнЕР, Стенд № 15

ЕВраЗийСКаЯ грУППа (erg)
пр. Кабанбай батыра, 30А
Нур-Султан, 010000, Казахстан
тел.: +7 7172 59 21 53
e-mail: erg@erg.kz
web: www.erg.kz

eurasian resources Group (erG) является одной из ведущих в мире 
и наиболее диверсифицированных компаний в сфере добычи 
и переработки природных ресурсов, имея также полностью 
интегрированные энергетические, транспортные и маркетинговые 
операции. Группа представлена в 15 странах мира на четырех 
континентах и является одним из крупнейших работодателей в 
отрасли.  erG – мировой лидер в производстве высокоуглеродистого 
феррохрома по содержанию хрома и один из крупнейших 
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поставщиков железной руды и алюминиевой продукции в Евра-
зийском регионе. Это единственный производитель алюминия 
высоких марок в Казахстане. Группа также входит в число главных 
поставщиков меди и кобальта.

иНФОрМаЦиОННый ПартНЕр, участие без стенда 

ЕВрОПЕйСКаЯ БиЗНЕС аССОЦиаЦиЯ 
КаЗаХСтаНа (ЕВрОБаК) 
ул. Желтоксан, 181
intercontinental, 110 офис 
Алматы, A15P5A0, Казахстан
тел./факс: +7 727 258 28 21
e-mail: eurobak@eurobak.kz
web: www.eurobak.kz

Европейская Бизнес Ассоциация Казахстана (ЕВРОБАК) является 
некоммерческой организацией, представляющей деловые 
европейские круги в Казахстане. Ассоциация была создана по 
совместной инициативе компаний работающих и осуществляющих 
инвестиции в Казахстане и делегации Европейского Союза в 
Республике Казахстан. 
Ассоциация играет большую роль в продвижении и установлении 
диалога между Казахстаном и Европой в деловых и общественных 
сферах. На сегодняшний день,  ЕВРОБАК объединяет в своем 
составе лидирующие международные, европейские компании 
и учреждения, которые занимаются предпринимательской 
деятельностью в Казахстане, а также представителей диплома-
тического сообщества.

ОРганИзаТОР 

ICA EurASIA fZ llC  
Офис 2609,  
Shatha tower, Al-Falak Str., Dubai Media city, P.o. Box 502147, 
Дубай , ОАЭ
тел.: +9 71 0 4 554 5319
e-mail:  info@ica-eurasia.com

icA events является одним из ведущих организаторов 
международных торговых выставок и конференций на территории 
Ближнего Востока, Центральной Азии и Кавказа. Мы привлекаем 
международные компании к участию в более, чем 50 ведущих 
выставках и конференциях региона, охватывающих все отрасли 
экономики. Мы организуем наши мероприятия на самых 
престижных выставочных площадках, сотрудничая с лучшими 
местными партнерами, и можем предложить региональный опыт 
всем международным компаниям, желающим выйти на новые 
рынки и открыть новые возможности.
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icA events работает напрямую со своими компаниями, а также 
с независимыми агентами, ассоциациями и национальными 
организаторами групп. Мы предоставляем все услуги по 
организации выставок, продаже выставочных стендовых площадей, 
строительству стендов и техническим услугам, спонсорству и 
рекламе по всему спектру мероприятий.

ОРганИзаТОР 

ITECA, ТОО 
ул. Тимирязева, 42, 
БЦ “World trade center Almaty”, блок С, 8 этаж
Алматы, 050057, Казахстан
тел.: +7 727 258 34 34
e-mail: contact@iteca.kz
web: www.iteca.kz 

Казахстанская выставочная компания iteca работает на рынке 
Казахстана более 25 лет и ежегодно проводит порядка 30 выставок и 
конференций международного уровня. Организованные компанией 
экспо-события проводятся в Алматы, Атырау, Нур-Султане, 
Шымкенте и собирают бизнес-аудиторию всего центрально-
азиатского региона.
Тематические мероприятия компании охватывают 22 различных 
сектора экономики, среди которых: нефть и газ, энергетика, горное 
дело и металлургия, строительство, туризм, транспорт и логистика, 
пищевая промышленность и сельское хозяйство, медицина.
События iteca проходят при официальной поддержке Прави-
тельства Республики Казахстан, Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития, Министерства энергетики, Минис-
терства здравоохранения, Министерства труда и социальной 
защиты населения, Министерства сельского хозяйства, 
Министерства внутренних дел, и других профильных министерств 
и комитетов Республики Казахстан, областных/городских Акиматов 
(Администраций) и отраслевых ассоциаций.
Компания работает в тесном многолетним сотрудничестве с 
национальными компаниями, такими как АО «НК «КазМунайГаз», АО 
«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» 
«KeGoc», АО «НК «Казахстан Темир Жолы» и многими другими.
Всемирная ассоциация выставочной индустрии (UFi) присвоила 
знак «UFi Approved event» одиннадцати выставкам «iteca»: «KioGe» 
(«Нефть и Газ»), «KazBuild» и «AstanaBuild» (Строительство), «Mining 
and Metals central Asia» и «Astana Mining & Metallurgy» (Горное 
оборудование, добыча и обогащение руд и минералов), «Foodexpo 
Qazaqstan» (Пищевая промышленность), «AgroWorld Kazakhstan» 
(Сельское хозяйство), «KitF» (Туризм и Путешествия), «KiHe» и 
«AstanaZdorovie» (Здравоохранение), «Powerexpo Kazakhstan» 
(Энергетика, электротехника и энергетическое машиностроение).
Знак «UFi Approved event» свидетельствует о высоком 
организационном уровне событий, их влиянии на развитие бизнеса 
и формирование отрасли, а также подтверждает достоверность 
статистики.
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зОлОТОй паРТнЕР, Стенд № 16 

КОрПОраЦиЯ КаЗаХМыС, тОО
ул. Абая,12
Караганда, 100012, Казахстан
e-mail: office@kazakhmys.kz 
web: www.kazakhmys.kz

Группа «Казахмыс» - вертикально-интегрированный холдинг, 
ключевые активы которого сосредоточены в горнодобывающей 
отрасли и цветной металлургии. «Казахмыс» занимает 20 место в 
мире по выпуску меди в концентрате (271 тысяча тонн) и 12 место 
по производству черновой и катодной меди (377 и 365 тысяч тонн, 
соответственно, с учетом давальческого сырья).
В 2020 году вклад Группы «Казахмыс» позволил Республике 
Казахстан расположиться на 11 месте мирового рейтинга стран- 
производителей серебра (279 тонн, 51% от общего производства в 
стране). По генерации электроэнергии Группа по итогам 2020 года 
занимает 3 место в Республике Казахстан с объемом производства 
7 267,53 млн. кВтч.
Предприятия «Казахмыс» - рудники, обогатительные фабрики, 
медеплавильные заводы - расположены на трёх производственных 
площадках (Балхашской, Жезказганской, Карагандинской), где 
трудятся порядка 37 тыс. человек.
В 2020 году Группа компаний «Казахмыс» добилась значительных 
успехов в добыче меди и других ценных металлов. По результатам 
года корпорацией выполнен производственный план по добыче 
руды на 100.76 %.  Всего добыто 29 миллионов 356 тысяч тонн 
руды. Среднее содержание меди в добытой руде составило 1%, 
при плане 0.94%. Всего за 2020 год обогатительными фабриками 
«Казахмыса» переработано 31.3 млн. тонн руды. 
Также в 2020 год Группой произведено:
• Катодной меди - 258.36 тысяч тонн, превышение плановых 

показателей на 745 тонн, за аналогичный период прошлого 
года - 245.92 тысяч тонн, увеличение на 12.44 тысяч тонн 
(+5.06%); - золота в слитках 5,950 кг, за аналогичный период 
прошлого года 4,428 кг, увеличение на 1,522 кг (+34.4); 

• Серебра в слитках и гранулах 262.18 кг, за аналогичный период 
прошлого года - 223.47 кг, увеличение на 38.71 кг (+17.32%).

