
 

Баспасөз хабарламасы 

Ақмола облысындағы етті қайта өңдеу кешені  

өнімін Астанаға жөнелте бастады.                                                                               12.12.2016                        

Ақмола облысындағы етті қайта өңдеу кешені бар жаңа бордақылау алаңы өзінің 

алғашқы өнімін астаналық базарға жеткізе бастады. Кәсіпорынның ендігі жоспарында –

көршілес Қытайдың нарығына етті экспортқа шығару. бұл жоба «ҚазАгро» ұлттық 

холдингінің 10 жылдығы және Қазақстан Тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында іске 

асырылып отыр. 

Ақмола облысының  Ерейментау ауданында 3000 басқа арналған бордақылау алаңын 

және жылына 5000 тонна ет пен ет өнімдеріне арналған етті қайта өңдеу кешенін  құру 

жөніндегі жобаның екінші кезеңі іске асырылды.  Жалпы құны 1,5 млрд.теңгенің жобасы 

«ҚазАгро» ұлттық холдингінің құрылымындағы компания «ҚазАгроҚаржы» АҚ қаржылай 

қолдауымен «Жаңа-Береке» ШҚ іске асырылады. Кәсіпорын өндірістің толық циклын іске 

асырады: репродуктор – бордақылау алаңы – ет өңдеу кешені, ол қазақстанның сауда 

желілерін  ет өнімдерімен жабдықтап қоймай, онымен экспорт нарықтарына шығуға 

мүмкіндік береді. Осы үшін кәсіпорынмен халықаралық стандарттарға сәйкестік сертификаты 

алынды. 

«Жаңа-Береке» ШҚ директоры Айбек Қазыбеков айтып өткендей, «Жаңа-Береке» ШҚ 

бәсекеге қабілетті өнім жасауға мүмкіндік беретін өндірістің  негізгі принципі – шалғайдағы 

мал шаруашылығы принципі.  Шаруашылықта бағылатын қазақ ақбасты және қалмақ 

тұқымдары жергілікті жағдайларға жақсы бейімделген және ірі қара малдар қорада қамалып 

ұсталмайды, бұл жарты жыл ішінде малды жайлауда бағуға және жеке жайылымдардағы 

балауса шөптерді пайдалануға мүмкіндік береді.  Сонымен бірге, қызметі мен 

перспективалары жөнінде сөз қозғай келіп, «Жаңа-Береке» ШҚ басшысы «ҚазАгро» ұлттық 

холдингінің даму институттары – «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, 

«ҚазАгроМаркетинг» АҚ тараптарынан өндіріске көрсетілген көмектің ерекше маңызды рөлін 

атап өтті. Қазыбековтың айтуынша, солардың көрсеткен қолдауының арқасында, жоба қажетті 

несие ресурстарын, лизингке жабдық мен ауыл шаруашылығы техникасын, сондай-ақ дер 

кезінде субсидия алды.    

1364 бас ірі қара мал Қазақстан мен Ресейдің асыл тұқымды шаруашылықтарынан 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ берілген қаражат есебінен сатып алынды.  Бүгінгі таңда жеке малды 

қоса алғандағы ІҚМ жалпы саны 2 127 басты құрайды.  

«Жаңа-Береке» ШҚ  тұрақты негізде жобаны дамытуға қаражат салады. Малдарды 

зерттеу үшін мамандандырылған жабдықты сатып алу жүргізіледі, вакциналар, дәрумендер 

мен дәрі-дәрмектер, соның ішінде алып келінген малдың тұқымын жақсарту және бейімдеу 

үшін қажет заттар сатып алынады.  Малдарды бағып күту үшін Қазақстанның барлық 

жерлерінен біліктілігі жоғары мамандарды іріктеу жүргізілді, Беларуссиядан мамандар 

тартылды. Ауылда шаруашылықтың мамандарына арналып 5 тұрғын үй салынды. Жалпы, 

аталған жобаны іске асыру маусымдық жұмысқа тәуелді емес 50-ден астам жаңа жұмыс орнын 

құруға ықпалын тигізді.   

  Анықтама: Мал шаруашылығы саласын дамыту шеңберінде 2010 жылдан қазіргі 

уақытқа дейінгі кезеңде «ҚазАгро» ұлттық холдингінің қаражаты есебінен 57,8 мың мал 



орнына арналған бордақылау алаңдарының желісі құрылды, шамамен 40,0 мың бас ет 

бағытындағы импорттық ірі қара мал әкелінді, асыл тұқымды етті бұқаларды қолдану есебінен 

ірі қара малдың тұқымдық құрамы түрлендіріле отырып, 321,0 мыңнан артық тауарлық ІҚМ 

сатып алуға фермер шаруашылықтары қаржыландырылды, өндірістік қайта өңдеу қуаты 

жылына 35,6 мың тонна ет өнімін өндіретін 18 етті қайта өңдеу кешенінен тұратын желі 

құрылды, сондай-ақ қуаты жылына 138,8 мың тонна сүт өндіретін 26,9 мың бас ІҚМ-ды бірден 

ұстауға арналған 36 тауарлы-сүт фермасын құру мен модернизациялау қаржыландырылды, 

26,8 мыңнан астам ІҚМ сатып алынып, бордақылауға қойылды. 

Бүгінгі таңда Холдингтің компанияларында 24,5 мың бас ІҚМ арналған мал бордақылау 

алаңдарын тұрғызу бойынша 4 өтінім қарауда жатыр. 

«ҚазАгро» ұлттық холдингінің компаниялар тобы «Сыбаға» бағдарламасын іске асыру 

шеңберінде 66 232 бас аналық ІҚМ сатып алуға 1143 өтінімді, «Алтын асық» бағдарламасы 

бойынша 169,7 мың аналық ҰҚМ сатып алуға 562 өтінімді, «Құлан» бағдарламасы бойынша 

22 111 бие сатып алуға 530 өтінімді, «Ырыс» бағдарламасы бойынша 1265 бас сүт 

бағытындағы ІҚМ сатып алуға 16 өтінімді қаржыландырды, «Аманат» бағдарламасы бойынша 

10,6 мың бас ІҚМ сатып алынып, бордақылауға қойылды. 

«ҚазАгро» ұлттық холдингінің 01.11.2016 жылғы жағдайдағы инвестициялық қоржыны 

530 инвестициялық жобаны құрайды,  оның жалпы  құны  324,0 млрд. теңге, құрылған жұмыс 

орындарының саны пайдалану кезеңінде шамамен 16,0 мыңды құрайды. Жалпы құны 276,3 

млрд. теңгенің 490 инвестициялық жобасы пайдалануға берілді, шамамен 15,2 мың жұмыс 

орны құрылды, оның ішінде ағымдағы жылы жалпы құны 21,7 млрд.теңгенің 40 

инвестициялық жобасы іске қосылды,  1125 жұмыс орны құрылды. 

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ  оның құрамына кіретін компаниялардың 

инвестициялық активтерін тиімді басқаруды қамтамасыз ету арқылы Қазақстанның 

агроөнеркәсіптік кешенін дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты жүзеге асырады. 

Холдингтің құрамына: «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ұлттық                       

компаниясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «Ауыл 

шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «ҚазАгроӨнім» АҚ, «ҚазАгроМаркетинг» АҚ, 

«ҚазАгроКепіл» АҚ кіреді. 

_______________________________________________________________________ 
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