
 

             
 

Коммерциялық ұсыныс! 

  

«Ордабасы» индустриалды аймағы» сəтті  мүмкіншілікті 

пайдаланып сіздерге үлкен құрметпен кəсіптеріңізге толағай табыс тілей 

отырып, биик белестерді бағындыруға, жетістіктерге жетулеріңізге 

тілектеспіз! 

 

Қазіргі таңда «Ордабасы» индустриалды аймағының жалпы аумағы 

126,95га, құрылыс аумағы 700 000 шаршы метрді қамтитын, Шымкент 

қаласының ірі сауда-логистикалық және өндірістік кешені болып табылады. 

Бұл аймақ Сіздердің бизнес-идеяларыңызды жүзеге асыруға арналған орын.  

Біздің мекемеміздің өндіріс және жалға беру қызметі саласында 

тәжірибесі өте жоғары. Біздің әріптестеріміз  Қазақстанның, таяу және алыс 

шет елдерінің ірі компаниялары болып табылады.    

 

Өндіріс мақсатында жалға берілетін орындардың шарттары төмендегідей:  

- бір шаршы метріне 420-546 теңгені құрайтын теміржол және көліктік 

пандустары бар қоймалық ғимараттары: 

- бір шаршы метріне 330 теңге құрайтын өндірістік ғимараттар. 

- бір шаршы метріне 1150 теңгені құрайтын кеңсе орындары.  

- бір шаршы метріне 70-100 теңгені құрайтын жер телімдері. 

 
 

Сонымен бірге, 2012 жылдан бастап «Ордабасы» индустриалды аймағы» 

аумағында 20 жəне 40 футтық контейнерлерді қабылдау мен өңдеу 

мүмкіндігі бар контейнерлік алаң әрекет етеді. Жүк көтергіштігі 10 жəне 

50 тонна болатын 2 айырашалы кран ұсынылады. Габаритті және 

габаритті емес жүктерді қаттау мен сақтау алаңдары бар. «Сайрам» 

стациясының коды – 698 803. 



 

       Тепловоздар жүк түсіру жерінде контейнерлері бар вагондар мен 

платформаларды жіберу мен жинауды тездетеді.  

  
      

 Контейнерлік алаң аумағында «Акцепт Customs» АҚ-ның уақытша 

сақтау қоймасы (УСҚ) бар.  

 

         
 

Біздің инфрақұрылым: 

1. Теміржол цехы бар меншікті теміржол бекеті, 2 теміржол локомотиві, 

сыйымдылығы 500 вагонға дейін теміржол тұйықтары. «Сайрам» 

станциясының коды – 698 803. 

2. Теміржол платформасы мен автотасығышы бар жеңіл автокөліктерді 

және ауыр арнайы техникасын түсіріп алуға арналған рампа. 

3. Жүк көтергіштігі 10 және 50 тонналық көпірлік краны бар, 

сыйымдылығы 200 контейнерге дейін контейнерлік алаң. Контейнерлік 

алаң аумағында «Акцепт Customs» АҚ-ның контейнерлерді уакытша 

сақтау қоймасы (УСҚ) бар. 

4. Үлкен және ауыр жүктерді тасуға арналған авто көлік құралдарына 

арналған автобаза және кірме жолдары. 

5. Меншікті өрт сөндіру қызметі, тәулік бойы кезекшілік атқарады.  

6. «КазТрансКом» сандық оптоталшықты желі. 

7. Интернет желісінің қызметі.  

8. Электр қуатын жеткізуші «3-Энергоорталык» ЖШС және     

«Югэнергоимпульс» ЖШС.  

9. Өткізу қабілеті 14 000 м³/сағ болатын меншікті магистральді газ 

құбыры. 

10.  Меншікті сумен қамтамасыз ету және канализация жүйесі, өрт сөндіру 

гидранттары. 

11.  Жедел әрекет ету тобы бар тәулік бойы жұмыс жасайтын қаруланған   

күзет. Бейне бақылау жүйесі. 