Kazakhmys - крупнейший производитель меди в Казахстане. 
Основной готовой продукцией, реализуемой Группой является 
медь катодная, которая отгружается на экспорт и на внутренний 
рынок - заводам производителям (Ульбинский металлургический 
завод, АО ЗОЦМ). Экспорт меди осуществляется в Китай и Европу 
(через порт Новороссийск). Золото по приоритетному праву и 
согласно законодательству РК отгружается в адрес Национального 
Банка РК. Серебро на внутренний рынок не отгружается, экспорт 
производится через аэропорт г. Алматы в Великобританию.Таким 
образом, основные макроэкономическиепоказатели, от которых 
зависит компания: цена на металлы и курс тенге к доллару США.
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зОлОТОй паРТнЕР, Стенд № 04 

KAZ MINErAlS
ул. Ж. Омаровой, 8
Алматы, 050020, Казахстан
тел.: +7 727 244 03 53
e-mail: George.Sweiha@kazminerals.com
 procurement@kazminerals.com

KAZ Minerals limited (далее – KAZ Minerals или Группа)  
медедобывающая компания с высоким потенциалом роста, 
ориентированная на развитие крупномасштабного, низкозатратного 
производства карьерного типа в Казахстане, России и Кыргызстане. 
Группа ведет операционную деятельность на рудниках открытого 
типа Актогай в Восточном Казахстане и Бозшаколь в Павлодарской 
области, трех рудниках и соответствующих обогатительных 
фабриках в Восточном Казахстане и медно-золотом руднике 
Бозымчак в Кыргызстане.
В 2020 году общий объем производства меди составил 306 тыс. 
тонн, в качестве попутной продукции произведено 196 тыс. унций 
золота, 3,374 млн унций серебра и 50 тыс. тонн цинка в концентрате. 
В январе 2019 года Группа приобрела медный проект Баимская в 
Чукотском автономном округе Российской Федерации. Баимская 
– одна из крупнейших в мире неосвоенных медных площадей 
с потенциалом создания крупномасштабного низкозатратного 
горно-обогатительного комплекса по производству меди на базе 
рудника открытого типа.
Основные производственные предприятия Группы – Актогай и 
Бозшаколь – обеспечили самый высокий показатель производ-
ственного роста в отрасли и преобразовали KAZ Minerals в компанию, 
в ресурсном профиле которой преобладают рудники открытого 
типа мирового класса. Проект расширения Актогая, который удвоит 
мощности по переработке сульфидной руды, начнет деятельность в 
конце 2021 года.
Месторождение Песчанка, расположенное в пределах Баимской 
лицензионной площади в России, содержит ресурсы, оцененные 
в соответствии с кодексом Jorc в размере 9,9 млн тонн меди при 
среднем содержании 0,39% и 16,6 млн унций золота при среднем 
содержании 0,21 г/т.
В KAZ Minerals работают около 16 000 человек – в Казахстане, 
России и Кыргызстане.
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зОлОТОй паРТнЕР, Стенд № 03 

КаЗЦиНК, КОМПаНиЯ
ул. Промышленная, 1
Усть-Каменогорск, 070002, Казахстан
тел.: +7 7232 291001
e-mail: kazzinc@kazzinc.com
web: www.kazzinc.com

Наша компания – крупный интегрированный производитель цинка 
с большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных 
металлов и свинца. Подразделения находятся в Восточно-
Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областях 
Республики Казахстан.

зОлОТОй паРТнЕР, участие без стенда 

pOlyMETAl
АО «Полиметалл» Холдинговая компания группы в России
пр-т Народного Ополчения, 2,
Санкт-Петербург, 198216, Россия
тел.: +7 812 334 3666
тел.: +7 812 677 4325
факс: +7 812 753 6376

ТОО «Полиметалл Евразия»
ул. Д. Кунаева, 10
Нур-Султан, 010000, Казахстан
тел.: +7.717.261.0222
web: www.polymetalinternational.com

Компания Polymetal — один из лидеров по добыче драгоценных 
металлов с активами в России и Казахстане. Входит в топ 10 
золотодобывающих компаний мира. Акции Polymetal торгуются 
на Лондонской и Московской фондовых биржах, а также на бирже 
Международного финансового центра «Астана» - Astana international 
exchange (Казахстан). Компания входит в индексы FtSe 100,  
FtSe Gold Mines и MSci russia. Владеет девятью действующими 
месторождениями золота и серебра, а также высококлассным 
портфелем проектов развития.
Polymetal самостоятельно осуществляет весь комплекс работ 
по освоению рудных месторождений – от геологоразведки 
до эксплуатации. Ключевой элемент стратегии – создание 
перерабатывающих центров (хабов), которые позволяют 
максимально эффективно и ответственно использовать финан-
совые и человеческие ресурсы, способствуют достижению 
повышенной доходности на инвестированный капитал.
В ноябре 2011 года Polymetal первой из российских компаний 
получила премиальный листинг на Лондонской фондовой бирже 
(тиккер PolY).
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Polymetal работает в Республике Казахстан с 2009 года и в настоящее 
время ведет три проекта: Кызыл в Восточном Казахстане, который 
был успешно запущен в 2018 году,  Варваринское и Комаровское 
в Костанайской области. У Компании также есть несколько 
геологоразведочных проектов в стране; всего в проектах Polymetal 
в Казахстане занято более 2 500 человек.
В апреле 2019 года Polymetal стал первым иностранным эмитентом 
на Astana international exchange  (тиккер PolY).

бРОнзОвый паРТнЕР, Стенд № 05 

dIpCO, ТОО
ул. Сейфуллина 5, офис 3
Нур-Султан , Казахстан
тел.: +7 7172 63 62 23
e-mail:  info@dipco.kz
web: www.dipco.kz 

Промышленное проектирование и BiM моделирование.

бРОнзОвый паРТнЕР, Стенд № 01 

MSA MINErAlS CONSulTINg lTd
пр. Мангилик Ел, 55/21, этаж 1, Блок c4.2, офис 164
Нур-Султан, Казахстан 
тел.:  +7 7172 24 72 80
e-mail:  info@moperating.kz
web:   www.moperating.kz 

• Геологоразведка, поиск и подготовка к освоению в
• промышленных масштабах месторождений полезных 

ископаемых.
• Консультационные услуги. 
• Проведение маркетинговых исследований. 

бРОнзОвый паРТнЕР, Стенд  № 05  

rOCK flOw dyNAMICS
Профсоюзная ул. 25А
Москва, 117418, Россия
тел.: +7 499 409 05 00
e-mail: tnavigator@rfdyn.ru
web:  www.rfdyn.ru

Моделирование месторождений.
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ОФиЦиалЬНаЯ ПОддЕрЖКа 

тОО гОрОдСКОй ЦЕНтр раЗВитиЯ 
иНВЕСтиЦий astaNa  iNVest
пр. Р. Кошкарбаева ½, БЦ Downtown, блок Manhattan , 3 этаж
Нур-Султан, Казахстан
тел.: +7 7172 64 72 01 
e-mail: info@investastana.kz

ТОО ГЦРИ «Astana invest» - основная организация по планированию, 
развитию и продвижению туристической отрасли г.Нур-Султан.
А также, содействие развитию столицы посредством привлечения 
инвестиций в приоритетные сферы экономики, в том числе на 
принципах партнерства, государства и бизнеса.

