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Қуаттылығы тәуілігіне 1400 бас ҰҚМ құрайтын ваккумды қаптамадағы блокты ет пен ірі
кесек етін өндіретін ет өңдеу кешендерін құру

Мәліметтер

Жобаның тарихы мен сипаттамасы:
2013 жылы қаржыландырылды.
Іске асыруды бастау жылы – 2015, жұмыс орындарының
саны – 80

Объектінің орналасқан жері: - Батыс Қазақстан облысы,
Ақжайық ауданы

Өнім: вакуумды қаптамада блокты ет пен ірі кесек еті

Жобаның ағымдағы мәртебесі: проблемалы, жұмыс
істемейді

Жобаның құны: 2 257 297 909 теңге (жоба құны шамамен,
әртүрлі факторларға байланысты өзгерістер болуы
мүмкін)

Жобаны әлеуетті инвесторға өткізу механизмі: кешен –
сатып алу-сату шарты, жабдық – қайталама лизинг

Қолдау құралдары: төлем мерзімін ұзарту

Жобаның қысқаша сипаттамасы: Жоба Батыс Қазақстан
облысы, Орал қаласынан 133 км. жерде орналасқан, іске
асырылады және ішкі және сыртқы нарықтарда вакуумды
қаптамада жоғарғы сұрыпты қозы етін өндіру бойынша
алғашқы жоба болып табылады. Бұл жоба озық
технологиялар мен берілген қуаттылықты қолданатын
ҰҚМ етін өңдеу бойынша алғашқы мамандандырылған
кешен болып табылады.

Өткізу нарығы: Ресей, ЕО, Орталық Азия

Жобаның қуаттылығы: тәуілігіне 1400 бас немесе
жылына 420 000, немесе жылына 5 500 тонна ет өнімі.

Инфрақұрылым: инвестициялық алаңда барлық
инфрақұрылым бар (орталықтандырылған электрмен
қамтамасыз ету (трансформаторлық шағын станцияның
қуаттылығы 1500 кВт), орталықтандырылған суық сумен
қамтамасыз ету, автономды ыстық сумен қамтамасыз
ету (газ), канализация, телефонмен жабдықтау, қорғау
және өрт сигналдауымен, видеобақылаумен,
кондиционерлермен қамтамасыз етілген)

Жобаның проблемалы болуының себептері: жобалық
қуаттылыққа шыққан жоқ, сапасыз басқару, менеджментке
қатысты проблемалар.

Жұмыс істеуін тоқтатқан жыл 2018ж.
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Перечень имущества Кол-во

- ҰҚМ соятын орын, ғимараттың алаңы 6 888,4
ш.м, 49 жылға уақытша ақылы (ұзақ мерзімді,
қысқа мерзімді) жерді пайдалану (жалға алу)
құқығындағы, жалпы алаңы 4 га жер телімінде
орналасқан, ЖУ мақсатқа арналуы — ҰҚМ сою
бойынша цехқа қызмет көрсету (құрылыс,
ғимарат), орналасқан жері: БҚО, Ақжайық ауд.

1

«Rovani SrL» итальяндық фирмасының жабдығы 1

Жобаның іске асырылу орны Объектінің фотосуреттері:

Қуаттылығы тәуілігіне 1400 бас ҰҚМ құрайтын ваккумды қаптамадағы блокты ет
пен ірі кесек етін өндіретін ет өңдеу кешендерін құру

Байланыс деректері: Алькин Талгат 8-7172-59-28-70, вн. 
3202, 
t,alkin@kaf.kz 


