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Қазақстанда теңдесі жоқ қарағандылық «Global city» көпфункционалды көтерме-
бөлшек сауда-қойма кешенінің тасымалдаушыларды, логистерді, суық тізбек 
қатысушылары мен экспорттаушыларды, сондай-ақ маркетплейстер мен 
дискаунтерлерді қызықтыратын себебі, міне осында.

Сіздерге  Қазақстан аумағында теңдесі жоқ жаңа «Global city» көпфункционалды 
көтерме-бөлшек сауда-қойма кешені ұсынатын бизнесті жүргізуге арналған 
бірегей мүмкіндіктерді пайдалануды ұсынамыз.

СУЫҚ ТІЗБЕК ҚАТЫСУШЫЛАРЫ МЕН ЭКСПОРТТАУШЫЛАР НАЗАРЫНА!

Ұсынысымыз Сізге не себепті қызықты болуы тиісті?

Қарағандының өткізу нарығы ретінде халық саны бойынша Қазақстанда-Алматы, 
Шымкент және жақын жатқан Астана қаласынан кейін (600 мың адам, ал серіктес 
қалалармен-шамамен 1 млн адам) 4 орынды иеленетінімен зор қызығушылық 
тудырып отыр.

Қарағанды қаласының географиялық артықшылығы - республиканың дәл 
орталығында орналасқан орны. Бұл қаланы логистиканың стратегиялық маңызды 
элементі ретінде көрсетеді. Қарағанды-Қазақстан, сондай – ақ Қытай – Ресей-
Батыс Еуропа және Өзбекстан-Ресей (Орал, Сібір) көлік дәліздерінің тораптық 
орталығы болып табылатын өнеркәсіптік, ғылыми және мәдени қалалық 
конгломерат. Географиялық орнының сәттілігі  Қазақстанға өңірдің аса ірі 
экономикалары – Ресей және Қытай нарықтарына әлеуетті қолжетімділік береді, 
сондай-ақ транзиттік-көліктік бәсекелі  артықшылықты қамтамасыз етеді.

Орналасқан орнының қолайлылығы, бизнесті бір жерден артық шығындарсыз 
жүргізу мүмкіндігі, дамыған сауда-қойма инфрақұрылымы, «Global city» 
материалдық-техникалық жабдықталуын ескеретін болсақ, кешен аумағында 
бизнесті ұйымдастыру және жүргізу тұрғысынан серіктестіктің сөзсіз 
артықшылықтары түсінікті болады.

ТАСЫМАЛДАУШЫЛАРДЫҢ, ЛОГИСТЕРДІҢ, 

Біз сіздің сенімді серіктестеріңіз болуға қуаныштымыз!
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ҚО Й М А

«B» санатты қоймалар,  164 
орындық кросс-доктар, жүк 
терминалы/контейнер алаңы 20 
000 м2, т/ж тұйығы.

САУД А
и н ф р а қ ұ р ы л ы м ы и н ф р а қ ұ р ы л ы м ы

Сауда-ойын-сауық орталығы 
42000 м², сауда үйі, 149 сауда 
павильоны, Фермерлік орталық 
2000 м²

     Global City мультифункционалды сауда және қойма кешені Қарағанды қаласында 

60 га аумақта орналасқан және Қазақстан Республикасындағы ірі кешендердің бірі 

болып табылады.

   Қазіргі таңда компания: Қазақстан Республикасындағы тау-кен өнеркәсібіне 

арналған технологиялық материалдар және қосалқы қызметтердің ірі жеткізушісі 

«PES GLOBAL» ЖШС; Kaspi-дүкеннің негізгі жеткізушісі болып табылатын 

«ZAMMLER» украиналық көлік-логистикалық компаниясы; «Apple City Corps» сауда 

компаниясы, P&G  (Procter & Gamble ) және т.б. ресми дистрибьюторы секілді  негізгі 

жалгерлермен серіктестікте жұмыс жасап отыр.

   «Global City» құрғақ сақтау қоймалары мен климаттық қоймалардан құралған 

қойма кешені сондай-ақ кросс-доктар, екі сауда үйі, фермерлік орталықты және 149 

сауда павильондарынан құралған. Аспалы краны бар контейнер алаңы, т/ж тұйығы 

және барлық қажетті арту техникасы бар. Аумақта тапсырыс берушілердің 

қажеттіліктеріне қарай 3000 м² астам қосымша қоймалар салынды қосымша 

қоймалар салынған. 

+7 705 252 90 00 info@globalcity.kz www.globalcity.kzW

ЖАЛПЫ
А Қ П А Р А Т

С А У Д А - Қ О Й М А  К Е Ш Е Н І



«GLOBAL CITY HOME» САУДА ҮЙІ«GLOBAL CITY HOME» САУДА ҮЙІ

 