Стенд № 02 

авТОнОмный клаСТЕРный фОнД, паРк 
иННОВаЦиОННыХ тЕХНОлОгий  tecH 
gArdEN
пр. Жибек Жолы, д. 135, 5 этаж
Алматы, Казахстан
тел.: +7 727 355 70 40, 
моб. : +7 701 559 70 98
e-mail:  k.nurbekov@techgarden.kz
web:   www.techgarden.kz

Основной задачей tech Garden является развитие экосистемы 
поддержки промышленных предприятий в их цифровой 
трансформации и стимулировании активного внедрения технологий 
Индустрии 4.0. 

Стенд № 07  

Два кЕй
ул. Тлендиева, д. 258В
Алматы, 050060, Казахстан
тел.: +7 727 376 62 60
e-mail: info@2k.kz

• Проектирование любого типа добычи
• Подсчёт запасов по стандартам KAZrc, Jorc
• Геологоразведка
• Аналитические исследования
Официальный дистрибьютор:
Geovia Surpac, MineSched, Whittle в Казахстане
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Стенд № 09 

ИСТкОмТРанС, ТОО
пр. Аль-Фараби, 77/7, Бизнес-центр «Есентай Тауэр», 11 этаж
Алматы, 050040, Казахстан
тел.: + 7 727 355 51 11
e-mail: eastcom@ect.kz
web: www.ect.kz

Крупнейший частный железнодорожный оператор в Казахстане и 
Центральной Азии. Общий парк вагонов в управлении компании 
более 16.000 единиц различных типов.  

Стенд № 02 

ЦЕНтр иНдУСтриалЬНОгО раЗВитиЯ
пр. Жибек Жолы, д. 135, 5 этаж
Алматы, Казахстан
тел.: +7 727 355 70 40, 
моб. : +7 701 442 64 64
e-mail: a.assylbek@techgarden.kz
web: www.techgarden.kz

Основными услугами Центра является анализ потребностей 
и готовности предприятий к цифровой трансформации в 
рамках Индустрии 4.0, выработка рекомендаций к стратегиям 
цифровизации, а также консультации, экспертиза и техническая 
поддержка проектов. 

Стенд № 02 

iNtelliseNse-laB ЦЕНтр ЦиФрОВОй 
пРОмышлЕннОСТИ 
пр. Жибек Жолы, д. 135, 5 этаж
Алматы, Казахстан
тел.: +7 727 355 70 40
моб. : +7 701 728 8448
e-mail: dana@kz.intellisense.io
web: www. ru.intellisense.io

Основным продуктом intellisense-lAB является промышленная 
платформа искусственного интеллекта brains.app, позволяющая 
принимать решения в реальном времени для горнодобывающей, 
нефтегазовой, производственной, энергетической и логистической 
отраслей.
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Стенд № 10 

МайКрОМайН ЦЕНтралЬНаЯ аЗиЯ, тОО
Кабдолова 16, корпус 1, офис 501
Алматы, 050062, Казахстан
тел.: +7 727 349 39 94
e-mail: mmkz@micromine.com
web: www.micromine.kz

Разработка и продажа программных решений для горной отрасли: 
от геологоразведки, до поставки руды на фабрики.

Участие без стенда 

мОСИнТРаСТ, ммк
ул. Вокзальная, д. 18 Б
Красногорск, 143405, Россия
тел.: +7 495 979 00 09
e-mail:  info@mosintrast.ru
web: www.mosintrast.ru

Специализируется на техническом обслуживании и выполнении 
высокотехнологичных ремонтно-монтажных и строительных работ 
на предприятиях горнорудной, золотодобывающей, цементной, 
химической и целлюлозно-бумажной отраслей.

Стенд № 17 

ТЕХнОСИбэкО, ООО
пр. Комсомольский 44, пом. 1065-1068
Томск, 634021, Россия
тел.: +7 3822 44 65 07
 +7 38452 97 234
e-mail:  office@technosibeco.ru
web: www.technosibeco.ru

Оптовая торговля промышленными химикатами.
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cтенд № 06 

кСЕлл, аО
м-н Самал-2, д. 100
Алматы, Казахстан
моб.: +7 701 211 32 25
e-mail: alla.yefremova@kcell.kz
web: www.kcell.kz

Одной из основных задач АО «Кселл» является предоставление 
комплексных B2B решений: Private lte, iot, Big Data и др., 
направленных на цифровизацию производственных процессов, в 
том числе ГМК.
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CONgrESS prOgrAMM 
OCTObEr 20

NEw dIrECTIONS fOr glObAl MININg IN TIME Of pANdEMIC 

Time Event Place

8.00-9.00 participants registration
hilton Astana 

9.30-10.00 Exhibition vIp tour

10.00-11.30

plenary session
«recipes for global mining growth in time of pandemic» 

Moderator:   Mark Smith  – Managing Partner caspian region, 
Deloitte 

speakers: 

• beibut Atamkulov – Minister of industry and infrastructure 
Development of the republic of Kazakhstan

• Eldar Mamedov – General Director, KAZ Minerals Management

• eduard Ogay*  – chairman of the Board of Directors, 
Kazakhmys Holding

• Serik Shakhazhanov – chairman of the Management Board, 
eurasian resources Group 

• biju Nair – chief executive officer, ArcelorMittal temirtau

• Kanat dosmukametov –  General Director, Polymetal eurasia

• daniyar Tursunkulov – Group chief transformation officer, 
Kazzinc  llP

• Nikolay radostovets – executive Director of the republican 
Association of Mining and Metallurgical enterprises

• rohitesh dhawan – President and ceo, icMM 

• Ian Colburn  – ceo, Deloitte ciS 

• guy ryder* – Director General, ilo

forum hall

Broadcast in 
the halls:

NUr-SUltAN,
tUrKeStAN,

AlMAtY, 
PreSS 

ceNter

11.30-12.00 press conference press center

11.30-12.00 Coffee break

* Draft programme as of october 4th, 2021 (subject to change)

fOruM hAll

prESS CENTEr

Nur-SulTAN hAll

AlMATy hAll

TurKESTAN hAll
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Time Event Place
1

2
.0

0
 –

 1
3

.3
0

Session
«How to increase the efficiency of the mining complex through the 
industry digital transformation»

Partner: «Zyfra asia»

Nur-Sultan 
hall 

panel session on geology

exploration in Kazakhstan:  challenges and prospects. 
exploration and development of deposits

session partner: astana international exchange (aiX)

Almaty hall

13.30-14.30  Lunch

1
4

.3
0

 –
 1

6
.0

0

II fOruM Of KAZAKhSTAN gOld prOduCErS forum hall

Session
«How to increase the efficiency of the mining complex through the 
industry digital transformation»

Partner: «Zyfra asia» 

Nur-Sultan 
hall 

presentations of technological and innovative solutions from 
Kazakhstan and international companies 

beeline Kazakhstan

speaker:  evgeniy Nastradin, CEO – beeline Kazakhstan

Speech topic:
integration of digital solutions. case: Private lte for Zhayrem 
gOK (Kazzinc)

press Center
gipronickel Institute 

speaker: artyom yermilov - chief Manager, transformation and 
Development Group,  Gipronickel institute

Speech topic: «hypro nickel»  Institute experience in the field 
of material research composition of technological origin by 
local methods of analysis in the context of solving specific 
production problems»

*see continuation on the next page
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1
4

.3
0

 –
 1

6
.0

0

panel session on geology

exploration in Kazakhstan:  challenges and prospects. 
exploration and development of deposits

Almaty hall

16.00-16.30 Coffee break

1
6

.3
0

 –
 1

8
.0

0

II fOruM Of KAZAKhSTAN gOld prOduCErS forum hall

Session
«How to increase the efficiency of the mining complex through the 
industry digital transformation»

