
АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА 

Батыс Қазақстан облысында ауылдық шағын несиелеуге қосымша 

 600 миллион теңге бағытталады   

Орал қаласы                                           2017 жылғы 2 қазан  

«WestKazInvest-2017» IV халықаралық инвестициялық форумы 

барысында «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, Батыс 

Қазақстан облысының әкімдігі және «Атамекен» ҰКП арасындағы 

ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. 

2017 жылдың 26-28 қыркүйегінде Орал қаласында «WestKazInvest - 2017» IV 

халықаралық инвестициялық форумы өтті, мақсаты - Батыс Қазақстан 

облысының компаниялары мен жаңа нарықтарға шығуды көздейтін шетелдік 

компаниялар арасында өзара тиімді серіктестік құру болып табылады. 

Іс-шараның негізгі тақырыптарының бірі - агроөнеркәсіптік кешен, оның 

ішінде ауыл шаруашылығын дамыту, ауылшаруашылық өнімдерді өңдеу және 

өңірдің экспорттық мүмкіндіктері. 

«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» аймақтағы ауыл 

шаруашылығы кооперативтерін және олардың мүшелерін дамытуға 

бағытталған бірнеше қаржыландыру бағдарламасын жүзеге асырады. 

Жеңілдетілген несиелер республикалық және жергілікті бюджеттерден 

тартылған, сондай-ақ Қордың жеке қаражаты есебінен жүзеге асырылады. 

Инвестициялық форум барысында қол қойылған меморандум Батыс Қазақстан 

облысы ауылдарында, моноқалалары мен шағын қалаларында шағын 

кәсіпкерлік субъектілеріне қолдау көрсетуді көздейді. Келісім аясында 600 

млн. теңге көлемінде шағын несиелер беріледі деп күтілуде. 

- Шағын несиелеуге Қор тарапынан 300 млн. теңге және БҚО әкімдігі 

тарапынан 300 млн. теңге бөлініп, қаржыландыру жоспарланып отыр, - деді 

«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ басқармасы төрағасының 

орынбасары Бақыт Құдасбаева. - Бұл қаражат шаруа және фермерлік 

шаруашылықтарға, жеке кәсіпкерлерге - шағын және орта бизнесті несиелеуге 

бағытталады. 

Несие беру шарттары өте қолайлы: жаңа бизнеске 5 млн. теңгеге дейін 

несиелер, ағымдағы бизнесті кеңейту үшін 8 000 АЕК-ке дейін несие берілетін 

болады. Несие мерзімі - 4,5 жылға дейін, пайыздық мөлшерлемесі - 6%, 

жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 6,7% -дан аспайды. 

Жалпы, Батыс Қазақстан облысында «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау 

қорының» қатысуымен 25 ауыл шаруашылығы кооперативі құрылды, оның 

ішінде 22 ет бағытында және 3 сүт бағытындағы. Олар 1093 шағын 

шаруашылықты біріктіріп отыр.  

Бүгінгі таңда 6 батысқазақстандық кооператив 90,5 млн. теңге көлемінде, 

кооперативке кірген 660 шаруашылық 1 млрд. 980 млн. теңге көлемінде 



несиелер алды. Қор қаражатының көмегімен модульдік сою және сүт 

қабылдау бекеттері, 2,6 мыңнан астам мал басы сатып алынды. 

«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ - «ҚазАгро» Ұлттық 

басқарушы холдингі» құрамына кіретін мамандандырылған қаржылық-

несиелік ұйым. Қордың негізгі мақсаты - ауыл халқының қаржылық 

қызметтер мен ресурстарға қолжетімділігін арттыру, ауылдағы 

кәсіпкерлікке қолдау көрсету. 

 

«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ баспасөз қызметі 

Тел. 8/7172/678 250 (ішкі 109), e-mail: pressa@fagri.kz (Әлия Енсебаева) 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

На сельское микрокредитование в Западно-Казахстанской области  

будет дополнительно направлено 600 миллионов тенге  

г.Уральск                                        2 октября 2017 года 

В ходе IV Международного инвестиционного форума WestKazInvest – 2017 

подписан меморандум о сотрудничестве между АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства», акиматом Западно-Казахстанской 

области и НПП «Атамекен».  

Напомним, 26-28 сентября 2017 года в г.Уральске прошел IV Международный 

инвестиционный форум WestKazInvest – 2017, цель которого – создание 

взаимовыгодного партнерства между компания Западно-Казахстанской 

области и иностранными компаниями, намеренными выходить на новые 

рынки.  

Одной из ключевых тем мероприятия определен агропромышленный сектор, в 

частности, развитие сельского хозяйства, переработка сельхозпродукции, 

экспортные возможности региона.  

Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства реализует на территории 

области ряд программ финансирования, направленных на развитие 

сельхозкооперативов и их участников. Льготные кредиты выдаются из 

средств, привлеченных из республиканского и местных бюджетов, а также из  

собственных средств Фонда.  

Меморандум, подписание которого состоялось в ходе инвестиционного 

форума, направлен на оказание поддержки субъектам малого 

предпринимательства в сельских населенных пунктах, моно- и малых городах 

Западно-Казахстанской области. В рамках соглашения на микрокредитование 

жителей будет дополнительно выделено 600 миллионов тенге.  



- Предполагается совместное финансирование деятельности по 

микрокредитованию со стороны Фонда – 300 миллионов тенге, и со 

стороны акимата ЗКО – 300 миллионов тенге, - отмечает заместитель 

председателя правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства» Бакыт Кудасбаева. – Средства будут направлены на 

кредитование крестьянских и фермерских хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей – субъектов малого и среднего бизнеса.  

Условия выдачи кредитов очень удобные: займы в сумме до 5 миллионов 

тенге будут выделены на старт-апы, до 8000 МРП – на расширение 

действующего бизнеса. Срок кредитования утвержден до 4,5 лет, ставка 

вознаграждения – 6 %, годовая эффективная ставка вознаграждения – не более 

6,7 %. 

 

В целом, в Западно-Казахстанской области при участии Фонда финансовой 

поддержки сельского хозяйства создано 25 сельскохозяйственных 

кооперативов, в том числе 22 – мясного и 3 молочного направления. Они 

объединили 1093 мелких хозяйства. 6 западноказахстанских кооперативов 

получили финансирование на сумму 90,5 миллионов тенге, 660 членов 

кооперативов получили микрокредиты на общую сумму 1 млрд 980 

миллионов тенге. С помощью кредитных средств Фонда приобретены 

модульные убойные и молокоприемные пункты, более 2,6 тысяч голов 

сельхозживотных.  

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» является 

специализированной финансово-кредитной организацией, входящей в состав 

Национального управляющего холдинга «КазАгро». Основной задачей Фонда 

является увеличение доступа сельского населения к финансовым услугам и 

ресурсам. 

Пресс-служба АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» 

Тел. 8 /7172/ 678 250 (вн.109), e-mail: pressa@fagri.kz (Алия Енсебаева) 

mailto:pressa@fagri.kz