42 000 м²42 000 м²
САУДА-ОЙЫН-САУЫҚ ОРТАЛЫҒЫ САУДА-ОЙЫН-САУЫҚ ОРТАЛЫҒЫ 

БІР ЖӘНЕ ЕКІ ҚАБАТТЫ САУДА ПАВИЛЬОНДАРЫБІР ЖӘНЕ ЕКІ ҚАБАТТЫ САУДА ПАВИЛЬОНДАРЫ 

149 сауда павильоны 149 сауда павильоны 

ФЕРМЕРЛІК ОРТАЛЫҚ ФЕРМЕРЛІК ОРТАЛЫҚ 

2000 м²2000 м²

www.globalcity.kz

САУДА
и н ф р а қ ұ р ы л ы м ы



7500 м²7500 м²

6000 м²6000 м²

Автомобиль доктары - 12

Кеңсе ғимараттары – 1500 м²

Құрғақ сақтау камерасы - +15°С дейін

Заманауи тиеу техникасы

Бейнебақылау

Автоматты өрт сөндіру жүйесі

Төрт мультитемпературалы камера: +6 бастап -22°С дейін

Екі жеміс камерасы: +6 бастап +8°С дейін

Жұмыс температурасы +15°С дейін

Екі мұздатқыш камера -24°С

Кеңсе ғимараттары – 1150 м²

Жұмыс температурасы + 15°С дейін

Автомобиль доктары - 12

Бес сақтау қабаты

Автоматты өрт сөндіру жүйесі

Заманауи тиеу техникасы

Бейнебақылау

Терентьев Вячеслав /     +7 705 252-90-00 /     v.terentyev@inbox.ru 

ҚОЙМА
и н ф р а қ ұ р ы л ы м ы

№1 ҚҰРҒАҚ САҚТАУ ҚОЙМАСЫ №1 ҚҰРҒАҚ САҚТАУ ҚОЙМАСЫ 

КЛИМАТТЫҚ ҚОЙМА КЛИМАТТЫҚ ҚОЙМА 



www.globalcity.kz

6000 м²6000 м²

124 контейнера

5100 м²5100 м²

Кеңсе ғимараттары – 1150 м²

Бес сақтау қабаты

Автоматты өрт сөндіру жүйесі

Жұмыс температурасы + 15°С дейін

Бейнебақылау

Автомобиль доктары - 12

Заманауи тиеу техникасы

№2 ҚҰРҒАҚ САҚТАУ ҚОЙМАСЫ №2 ҚҰРҒАҚ САҚТАУ ҚОЙМАСЫ 

ТЕМІР ЖОЛ ТҰЙЫҒЫТЕМІР ЖОЛ ТҰЙЫҒЫ

«Майқұдық» темір жол бекетіне тікелей қол жетімділік

КОНТЕЙНЕР АЛАҢЫКОНТЕЙНЕР АЛАҢЫ

КРОСС-ДОКТАР №1, №2КРОСС-ДОКТАР №1, №2

әрбір кросс-док ауданы
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Кешеннің маңызды элементі кедендік бақылау 

аймағы болып табылады. «Global  City» 

кешенінде сыртқы экономикалық қызметке 

(СЭҚ) қатысушыларға  барлық жағдайлар 

жасалған:  олар «Майқұдық» теміржол 

станциясына және Қарағанды Астана, 

Павлодар және Алматымен жалғастыратын 

автокөлік айрықтарына тікелей қол жеткізе 

алады, сондай-ақ барлық қажетті кедендік 

инфрақұрылымды пайдалана алады.

3 300 м�3 300 м�

 
2 500 м�

 
2 500 м�

 
1 500 м�

 
1 500 м�

№1 ҚОЙМА 

ТЕРМИНАЛЫ

ҚОЙМА 

ТЕРМИНАЛЫ 1500 М²

№2 ҚОЙМА 

ТЕРМИНАЛЫ

№1 ҚОЙМА 

ТЕРМИНАЛЫ

ҚОЙМА 

ТЕРМИНАЛЫ 1500 М²

№2 ҚОЙМА 

ТЕРМИНАЛЫ

КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУ АЙМАҒЫКЕДЕНДІК БАҚЫЛАУ АЙМАҒЫ
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www.globalcity.kz

«Құрғақ сақтау қоймасы» эскиздік жобасы

ҚОЙМА ТЕРМИНАЛДАРЫН 

ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ ЖАҒДАЯТТЫҚ 

ЖОСПАРЫ

2. Дайын үй-жайды жалға алудан өз қажеттіліктеріңізге қарай жобаланған және салынған қойманы  

жеке жалға алуға екі сатылы көшу.

МҮДДЕЛІ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА! 

ПЕРСПЕКТИВТІ ИНФРАҚҰРЫЛЫМ

Ынтымақтастықтың ықтимал нұсқалары:

Біз сіздің сенімді серіктестеріңіз болуға қуаныштымыз!

Біз кешеннің инфрақұрылымын дамытуды жалғастырып жатырмыз және жалпы ауданы 60 000 м² 

дейінгі жаңа қойма терминалдарының құрылысын бастадық. 

Қойма терминалдарының құрылыс жобаларын іске асыру үшін бізде 2008 жылдан бастап нарықта 

жұмыс істеп келе жатқан барлық қажетті құрылыс техникасы бар құрылыс компаниясы, сондай-ақ 

металл құрастырмалар мен сэндвич-тақталар зауыты, БРУ бар.

«Global city» СҚК аумағында құрылыс салуға арналған  инфрақұрылымы салынған учаскеге іргелес 

60 га учаске бар, біз бұл орындарға мүдделі компаниялардың қалауына сәйкес қоймалар сала 

аламыз. 

1. Пайдалануға дайын қоймалар мен кеңсе бөлмелерін жалға алу.

3. Бастапқыда сіздің қажеттіліктеріңізге арналған қойма терминалын салу және жалға беру.

«Global City» Қазақстанда Қарағанды қ. қойма ғимараттарын жалға беру қызметтерін ұсыну 

саласындағы ынтымақтастықты ұсынады. 

Компанияның  кез-келген күрделі  құрылыс жұмыстарын жүргізу бойынша зор тәжірибесі бар. 

Соңғы ауқымды жоба «Global City» СҚК құрылысы болды, құрылыс алаңы 60 га құрады. 

Бүгінгі күні құрылысы жоспарланған 9 жаңа қойма терминалының біріншісін салу бойынша 

жұмыстар жүргізілуде, ауданы 6 500 м² құрайды.
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