Partner: «Zyfra asia» 

Nur-Sultan 
hall 

presentations of technological and innovative solutions from 
Kazakhstan and international companies

diPcO:
topic: engineering  using BiM technologies for new and  existing 
mining industries, needed reconstruction works

press Center

panel session on geology

exploration in Kazakhstan:  challenges and prospects. 
exploration and development of deposits

Almaty hall

18.30 –20.30 golden hephaestus Awards Ceremony 
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OCTObEr 21

Time Event Place

9.00-10.00 participants registration hilton Astana

11.00-18.00 b2в and b2g meetings press center

1
0

.0
0

 –
 1

1
.3

0

round Tables on coal forum hall

round Table
Attracting investments in the mining industry on the stock market

Partner: astana international exchange (aiX)

Nur-Sultan 
hall 

women in MMC

Work of the future in the mining and metallurgical industry. Key skills 
to build a career in the industry. How companies support and develop 
employees

Partner: deloitte

Almaty hall

11.30-12.00      Coffee break

1
2

.0
0

 –
 1

3
.3

0

round Tables on coal forum hall

round Table
Attracting investments in the mining industry on the stock market

Partner: astana international exchange (aiX)

Nur-Sultan 
hall 

women in MMC

Work of the future in the mining and metallurgical industry. Key skills 
to build a career in the industry. How companies support and develop 
employees

Partner: deloitte

Almaty hall

13.30-15.00      Lunch

1
4

.3
0

–
1

8
.0

0

panel discussion on 
human resources 

Partner: tech garden

forum hall

Presentations by mining companies 
«How do i become a supplier?» 

Almaty hall

16.00-16.30       Coffee break





61

www.amm.kz

AlphAbETICAl lIST 
Of pArTNErS ANd ExhIbITOrS 

wITh dESCrIpTION Of ACTIvITIES



62 • Exhibitors’ description

xI INTErNATIONAl CONgrESS “ASTANA MININg & METAllurgy” 
• 20 - 21 october  2021 • Nur-Sultan • Hilton Astana  

gOldEN pArTNEr, booth 14 

ArCElOrMITTAl
1, republic Ave.
temirtau, 101407, Kazakhstan
tel.: +7 7213 96 50 09
e-mail: general.mst@arcelormittal.com

JSc “ArcelorMittal temirtau” is the largest enterprise in the mining and 
metallurgical sector of the republic of Kazakhstan and is an integrated 
mining and metallurgical complex with its own coal, iron ore and energy 
base.
JSc “ArcelorMittal temirtau” includes:
• steel division;
• coal division;
• iron ore division.
JSc “ArcelorMittal temirtau” specializes in the production of flat and long 
products, including those with polymer, zinc and aluminum coatings, and 
also produces sinter, iron ore and coal concentrate, coke, pig iron, steel, 
including continuously cast slabs, strips, spars , electric-welded pipes 
and related products of blast-furnace and coke-chemical industries.
the company is certified for compliance with the quality management 
system based on MS iSo 9001, environmental management iSo 14001 
and labor safety oHSAS 18001.
JSc “ArcelorMittal temirtau” is a socially oriented company. the balance 
of the enterprise includes rest houses, sanatoriums, children’s summer 
camps, sports complexes and medical institutions. the company is a 
supplier of utilities (hot and cold water, heating, electricity) to residents 
of temirtau.

gOldEN pArTNEr, booth 15 

eurasiaN resOurces grOuP (erg)
30 A, Kabanbai Batyr Ave. 
Nur-Sultan, 010000, Kazakhstan
tel.: +7 7172 59 21 53
e-mail: erg@erg.kz
web: www.erg.kz

the eurasian resources Group (erG) is one of the world’s leading and 
most diversified companies in the mining and processing of natural 
resources that has also fully integrated energy, transport and marketing 
operations. the Group is represented in 15 countries of the world on four 
continents and is one of the largest employers in the industry. 
erG is the world leader in production of high-carbon ferrochrome 
by chromium content and one of the largest suppliers of iron ore and 
aluminium products in the eurasian region. it is the only producer of 
high aluminium grades in Kazakhstan. the Group is also one of the main 
suppliers of copper and cobalt.
erG is one third of the mining and metallurgical complex of the republic 
of Kazakhstan, as well as one of the key electricity suppliers and a major 
railroad operator in central Asia. the most important Group’s enterprises, 
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such as tNc Kazchrome, Sokolov-Sarbai Mining Production Association 
(SSGPo), Aluminium of Kazakhstan, Kazakhstan Aluminium Smelter 
(KAS), eurasian energy corporation (eec), Shubarkol Komir, transcom 
transport Group, 3-energoortalyk and erG Service are located in 
Kazakhstan.

INfOrMATIONAl pArTNEr, Non-Exhibitor 

EurOpEAN buSINESS ASSOCIATION  
OF KaZaKHstaN (eurOBaK)         
181, Zheltoksan Str.
intercontinental Almaty, 110 office
Almaty, A15P5A0, Kazakhstan
tel./fax: +7 727 258 28 21
e-mail: eurobak@eurobak.kz
web: www.eurobak.kz

european Business Association of Kazakhstan (eUroBAK) is a 
non-commercial organisation representing the european business 
community in Kazakhstan. it was formed upon the joint initiative of eU 
companies, working and investing in Kazakhstan, and the Delegation of 
the european Union to Kazakhstan
it plays a key role in promoting and nurturing mutual understanding 
between Kazakhstan and the countries of the european Union in both 
business and social spheres. At present, eUroBAK membership 
includes the leading international, european companies and institutions 
doing business in Kazakhstan, as well as large diplomatic community.

OrgANISEr 

ICA
office No.2609,  
Shatha tower, Al-Falak Str.,Dubai Media city, P.o. Box 502147
Dubai, U.A.e.
tel.: +9 71 (0) 4 554 5319
e-mail:  info@ica-eurasia.com

icA events is one of the region’s leading organisers of international trade 
exhibitions and conferences in the markets of the Middle east, central 
Asia, and the caucasus. We bring international companies to over 50 of 
the top exhibitions and conferences of the region, covering all sectors of 
the economy. We organise our events in the most prestigious exhibition 
venues, working with the best local partners, and are able to offer 
regional expertise to all international companies, wanting to enter new 
markets and open new opportunities.
icA events works directly with its companies, and also with independent 
agents, associations and national group organisers. We provide all 
services for exhibitions, selling exhibition stand space, stand construction 
and technical services, sponsorship and advertising, across its portfolio 
of events.
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OrgANISEr 

ITECA llp 
42, timiryazev Str. 
World trade center Almaty Bc, block c, 8th floor
Almaty, 050057, Kazakhstan
tel.: +7 727 258 34 34
fax: +7 727 258 34 44
e-mail: contact@iteca.kz
web: www.iteca.kz 

iteca Kazakhstan exhibition company has been operating in the market 
of Kazakhstan for more than 25 years and annually holds about 30 
exhibitions and conferences of international level.
 exhibitions, organized by the company, are held in Almaty, Atyrau, Nur-
Sultan, Shymkent and gather the business audience of the entire central 
Asian region.
thematic events of the company cover 22 different sectors of the 
economy, including: oil and gas, energy, mining and metallurgy, 
construction, tourism, transport and logistics, food processing and 
agriculture, medicine.
iteca’s events are officially supported by the Government of the republic 
of Kazakhstan, Ministry of industry and infrastructure Development, 
Ministry of energy, Ministry of Health, Ministry of labor and Social 
Protection of Populations, Ministry of Agriculture, Ministry of internal 
Affairs, and other special ministries and committees of the republic 
of Kazakhstan, regional/city Akimats (Administrations) and industry 
associations. 
the company works in close long-term cooperation with national 
companies such as JSc “Nc“KazMunayGas”, JSc “Kazakhstan 
company on management of electric networks”, “KeGoc”, JSc “Nc 
“Kazakhstan temir Zholy” and many others.
the Global Association of the exhibition industry (UFi) has awarded the 
UFi Approved event mark to eleven iteca exhibitions:
 KioGe (oil&Gas), KazBuild and AstanaBuild (construction), Mining and 
Metals central Asia and Astana Mining & Metallurgy (Mining equipment, 
mining and concentration of ores and minerals), Foodexpo Qazaqstan 
(Food industry), AgroWorld Kazakhstan (Agriculture), KitF (tourism and 
travels), KiHe and AstanaZdorovie (Healthcare), Powerexpo Kazakhstan 
(Power engineering, electrical engineering and machine building).
the “UFi Approved event” sign indicates a high organizational level of 
events, their impact on business development and industry formation, 
and also confirms the reliability of statistics.
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gOldEN pArTNEr, booth 16

