
 

БАҚ үшін хабарлама 

Қазақстандық шаруалардың экспорттық мүмкіндіктерін кеңейту.                       23.10.2013 

 «ҚазАгро» Ұлттық Холдингі Ресей нарығына қазақстандық мал шаруашылығы 

өнімдерін ілгері бастыру мақсатында трейдинг компаниясын құрды. 

Жаңа компанияның қызметіне қазақстандық кәсіпорындардың мал шаруашылығы 

өнімдерін өткізу кезінде экспорттық бағытын анықтау және тасымалдау кіреді, сонымен қатар 

бірыңғай бренд атауымен етті экспорттаудағы маркетингтік саясатты қалыптастыру.  

Бүгінгі күні, уақытында «ҚазАгро» холдингі тарапынан қаржыландырылған отандық 

кәсіпорындар өз өнімдерін ресейлік нарыққа жеткізуде. Соның ең ірілері - Оңтүстік Қазақстан 

облысындағы «Ордабасы құс» ЖШС күркетауық ет өнімдерін шығаратын құс кешені бүгінгі 

таңда Ресейге 2 мың тонна құс еті өнімдерін жеткізді, сонымен қатар, Мәскеу мен Саратов 

облысына тоңазытылған етті жеткізу шартын жасаған  Батыс Қазақстан облысындағы «Crown 

Батыс» ЖШС бордақылау алаңы.  

Ет өнімдерін арттыру және экспорттау жобасын белсендіру мақсатында «ҚазАгро» 

Ұлттық Холдингі мал шаруашылығы кластерін құрған болатын. Аталған кластер қазақстандық 

ауыл шаруашылық тауар өндірушілер мен қайта өңдеу кәсіпорындарының сапалы мал 

шаруашылығы өнімдер өндірісін ұлғайту сондай-ақ, өніммен ішкі нарықты толтырумен қатар, 

экспорттық бағыттарды ұйымдастырудағы күштерін біріктіруі қажет.   

Анықтама: 

Бүгінгі күні асыл тұқымды шаруашылықтарды (репродуктор) құру аясында 2011-2012 

жылдар арасында Қазақстанға 30 мың ірі қара мал басы әкелінді. Оның ішінде «ҚазАгро» 

компаниялар тобы қаржыландыруы арқылы - 22,7 мың бас, шаруашылықтардың өз қаржысы 

есебінен - 7,3 мың бас асыл тұқымды мал жеткізілді. 2013 жылы «ҚазАгро» Холдингі 12,1 

мың бас ІҚМ әкелуді қаржыландыру өтінімдерін мақұлдады, қарастырылу сатысында 9,4 мың 

бас малға түскен өтінімдер. Бордақылау алаңдарын құру бағытында 2011-2012 жылдары 35,2 

мың бордақылау орындары құрылған, соның 17,7 мың орны «ҚазАгро» Холдингі 

қаржыландыруы есебінен. 

Фермерлер ішінде ең танымал «Сыбаға» бағдарламасы арқылы 2011-2012 жылдары 115 

мың бас мал сатып алынды. Ағымдағы жылы жоспарланған 42 мың бастың орнына 46 мың 

басқа түскен өтінімдер мақұлданды, оның 42 мың басы қаржыландырылды. Қосымша 

қарастыру үстінде 3,6 мың мал басын иеленуге берілген өтінімдер. 

 

     «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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 «КазАгро»  ҰБХ баспасөз қызметі 

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