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МҮДДЕЛІ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА!

«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. 

Компанияның  кез-келген күрделі  құрылыс жұмыстарын жүргізу бойынша зор 
тәжірибесі бар. Соңғы ауқымды жоба «Global City» СҚК құрылысы болды, құрылыс 
алаңы 60 га құрады. СҚК 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. 

Логистикалық және техникалық мүмкіндіктері бар «Global City» СҚК қолданыстағы 
инфрақұрылымының бір жылдан астам уақыт бойы тікелей жақын жерде қойма 
терминалын салу қойма терминалының тиімді қызметі үшін қажетті жағдайлар 
жасау шығындарын біршама төмендетуге мүмкіндік береді. Жалгерлер, 
құрылысқа тапсырыс беруші (және кейінірек жалгер), қоймадан басқа, дайын 
инфрақұрылымды, көлік тораптары мен теміржол тұйығын ала алады.

Ынтымақтастықтың ықтимал нұсқалары:

1. Пайдалануға дайын қоймалар мен кеңсе бөлмелерін жалға алу.

2. Дайын үй-жайды жалға алудан өз қажеттіліктеріңізге қарай жобаланған және 
салынған қойманы  жеке жалға алуға екі сатылы көшу.

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

«Global city» компаниялар тобы Қазақстанда, Қарағанды қаласында қойма үй-
жайларын жалға беру қызметтерін ұсыну саласында ынтымақтастықты ұсынады. 

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.

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.
 

Біз сіздің сенімді серіктестеріңіз болуға қуаныштымыз!

Егер сіздің тарапыңыздан біздің ұсынысымызға қызығушылық болса, біз жедел 
кері байланысты бағалаймыз.  
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«Құрғақ сақтау қоймасы» эскиздік жобасы

Қазіргі уақытта ауданы 6500 м² болатын құрылысқа жоспарланған 9 қойма 

терминалының біріншісін салу жұмыстары жүргізілуде.

ПЕРСПЕКТИВТІ ИНФРАҚҰРЫЛЫМ

Біз кешеннің инфрақұрылымын дамытуды жалғастырып жатырмыз және жалпы 
ауданы 60 000 м� дейінгі жаңа қойма терминалдарының құрылысын бастадық.

www.globalcity.kz

ҚОЙМА ТЕРМИНАЛДАРЫН 

ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ ЖАҒДАЯТТЫҚ 

ЖОСПАРЫ
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