
БАҚ үшін ақпарат 

Астана жәрмеңкесінде экспорттық ет                                                                       12.10.2013 ж. 

      Ресейге жөнелтуші Қазақстандық экспортер Астана жәрмеңкесіне 16 тонна ет өнімдерін 

алып келді. Жуырда айтылғандай,  Батыс Қазақстанда орналасқан «Crown Батыс» ЖШС 

бордақылау алаңынан Мәскеу нарығына ағымдағы жылдың соңына дейін 500 тонна ет 

өнімдері жөнелтіледі. Премиум-класс санатындағы етті бүгін астаналық тұрғындар да дәмін 

көреді.  

      Астанадағы дәстүрлі жәрмеңкеде Батыс Қазақстан облысынан 12 аудан қатысуда. Күні 

кеше жіберілген ақпараттардан Батыс Қазақстан облысы шаруалары жәрмеңкеге 150 миллион 

теңгеден астам қаржыға 700 тонна азық-түлік өнімдерін әкелгені мәлім. 

      «Crown Батыс» ЖШС   еліміздің батыс өңірінде орналасқан, қазіргі заманғы бордақылау 

алаңы бар, инфрақұрылымы дамыған кәсіпорын. Нысан 2010 жылдың желтоқсан айында 

қолданысқа берілген, ЖШС өзіне 8 640 бас ІҚМ бір уақытта ұстау мүмкіндігі бар мал өсіру 

кешенін, тоңазытқыш жабдықтары бар (қуаттылығы бір ауысымда 120 бас ІҚМ) ет 

комбинатын және астық сақтау қоймасы бар қоспа жем зауытын қамтиды. Жоба - құны 3 571,9 

млн.теңгені құрайды, «ҚазАгро» Ұлттық Холдингі құрамындағы еншілес компания 

"КазАгроӨнім" АҚ- ның қатысуымен мемлекеттік-жекеменшік әріптестік аясында жүзеге 

асырылды. 

      Қазан айының басында Батыс Қазақстан облысында орналасқан бордақылау алаңынан 

көршілес Ресейдің мәскеулік нарығына алғашқы 20 тонна ІҚМ еті жөнелтілді. Бұл 

қазақстандық өндірісші мен ресейлік компания, сауда индустриясында жұмыс істейтін - 

Москворецкий сауда үйі арасында келісілген жылдың соңына дейін 500 тонна ет жөнелту 

шартының бастамасы. 

      Бітім жасауға ағымдағы жылдың шілдесінде «ҚазАгро» Ұлттық Холдингі басшысы Дулат 

Айтжановтың ресейлік импортер өкілдерімен өткен кездесуі түрткі болды. Аталған кездесуде 

қазақстандық өндірушілердің ресейлік ет нарығына, атап айтқанда Мәскеу сауда жүйелеріне 

кірудің өзекті мәселелері қарастырылған. Кездесу барысында ресейліктер қазақстандық еттің 

құнарлы сипаттары мен дәмдік қасиеттері арқасында Ресейдің мәскеулік нарығында премиум-

класс өнімі ретінде жайғаса алатынын атап өтті. 

     «Crown Батыс» ЖШС директоры Евгений Алиевтың сөзіне сәйкес, бүгінгі таңда 

бордақылау алаңында 4 мыңнан астам ІҚМ басы ұсталуда. Жергілікті базарлардан бөлек ет 

өнімдері Ресейдің орталық аймақтарына да жеткізіледі. Бүгінгі күні қолданыстағы шартқа 

сәйкес ресейлік логистикалық компаниясының бірімен Ресейге  60  тонна мөлшерінде 

тоңазытылған ет жөнелтілді. 

    «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. 

_____________________________________________________________________ 
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