KAZAKhMyS COrpOrATION llp
12, Abay Str., 
Karaganda, 100012, Kazakhstan
e-mail: office@kazakhmys.kz
web: www.kazakhmys.kz

“Kazakhmys” Group is a vertically integrated holding company, whose 
key assets are concentrated in the mining industry and non-ferrous 
metallurgy.
“Kazakhmys” is the world’s 20th largest producer of copper in 
concentrate (271kt) and the 12th largest producer of blister and cathode 
copper (377kt and 365kt, respectively, including tolling).
in 2020 contribution of “Kazakhmys” made Kazakhstan the 11th largest 
silver producer country in the world (279 tons, 51% of total national 
production).
in terms of power generation by the end of 2020 the Group takes the 3rd 
place in the republic of Kazakhstan with production volume of 7,267.53 
mln. kWh.
“Kazakhmys” enterprises are mines, concentration plants, copper-
smelting plants situated on three production sites (Balkhash, Zhezkazgan, 
Karaganda), where about 37 thousand people are employed.
in 2020 “Kazakhmys” Group achieved a significant success in the 
extraction of copper and other precious metals. According to the results 
of the year the corporation fulfilled the ore production plan by 100.76%.  
in total, 29 million 356 thousand tons of ore were extracted. the average 
copper grade of the extracted ore was 1%, while the plan was 0.94%. in 
total for 2020 “Kazakhmys” concentrators processed 31.3 million tons of 
ore. Besides, in 2020 the Group produced:
• copper cathode - 258.36 thousand tons, exceeding targets by 

745 tons, for the same period last year - 245.92 thousand tons, an 
increase by 12.44 thousand tons (+5.06%);

• gold in ingots 5,950 kg, for the same period of the last year 4,428 kg, 
increase by 1,522 kg (+34.4);

• silver in bars and pellets 262.18 kg, for the same period of last year 
223.47 kg, increase of 38.71 kg (+17.32%).

Kazakhmys is the largest copper producer in Kazakhstan. the main 
finished products sold by the Group are cathode copper, which is 
exported and shipped to the domestic market - to producers (Ulba 
Metallurgical Plant, ZotSM JSc). copper is exported to china and 
europe (via the port of Novorossiysk). Gold is shipped to the National 
Bank of the republic of Kazakhstan in accordance with the priority right 
and legislation of the republic of Kazakhstan. Silver is not shipped to the 
domestic market; it is exported via Almaty Airport to the UK.
thus, the main macroeconomic indicators that the company depends on 
are: metal prices and KZt/USD exchange rate.
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gOldEN pArTNEr, booth 04

KAZ MINErAlS lIMITEd
8, Zh. omarova Str.
Almaty, 050020, Kazakhstan
тел.: +7 727 244 03 53
e-mail: George.Sweiha@kazminerals.com
 procurement@kazminerals.com

KAZ Minerals limited (“KAZ Minerals” or “the Group”) is a high growth 
copper company focused on large scale, low cost, open pit mining 
in Kazakhstan, russia and Kyrgyzstan. it operates the Aktogay and 
Bozshakol open pit copper mines in the east region and Pavlodar region 
of Kazakhstan, three underground mines and associated concentrators 
in the east region of Kazakhstan and the Bozymchak copper-gold 
mine in Kyrgyzstan. in 2020, total copper production was 306 kt with 
by-products of 196 koz of gold, 3,374 koz of silver and 50 kt of zinc in 
concentrate. the Group acquired the Baimskaya project in the chukotka 
region of russia in January 2019, one of the world’s most significant 
undeveloped copper assets, with the potential to become a large scale, 
low cost, open pit copper mine. 
the Group’s major operations at Aktogay and Bozshakol have delivered 
industry leading production growth and transformed KAZ Minerals into a 
company dominated by world class, open pit copper mines. the Aktogay 
expansion project to double sulphide processing capacity at the mine will 
start up in late 2021. 
the Peschanka deposit within the Baimskaya licence area in russia has 
Jorc measured, indicated and inferred resources of 9.9 Mt of copper 
at an average grade of 0.39% and 16.6 Moz of gold at an average grade 
of 0.21 g/t. 
KAZ Minerals employs around 16,000 people across Kazakhstan, russia 
and Kyrgyzstan. 

gOldEN pArTNEr, booth 03

KAZZINC COMpANy
1, Promyshlennaya Str.
Ust-Kamenogorsk, 070002, Kazakhstan
tel.: +7 7232 291001
e-mail: kazzinc@kazzinc.com
web: www.kazzinc.com

our company is a major fully integrated zinc producer with considerable 
copper, precious metals and lead credits. the company’s core operations 
are in east-Kazakhstan, Akmola and Karagandy regions of Kazakhstan.
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gOldEN pArTNEr

pOlyMETAl
JSc Polymetal, the russian holding company of the Group
2, Narodnogo opolcheniya Str. 
Petersburg, 198216, russia
tel.: +7 812 334 3666
 +7 812 677 4325

Polymetal eurasia llc
10, D.Kunaeva Str., 
Nur-Sultan, 010000, Kazakhstan
tel.:  +7 717 261 0222

Polymetal  is a top-10 global gold producer and top-5 global silver 
producer with assets in russia and Kazakhstan listed on the london 
Stock exchange, Moscow Stock exchange and Astana international 
exchange. the company is a member of FtSe 100,  FtSe Gold Mines 
and MSci russia. Polymetal has a portfolio of nine producing gold and 
silver mines and an impressive pipeline of future growth projects.
Polymetal independently carries out the whole range of works related 
to ore deposits development - from exploration to production. A key 
element of the strategy is the creation of processing centers (hubs), 
which allow the most efficient and responsible use of financial and human 
resources, contributing to the achievement of increased returns on 
investment made.
 in November 2011, Polymetal int was the first russian-founded company 
completed its premium listing on the london Stock exchange (ticker: 
PolY).
Polymetal has been operating in the republic of Kazakhstan since 
2009 and is currently running three projects: Kyzyl in east Kazakhstan, 
successfully launched in 2018, and projects Varvarinskoye and 
Komarovskoye in the Kostanay region. the company also has several 
exploration projects in the country and employs over 2,500 people.
in April 2019, Polymetal became the first foreign issuer to list on the 
Astana international exchange (ticker: PolY).

brONZE pArTNEr, booth 05 

dIpCO llp
5, Seifullina Str., 3 office 
Nur-Sultan, Kazakhstan
tel.: +7 7172 63 62 23
e-mail: info@dipco.kz
web:   www.dipco.kz

industrial design and BiM modeling.
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brONZE pArTNEr, booth 01 

MSA MINErAlS CONSulTINg lTd
55/21, Mangilik el Ave., Block c4.2, office 164 
Nur-Sultan, Z05t3e5, Kazakhstan
tel.: +7 7172 24 72 80
e-mail:  info@moperating.kz
web: www.moperating.kz 

Geological, Mineral resource, Mining and environmental consulting 
services.

brONZE pArTNEr, booth 05  

rOCK flOw dyNAMICS
25A, trade Union Str.
Moscow, 117418, russia
tel.: +7 499 409 05 00
e-mail:  tnavigator@rfdyn.ru
web: www.rfdyn.ru

reservoir simulation and modeling.

