
БАҚ хабарламасы 

Ақтөбе облысындағы жаңа жылыжай кешені қуаттылығын арттырады.      7.08.2017 ж. 

Ақтӛбе облысында 2,5 мың тонна кӛкӛніс ӛндірілді және 9,5 гектар алаңдағы осы 

жылдың сәуір айында пайдалануға берілген  «Greenhouse Kazakhstan» ЖШС ӛнеркәсіптік 

түрдегі жаңа жылыжай кешенін тағы 20 гектарға кеңейту жоспарлануда.   Инвестициялық 

жоба «ҚазАгро» ұлттқ холдингінің желісі бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ арқылы Ұлттық 

қордың қаражаты есебінен 4,2 млрд.теңге сомасына қаржыландырылды. Кәсіпорынның 

ӛндірістік қуаты – жылына   6 500 тонна қияр және қызанақ. Ӛнім қазақстан нарығына 

шығарылады. Осы ретте ӛсірілген ӛнімнің 50%-на дейінгісі кӛрші Ресей елінің солтүстік 

ӛңірлеріне экспортталады. 

«Greenhouse Kazakhstan» жылыжайы жаңа ұрпақтың - Ultra-Clima жобасы болып 

табылады.  Онда қолданылатын технологиялар Ақтӛбе облысының қажеттілігін жеке ӛндірісі 

есебінен жас кӛкӛністермен толық қамтамасыз етуге, сондай-ақ ӛнімді республикадан 

тысқары жерлерде тиеп жӛнелтуге мүмкіндік береді. Кәсіпорында 120 қызметкер жұмыс 

істейді. Голландиядан келген маманның басшылығымен жергілікті кадрларды ӛсімдік 

шаруашылығы процессіне және агрономияға оқыту жүзеге асырылады.   

Ақтӛбе облысындағы жаңа жылыжай кешеніне ұқсас жоғары технологиялық 

инвестициялық жобаларды «ҚазАгро» ұлттық холдингі 2007 жылдан бастап 

қаржыландыратынын еске саламыз.  Жалпы, осы кезең ішінде Холдингпен жалпы құны 303 

млрд.теңгенің 506 инвестициялық жобасы іске қосылды, 15,8 мың жұмыс орны құрылды.   

2017 жылғы 1 шілдедегі жағдайда «ҚазАгро» холдингінің инвестициялық қоржынында 

жалпы құны 335,2 млрд.теңгенің 530 инвестициялық жобасы бар. Оның ішінде Ұлттық қордан 

қарызға алынған қаражат есебінен Холдингпен жалпы құны 205,7 млрд.теңгенің 230 

инвестициялық жобасы қаржыландыруға мақұлданды. Құрылатын жұмыс орны пайдалану 

кезеңінде – 16,5 мың. Осы ретте,  2016 жылы жалпы құны 40,7 млрд.теңгенің 57 

инвестициялық жоба пайдалануға берілді, 1,8 мың жұмыс орны құрылды. 

Бағыттар бойынша жобаларды қаржыландыру нәтижелері:  

Құс фабрикалары  – құны 46,7 млрд.теңгенің 24 жобасы қаржыландырылды. 

01.07.2017 жылғы жағдайда құны 36,1 млрд.теңгенің 22 жобасы іске қосылды,  ол жұмыртқа 

бойынша жылына 650,8 млн. дана кӛлеміндегі, ет бойынша жылына 71,1 мың тонна жиынтық 

ӛндірістік қуаттылыққа қол жеткізуге ықпал етті.  

Тауарлы сүт фермалары – құны 43,0 млрд.теңге 37 жобасы іске қосылды.  01.07.2017 

жылғы жағдайда құны 40,1 млрд.теңгенің 36 жобасы іске қосылды, жиынтық ӛндірістік 

қуаттылығы 167,4 мың тонна сүт ӛндірісіне қол жеткізуге ықпал етті.   

Көкөніс қоймасы – 16,3 млрд.теңгенің 44 жобасы қаржыландырылды.  01.07.2017 

жылғы жағдайда құны 14,8 млрд.теңгенің 40 жобасы іске қосылды, ол бір жолғы 170 мың 

тонна    сақтау сыйымдылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.   

Жылыжайлар – құны 48,1 млрд.теңгенің 43 жобасы қаржыландырылды. 01.07.2017 

жылғы жағдайда құны 41,1 млрд.теңгенің 35 жобасы іске қосылды, жиынтық ӛндіріс 

қуаттылығы жылына 40,4 мың тонна жеміс-кӛкӛніс ӛндірісі, алаңы 104 гектар.  



Суару жүйелерін қолдану арқылы өнім өндірісі – құны 9,2 млрд.теңгенің 62 жобасы 

қаржыландырылды.    01.07.2017 жылғы жағдайда  құны 9,2 млрд.теңгенің 62 жобасы іске 

қосылды, жиынтық ӛндіріс қуаттылығы жылына 218, 7 мың тонна жеміс-кӛкӛніс ӛнімдері.  

