
БАҚ үшін хабарлама 

«ҚазАгро» қайта өңдеушілерді қолдайды.                                                          4.04.2014 

Осы жылы Жамбыл облысында мал шаруашылығы кластері құрылады, оның мақсаты – 

қой шаруашылығын дамыту және аймақтағы қолданыстағы қайта өңдеу өндірісін шикізатпен 

қамтамасыз ету. Жобаны «ҚазАгро» Ұлттық холдингі құрамындағы еншілес компания 

«ҚазАгроӨнім» АҚ жүзеге асырады.  

«ПОШ-Тараз фабрикасы» ЖШС – жаңа жобаны іске қосуды жоспарлап отырған 

облыстағы ең танымал нысандардың бірі. Кәсіпорында «ҚазАгроӨнім» АҚ-ның көмегімен 

бірегей табиғи өнімнің өндірісі – қой жүнінен тазажүнді топс шығару жөнге келтірілген. 

Сонымн қатар, «ҚазАгро» құрамындағы басқа компания – Аграрлық несие корпорациясының 

қолдауымен фабрика қажетті жабдықтарды сатып алды және орналастырды. Өндірістік 

алаңдар мен технологиялық базалар фабрикаға жылына 10 мың тоннаға дейін жүнді қайта 

өңдеуге мүмкіндік береді. өндірісте 250 жоғары маманданған қызметкерлер тартылған. 

Дегенмен, шикізаттың жетіспеушілігі компанияны маусымдық шикізат жеткізіп беруінен 

тәуелді қылып, өндірісті ұлғайтуға және қуаттылықты арттыруға кедергі туғызуда.   

Бүгінгі күні итальяндық компаниялардың бірімен жасаған мәміле аясында компания 

«ҚазАгро» еншілес компаниясымен Аппенинға 50 тоннадан астам жұқа негіздегі қой жүні 

жартылай фабрикатын жіберді. Сонымен қатар «ПОШ-Тараз фабрикасы» ЖШС бас 

директоры Болат Момушевтың сөзіне сәйкес импортерлер 2014 жылдың барысында 500 

тоннаға жуық аталған өнімді сатып алуға дайын.  «ҚазАгроӨнім» АҚ мен VICOTEX S.r.l. 

итальяндық компаниясы арасында өткен соңғы кездесудің нәтижесінде екі жақ Еуропа 

нарығына тазажүнді топсты жүйелі түрде жеткізуді ұйымдастыру негізінде ұзақмерзімді 

ынтымақтастық орнату келісіміне жетті. Аталып өткендей, Қазақстанда шығарылған топс киім 

тігу бойынша еуропалық алдыңғы қатарлы Benetton, Zara, Gruppo Marzotto, H&M, Fratelli 

Piacenza S.P.A., Lanerossi, Marchi e fildi S.p.A. компаниялардың ақырғы өнімінде 

қолданылатын болады.  

«ПОШ-Тараз фабрикасы» ЖШС басшысы шикізатпен қамсызандыру сұрақтарын, 

сонымен қатар өндірісті әрі қарай қаржыландыру сұрақтары шешілгеннен кейін фабрика 

«ҚазАгроӨнім» АҚ-ның қолдауымен кәсіпорынның қуаттылығын 100 пайызға жеткізіп, 

қызметкерлер санын 450 адамға жеткізуді көздеп отырғанын айтып өтті.  

«ҚазАгроӨнімде» айтқандай аймақта кластерді ұйымдастыру бойынша жобаға өндіріс 

пен экспортқа мүдделі барлық тараптар – республиканың оңтүстік облыстарының қой 

шаруашылықтары, қайта өңдеі кешендері, экспортқа қатысушы компаниялар тартылады. 

Жалпы "ҚазАгро" Ұлттық холдингінің инвестициялық қоржынында 254,5 млрд.теңгені 

құрайтын 373 инвестициялық жоба бар және пайдалануға беру кезіндегі құрылған жұмыс 

орындарының  саны - 13,1 мың. бүгінгі күні 186,3 млрд.теңгені құрайтын 292 жоба іске 

қосылды. оның ішінде құны 54,5 млрд.теңге болатын ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта 

өңдеу саласында жүзеге асырылған жобалар саны 72, соның ішінде - 5 жоба - 15 255,2 

млн.теңгеге  құс өңдеу бойынша, 22 жоба бидай өңдеу бойынша - 7 828,9 млн.теңге, 19 жоба 

ет өңдеу бойынша - 8 755,4 млн.теңге, 8 жоба сүт өңдеу бойынша - 3 110,1 млн.теңге. 



 

   Анықтама:  

«ПОШ-Тараз фабрикасы» ЖШС Қазақстан Республикасындағы жүн шаю бойынша 

алдыңғы қатарлы кәсіпорындардың бірі болып табылады. Ол 1961 жылы бұрынғы ПОШ 

Жамбыл фабрикасы базасында пайда болды. Кәсіпорынның негізгі қызмет түрі – жүннің барлқ 

түрлерін алғашқы өңдеу, топс пен иірілген жіп шығару. Фабрика негізгі 5 цехтан тұрады: топс 

шығару, сорттау, иіру, жуып-кептіру және сығымдап-қаптау. Тоқыма цехын ашу, мата 

шығаруды ретке келтіру, костюмдер және басқа өнімдерді тігу жоспарлануда.  

«ҚазАгроӨнім» АҚ -  АӨК субъектілерінің мал шаруашылығы өнімдерін экспортқа 

шығару және өндіріске қолдау көрсету жолымен азық-түлік қауіпсіздігі мен мал 

шаруашылығы өнімдерінің экспорттық әлеуетін дамытуды қамтамасыз ететін компания. 

           «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ құрамына кіретін акционерлік 

қоғамдардың инвестициялық активтерін тиімді басқару жолымен агроөнеркәсіптік кешенді 

дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асырады.  

  

Холдинг құрамына «Азық түлік келісім шарт корпорацициясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, 

«Аграрлық кредит корпорациясы» АҚ, «ҚазагроӨнім» АҚ, «ҚазАгрогарант» АҚ, 

«ҚазАгромаркетинг» АҚ кіреді. 

 

_________________________________________________________________________________ 

«ҚазАгро» ҰБХ" АҚ баспасөз қызметі   

Ринат Тасболатов +7 701 460 91 82,  R.Tasbulatov@kazagro.kz  

тел: (7172) 70-56-39, www.kazagro.kz 
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