OffICIAl SuppOrT 

Nur-SulTAN CITy MAyOr’S OffICE CCId 
ASTANA INvEST llp
NS. r. Koshkarbaeva ½, Bc Downtown, block Manhattan, 3rd floor.
Nur-Sultan, Kazakhstan
tel.: +7 7172 64 72 01
web: info@investastana.kz

cciD «Astana invest» llP - is the main organization for planning, 
development and promotion of the tourism industry in Nur-Sultan.
And also, Promoting the development of the capital by attracting 
investments in priority areas of the economy, including on the principles 
of partnership, government and business.
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booth 02  

AuTONOMOuS CluSTEr fuNd  pArK Of 
INNOvATIvE TEChNOlOgIES  TECh gArdEN
135, Zhibek Zholy Ave., 5th floor
Almaty, Kazakhstan
tel.: +7 727 355 70 40
mob.: +7 701 559 70 98
e-mail: k.nurbekov@techgarden.kz
web www.techgarden.kz

tech Garden has developed a technological platform to allow interaction 
between industry, technology companies, government agencies, 
universities and independent experts - Smart industry Management 
Platform (SiMP). 

booth 09 

EASTCOMTrANS llp
Almaty, 050040, Kazakhstan
Al-Farabi Avenue 77/7, esentai tower Bc, 11 floor
tel.: + 7 727 355 51 11
e-mail: eastcom@ect.kz
web: www.ect.kz

eastcomtrans - the largest private railway operator in Kazakhstan and 
the central Asia. it owns the fleet of over 16,000 wagons of various types 
in total.

booth 02  

INduSTrIAl dEvElOpMENT CENTEr
Zhibek Zholy Ave., 135, 5th floor
Almaty, Kazakhstan
tel.: +7 727 355 70 40
mob.: +7 701 442 64 64
e-mail: a.assylbek@techgarden.kz
web: www.techgarden.kz

the main goals of the center are the analysis of the current state 
of industrial enterprises, as well as defining their needs for digital 
transformation within the framework of industry 4.0. this includes  
development of recommendations for digitalization strategies, as well as 
consulting and technical support for projects.
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booth 02 

INTEllISENSE-lAb  dIgITAl INduSTry CENTEr 
Zhibek Zholy Ave., 135, 5th floor
Almaty, Kazakhstan
tel.: +7 727 355 70 40
mob.: +7 701 728 8448
e-mail: dana@kz.intellisense.io
web: www. ru.intellisense.io

the core product of intellisense-lAB is «brains.app”, an industrial Ai 
platform that enables real-time decision making for the mining, oil and 
gas, manufacturing, energy and logistics industries.

booth 10  

MICrOMINE CENTrAl ASIA
Almaty, 050062, Kazakhstan
tel.: +7 727 349 39 94
e-mail: mmkz@micromine.com
web: www.micromine.kz

Development and sale of software solutions for the mining industry: from 
exploration to the supply of ore to factories.

Non-Exhibitor  

MOSINTrAST MMC
18B, Vokzalnaya Str., 
Krasnogorsk, 143405, russia
tel.: +7 495 979 00 09
e-mail: info@mosintrast.ru
web: www.mosintrast.ru

Specializes in the production service of large-sized bodies of  rotation 
and auxiliary equipment at the enterprises of  mining, cement, chemical 
and pulp and paper industries.

booth 17

TEChNOSIbECO llC
44, Komsomolsky Ave., room 1065-1068
tomsk, 634021, russia
tel.: +7 3822 44 65 07
 +7 38452 97 234
e-mail: office@technosibeco.ru
web: www.technosibeco.ru

Wholesale of industrial chemicals.
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booth 07 

TwO KEy
258V, tlendieva Str. 
Almaty, 050060, Kazakhstan
tel.: +7 727 376 62 60
e-mail: info@2k.kz

• Designing any type of mining
• resource research according to KAZrc, Jorc standards
• Geological exploration
• Analytical laboratory
official distributor of Geovia Surpac, MineSched, Whittle in Kazakhstan

booth 06 

KCEll JSC
100, Samal 2 Micro District
Almaty, Kazakhstan
mob.: +7 701 211 32 25
e-mail: alla.yefremova@kcell.kz
web: www.kcell.kz

one of the main tasks of Kcell JSc is to provide complex B2B solutions: 
Private lte, iot, Big Data, etc., aimed at the digitization of production 
processes, including in the mining and metals sector.
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Ұлан ғайыр кең даланың орта-
сында, Еуразия жүрегінде, әлемнің 
ең жас астаналарының бірі – Нұр-
Сұлтан қаласы пайда болды. 
Оның бірегей географиялық 
орналасуы Қазақстанның Тұңғыш 
Президентінің елорданы көшіру 
туралы тарихи шешім қабылдаған 
кезде айқындаушы белгі болды. 
Қысқа мерзім ішінде қала еліміздің 
мәдени, ғылыми, саяси және 
экономикалық орталығына 
айналды. Бұл Азия және Еуропа 
мәдениеттерінің тоғысындағы 
ғажайып қалаға қонақтар барлық 
континенттерден келеді. Қазақстан 
астанасына қош келдіңіздер!

Таң 
қалдыратын 
қала!

A city
that will
amaze you!
In the middle of the boundless steppe,
in the heart of Eurasia, there arose 
Nur-Sultan – one of the youngest 
capitals of the world. Its unique 
geographical location became the 
defining factor for the First President of 
the Republic of Kazakhstan in making 
a historical decision to shift the capital. 
Over a short period of time city has 
become a cultural, scientific, political 
and economic centre of the country. 
Guests from all the continents are 
heading to this marvelous city, which 
stands at the crossroads of the Asian 
and European cultures. Welcome to 
the capital of Kazakhstan!
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Нұр-Султан – Азиядағы ең солтүстік 
елорда. Қазіргі уақытта оның аумағы 
797,3 шаршы километрден артық, 
халқының саны – 1 миллионнан 
асады. Қала «Алматы», «Сарыарқа», 
«Есіл», «Байқоңыр» атты төрт 
ауданнан тұрады. Қала респуб-
ликаның орталық бөлігін құрайды. 
Бұл еліміздің барлық облыстарын 
біріктіретін өте маңызды страте-
гиялық торап. Қала Есіл өзенінің оң 
тармақтары – Ақбұлақ және Сары-
бұлақта орналасқан. Бүгінгі күні 
республика елордасында жүзден 
астам ұлт өкілдері тұрады. Қала 
халқы табиғи өсім есебінен де, 
басқа облыстардан көші-қон 
есебінен де қарқынды өсіп келеді.

Географиясы 
мен халқы

АУМАҒЫ ХАЛҚЫ 

КЛИМАТЫ

адам

қысқы температурасы

жазғы температурасы

Nur-Sultan is the northernmost 
capital city in Asia. Сurrently its total 
area is over 797,3 square kilometres, 
the population more than 1 million 
people. The city is subdivided into 
four districts – “Almaty”, “Saryarka”, 
“Yesil” and “Baikonur”. City is located 
in the central part of the republic. It is 
a significant strategic hub that 
integrates all the regions of the 
country. The city stretches
out along the right tributaries of the 
Yesil River – Akbulak and Sarybulak.

Over a hundred nationalities 
currently live in the capital of 
Kazakhstan. The population of the 
city has been intensely rising both 
due to the natural change and 
migration from other regions.



Architectural
Style

Сәулет 
стилі
Қаланың сәулеттік келбеті ерекше 
еуразиялық стильде орындалған, 
онда мәдени Шығыс және Батыс 
дәстүрлері көрсетілген. Елорда Бас 
жоспарының авторы белгілі жапон 
сәулетшісі Кисе Курокава болды.

The architectural concept of city is
based on a peculiar Eurasian style 
reflecting the cultural traditions 
of boththe East and the West. Kisho 
Kurokawa, a well-known Japanese 
architect, became the author of the 
capital’s general layout.

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?
Нұр-Сұлтан – әлемдік саяси және діни қайраткерлердің кездесулері, 
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы (ЕҚЫҰ), 
Шанхай ынтымақтастық ұйымы (ШЫҰ), Ислам ынтымақтастығы 
ұйымы (ИЫҰ) саммиттері өтетін әлемдік сұхбаттасу алаңы.  2017 
жылы елордада «Болашақ энергиясы» өзекті ұранымен «ЭКСПО-
2017» халықаралық көрмесі өтті.

Nur-Sultan is a world dialogue platform that hosts meetings of the 
world’s political and religious leaders, as well as OSCE, SCO and OIC 
summits. In 2017 the capital hosted the international exhibition “EXPO- 
2017” under the topical motto – “Future Energy”.

ТАҢ ҚАЛДЫРАТЫН ҚАЛА!



Қаланың тарихи өткен-кеткенін оның 
жиі өзгеретін атауларынан байқауға 
болады. Қала 1830 жылы Ақмола 
бекінісінің салынуына байланысты 
пайда болып, кейін Ақмола деп аталды.
1961 жылы рекордтық астық өнімі 
алынғаннан кейін, қала тың игеру 
орталығына айналды, сол кезде 
Целиноград деген атауға ие болды. 
Ақмоланың тарихи атауы Қазақстан 
егемендік алғаннан кейін 1992 жылы 
оған қайта оралды. Бірақ 1998 жылы 
жаңа астана мәртебесін алып, қала 
атауы Астана деп өзгертілді. 1999 жылы 
Қазақстан елордасына өмірдің 
әлеуметтік, экологиялық және мәдени 
салаларын табысты дамытқаны үшін 
ЮНЕСКО-ның «Әлем қаласы» сыйлығы 
берілді. 2019 жылғы 23 наурызда 
Астана атауын Астанадан Нұр-Сұлтан 
деп өзгерту туралы Президент 
Жарлығына қол қойылды.

ТАҢ ҚАЛДЫРАТЫН ҚАЛА!

Бүгін Нұр-Сұлтан – жаңа мүмкін-
діктер қаласы және белсенді, 
талапкер адамдарды тарту 
орталығы. Қазақстанның елордасы 
жетекші оқу орындары, сондай-ақ 
зерттеу зертханалары 
шоғырланған еліміздің басты білім 
беру және ғылыми алаңы болып 
табылады. Тарихи ауқымына қарай 
жас қаланың мәдени өмірі бай және 
бірегей болып табылады. Оның 
музейлерінде, театрларында, 
концерт залдарында заманауи 
және ұлттық өнер түрлері үйлесімді 
түрде синтезделеді.

ДЕРЕКТЕР

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?



Today Nur-Sultan is a city of new 
opportunities and the centre of 
attraction of active and goal-oriented 
people. The capital of Kazakhstan is 
the main educational and scientific 
platform of the country where the 
leading educational institutions and 
research laboratories are concentrated. 
The cultural life of a young, in a 
historical context, city is eventful and 
unique. Modern and national arts are 
harmoniously synthesized in its 
museums, theatres and concert halls.

The historical past of the city can be 
retraced with the help of its names that 
changed rather frequently. The city 
came into being in 1830 as a result of 
the construction of Akmola fortress 
later renamed into Akmolinsk. In 1961 
after reaping a record harvest of grain, 
the city became the centre of the Virgin 
Lands Campaign and in tune with the 
times gained the name – Tselinograd. 
The city regained its historical name 
Akmola in 1992 after Kazakhstan 
became a sovereign state. Acquiring the 
status of a new capital in 1998, the city 
was renamed into Astana. In 1999 the 
capital of Kazakhstan was awarded the 
title of the “City of Peace” by UNESCO 
for the successful development of social  
eсological and cultural spheres of life. 
On March 23, 2019, a Decree was 
signed by President to rename the 
capital from Astana to Nur-Sultan.

INTERESTING FACTS DID YOU KNOW?

A CITY THAT WILL AMAZE YOU!



Қой/жылқы / сиыр етінен 
жасалған басты ұлттық тағам. 
Пияз тұздығы қосылатын жұқа 
иленген қамыр кесектері 
салынған ет. Тағамға қосымша 
ет сорпасы беріледі.

Жылқы етінен жасалған дəстүрлі 
шұжық. Құрамына дəмдеуіштер 
қосылған жылқы қабырғасынан 
алынған ет пен май кіреді. Дастар-
қанға қайнатылған, ысталған, 
жартылай ысталған жəне қақтал-
ған түрінде ұсынылады.

ҚАЗЫ 

ШУЖЫК
Бұл əсіп сапалы түрде жасалған 
дəмді тағам болып саналады. 
Құрамына дəмдеуіштер қосылған 
жылқы етінің əртүрлі бөліктерінен 
кесілген ет кесектері кіреді.

БЕСБАРМАҚ 



ҚУЫРДАҚ

БАУЫРСАҚ

ҚЫМЫЗ

ШҰБАТ

Пияз жəне дəмдеуіштер 
қосылған қой етінен, 
бауырдан, бүйректен, 
өкпеден қуырылған тағам.

Майға қуырылған қамырдың 
кішкене кесектері мерекелік, 
сондай-ақ күнделікті 
дастарқанға ұсынылады.

Емдік қасиеттері бар жəне 
шөлді жақсы басатын бие 
сүтінен əзірленетін қышқыл 
сүт сусыны

Түйе сүтінен жасалған сусын. 
Сусынның табиғи иммуно-
модулятор қасиеттері бар.

NATIONAL CUISINE
ҰЛТТЫҚ ТАҒАМДАР



ҰЛТТЫҚ ТАҒАМДАР 
ҰСЫНАТЫН МЕЙРАМХАНАЛАР

RESTAURANTS
WITH NATIONAL CUISINE

«Arnau» мейрамханасы
Тағамдар: қазақ, еуропалық, шығыс
Тұран даңғ., 30
+7 (7172) 27-91-11,
+7 (701) 100-07-04
www.arnau-restaurant.kz

«Zoloto» мейрамханасы
Тағамдар: еуропалық, шығыс, қазақ
Тұран көш., 21
+7 (705) 295-88-88
www.zolotovsem.kz

«0'16» мейрамханасы
Тағамдар: қазақ, шығыс, еуропалық, 
америкалық
Мәңгілік ел даңғ., 16
+7 (7172) 24-81-11,
+7 (701) 016-70-16
www.arka.kz

«Aroma» мейрамханасы
Тағамдар: қазақ, еуропалық, француз
Достық көш., 2, «Астана Марриотт»
қонақ үйінің 1-қабаты
+7 (7172) 62-07-70,
+7 (7172) 62-07-74

«Sunduk» мейрамханасы
Тағамдар: қазақ, шығыс, еуропалық
Керей және Жәнібек хандар көшесі, 14/2
+7 (701) 070-70-72,
+7 (7212) 22-24-44
www.sundukastana.kz

«Вечное небо» мейрамханасы
Тағамдар: қазақ, шығыс
ул. Достык 18, БЦ «Москва», 25 этаж
+7 (701) 064-22-05
www.vechnoenebo.kz

“Arnau” restaurant
Cuisine: Kazakh, European, eastern
30, Turan Ave.
+7 (7172) 27-91-11,
+7 (701) 100-07-04
www.arnau-restaurant.kz

“Zoloto” restaurant
Cuisine: European, eastern, Kazakh
21, Turan Ave.
+7 (705) 295-88-88
www.zolotovsem.kz

“0’16” restaurant
Cuisine: Kazakh, eastern, European,
American
16, Mangilik yel Ave.
+7 (7172) 24-81-11,
+7 (701) 016-70-16
www.arka.kz

“Aroma” restaurant
Cuisine: Kazakh, European, French
2, Dostyk St., “Astana Mariott”,
1st floor
+7 (7172) 62-07-70,
+7 (7172) 62-07-74

“Sunduk” restaurant
Cuisine: Kazakh, eastern, European
14/2, Kerey and Zhanibek St.
+7 (701) 070-70-72,
+7 (7212) 22-24-44
www.sundukastana.kz

“Vechnoe nebo” restaurant
Cuisine: Kazakh, eastern
18, Dostyk St., “Moscow” BC, 25th floor
+7 (701) 064-22-05
www.vechnoenebo.kz

ҰЛТТЫҚ ТАҒАМДАР 
ҰСЫНАТЫН МЕЙРАМХАНАЛАР

RESTAURANTS
WITH NATIONAL CUISINE

“Farhi” restaurant
Cuisine: Kazakh, European, eastern
3, Mambetov St.
+7 (7172) 32-18-99,
+7 (701) 974-21-65
www.arka.kz

“Izumi Tai” restaurant
Cuisine: Japanese, Kazakh, European,
eastern, pan-asian
32, Kabanbay Batyr Ave.
+7 (7172) 24-27-23,
+7 (701) 807-38-43
www.arka.kz

“Qazaq Gourmet” restaurant
Cuisine: Kazakh
29, Mangilik yel Ave.
+7 (7172) 61-31-00,
+7 (708) 988-88-88
www.qazaq-gourmet.kz

“Kerege” restaurant
Cuisine: Kazakh, eastern
19/1, Kabanbay Batyr Ave.
+7 (775) 888-66-96

“Asia” restaurant
Cuisine: Asian, Kazakh, Chinese,
European
6, Satpayev St.
+7 (7172) 34-23-42,
+7 (7172) 49-02-19

“Traditcional” restaurant
Cuisine: European, Kazakh, Russian,
author’s
33, Turan Ave.
+7 (7172) 40-21-81
www.traditional.kz

«Farhi» restaurant
Тағамдар: қазақ, еуропалық, шығыс
Мамбетов көш., 3
+7 (7172) 32-18-99,
+7 (701) 974-21-65
www.arka.kz

«Izumi Tai» мейрамханасы
Тағамдар: жапон, қазақ, еуропалық,
шығыс, паназиялық
Қабанбай батыр даңғ., 32
+7 (7172) 24-27-23,
+7 (701) 807-38-43
www.arka.kz

«Qazaq Gourmet» мейрамханасы
Тағамдар: қазақ
Мәңгілік ел даңғ., 29
+7 (7172) 61-31-00,
+7 (708) 988-88-88
www.qazaq-gourmet.kz

«Kerege» rмейрамханасы
Тағамдар: қазақ, шығыс
Қабанбай батыр даңғ., 9/1
+7 (775) 888-66-96

«Asia» мейрамханасы
Тағамдар: азиялық, қазақ, қытай,
еуропалық
Сәтбаев көш., 6
+7 (7172) 34-23-42,
+7 (7172) 49-02-19

«Traditcional» мейрамханасы
Тағамдар: еуропалық, қазақ, орыс,
авторлық
Тұран даңғылы, 33
+7 (7172) 40-21-81
www.traditional.kz
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ТУРИСТІҢ ЧЕК-ПАРАҒЫ
Нұр-Сұлтан қаласына келген кезде, міндетті түрде 
жасауға тиісті іс-әрекеттер

Суреттеріңізді #visitnursultan 

хэштегімен əлеуметтік желілерде 

жариялап, бізді де @visit.nursultan.kz 

белгілеуді ұмытпаңыз

Бәйтерекке көтерілу

Ұлттық мұражайды аралап, 
Алтын адамды көру

Нұржол бульварымен серуендеу

Екі қабатты экскурсиялық 
автобуспен жүру

Жағалауда серуендеу

Есіл өзені бойынша теплоходпен 
серуендеуді ұйымдастыру

«Нұр Әлем» болашақ 
мұражайына бару

Жергілікті Арбатқа – 
Мәмбетов көшесіне бару

Мұхиттан ең алыс орналасқан 
океанариумға бару

Шолу дөңгелегіне міну

Ұлттық тағам дәмдерін татып көру

Ашық аспан астындағы 
ғарыш мұражайына бару

Сауда орталығында сауда жасау

Естелік кәдесыйлар сатып алу
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RESTAURANTS  
WITH NATIONAL 
CUISINE

“Arnau” restaurant
Cuisine: Kazakh, European, eastern

 
30, Turan Ave.
 +7 (7172) 27-91-11, 

 +7 (701) 100-07-04

 www.arnau-restaurant.kz

“Zoloto” restaurant
Cuisine: European, eastern, Kazakh

 21, Turan Ave.
 +7 (705) 295-88-88

 www.zolotovsem.kz 

“0’16” restaurant
Cuisine: Kazakh, eastern, European, 
American

 16, Mangilik yel Ave.
 +7 (7172) 24-81-11, 
+7 (701) 016-70-16
www.arka.kz

“Aroma” restaurant
Cuisine: Kazakh, European, French

2, Dostyk St., “Astana Mariott”,  
1st floor
 +7 (7172) 62-07-70,
+7 (7172) 62-07-74

“Sunduk” restaurant
Cuisine: Kazakh, eastern, European
14/2, Kerey and Zhanibek St.
 +7 (701) 070-70-72,
+7 (7212) 22-24-44
www.sundukastana.kz

“Vechnoe nebo” restaurant
Cuisine: Kazakh, eastern
18, Dostyk St., “Moscow” BC, 2
 

5th floor
 +7 (701) 064-22-05
www.vechnoenebo.kz

-1,5 мм

“Farhi” restaurant
Cuisine: Kazakh, European, eastern

 

3, Mambetov St.
 +7 (7172) 32-18-99, 

 

+7 (701) 974-21-65

 

www.arka.kz 

“Izumi Tai” restaurant
Cuisine: Japanese, Kazakh, European, 
eastern, pan-asian

 

32, Kabanbay Batyr Ave.
 +7 (7172) 24-27-23, 

 

+7 (701) 807-38-43

 

www.arka.kz 

“Qazaq Gourmet” restaurant
Cuisine: Kazakh

 

29, Mangilik yel Ave.
 +7 (7172) 61-31-00,

 

+7 (708) 988-88-88
www.qazaq-gourmet.kz
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Cuisine: Kazakh, eastern

 

19/1, Kabanbay Batyr Ave.
 +7 (775) 888-66-96

“Asia” restaurant
Cuisine: Asian, Kazakh, Chinese, 
European

 

6, Satpayev St.
 +7 (7172) 34-23-42,

 

+7 (7172) 49-02-19

“Traditcional” restaurant
Cuisine: European, Kazakh, Russian, 
author’s
 33, Turan Ave.

 +7 (7172) 40-21-81
 www.traditional.kz
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