Бау-бақша құру және дамыту – құны 6,3 млрд.теңгенің 14 жобасы 

қаржыландырылды.   01.07.2017 жылғы жағдайда құны 5,99 млрд.теңгенің 13 жобасы іске 

қосылды, жиынтық ӛндіріс қуаттылығы жылына  31,3 мың тонна жеміс-кӛкӛніс ӛнімдері. 

Жемшөп өндірісін дамыту – құны 7,9 млрд. теңгенің 35 жобасы қаржыландырылды, 

жылына 68,7 мың тонна құрама жем және 201,5 мың азық шығарады, аталған жобалар 

пайдалануға берілді.  

Астық сақтау қоймасы – құны 26,3 млрд.теңгенің 47 жобасы  қаржыландырылды. 

01.07.2017 жағдайда құны 24,7 млрд.теңгенің 44 жобасы іске қосылды, бір жолғы сақтау 

қуаттылығы  838 мың тонна. 

Қазақстан астығының экспортының инфрақұрылымын дамыту  және оны қайта 

өңдеу – құны 18,8 млрд.теңгенің 27 жобасы қаржыландырылды, жылына 3,2 млн.тонна астық 

тиеу арқылы, жылына  300 мың тоннадан астам кӛлемдегі астықтың қайта ӛңделген ӛнімдерін 

ӛндіреді.   

Бордақылау алаңдары – құны 30,1 млрд.теңгенің 26 жобасы қаржыландырылды. 

01.07.2017 жылғы жағдайда құны 29,1 млрд.теңгенің 24 жобасы іске қосылды, 74,3 мың ІҚМ 

басын бордақылау орны бар,  25,2 мың тонна ІҚМ етін ӛндіреді.  

Репродуктор шаруашылықтар - құны 41,8 млрд теңгенің 101 жобасы 

қаржыландырылды,  65,7 мың ІҚМ басына арналған, аталған жобалар пайдалануғаберілді.  

Етті қайта өңдеу өндірісінің, мал сою цехының желілерін құру -  9,2  млрд теңгенің 

21 жобасы қаржыландырылды,  жиынтық ӛндіріс қуаттылығы жылына  37,4 мың тонна ет 

және ет ӛнімдері, аталған жобалар пайдалануға берілді.  

Ауылшаруашылық өнімдерін қайта өңдеу (жүн, балық, күріш, былғары, көкөніс, 

күнбағысты қайта өңдеу, балық өсіру) – құны 21,7 млрд.теңгенің 31 жобасы 

қаржыландырылды, оның ішіндегі құны 16 млрд.теңгенің 29 жобасы іске қосылды.  

Сүтті қайта өңдеу – құны 4,6 млрд.теңгенің 9 жобасы қаржыландырылды.  01.07.2017 

жылғы жағдайда құны 3,0 млрд.теңгенің 8 жобасы іске қосылды, жиынтық ӛндіріс 

қуаттылығы жылына  18,1 мың тонна сүт ӛнімінің, 10 тонна құрғақ ұнтақ ӛндірісі.  

Ауылшаруашылық техникасын құрастыру – құны 4,1 млрд.теңгенің 3 жобасы 

қаржыландырылды, ӛндіріс қуаттылығы 1500 МТЗ тракторлары; 200 бірлік аспалы жабдық, 

аталған жобалар пайдалануға берілді.  

Басқа бағыттар (құбыр, целлюлоза, дәрілік шөптер өндірісі, мақтаны қайта өңдеу, 

демалыс үйінің, дәмхана, дүкен құрылысы, фотоэлектрикалық модуль және жел 

генераторлары) – құны 1,2 млрд.теңгенің 6 жобасы қаржыландырылды, аталған жобалар 

пайдалануға берілді.  

 

2017 жылдан бастап «ҚазАгро» ұлттық холдингінің желісі бойынша инвестициялық 

жобаларды қаржыландыру жүйесінде де өзгерістер болды.  



«ҚазАгроҚаржы» АҚ бәсекелес ортаға беру жӛніндегі бекітілген жоспарды есепке ала 

отырып, жылдың басынан бастап инвестициялық жобаларды қаржыландыру бойынша барлық 

ӛтінімдер «ҚазАгро» ұлттық холдингінің басқа еншілес компаниясы – «Аграрлық несие 

корпорациясы» АҚ қабылданады.   

Осы ретте компания инвестициялық жобаларды қаржыландыруды кеңейтуді 

жоспарлайды, соның ішінде Ұлттық қордың қаражаты есебінен де бағыттардың кеңейтілген 

спектрлері бойынша, оның қатарында ҚР АШМ анықтаған басым бағыттары бар. Бұрын 

қаржыландыру мөлшерлемесі  6%-ды құраған болса, онда қазір ол  5,5%-ға дейін 

тӛмендегенін атап ӛту қажет.  Әңгіме мыналар туралы:    

-ет бағытындағы құс фабрикаларының қуаттылығын арттыру және жаңарту;  

-тауарлы сүт фермаларын, репродукторлар, асыл тұқымды мал ӛндірісі бойынша 

орталықтарды қоса алғанда құру;   

- суару жүйелерін қолдану арқылы жеміс-кӛкӛніс, техникалық және май дақылдарының 

ӛндірісін құру;   

- ӛнеркәсіптік жылыжайлар, астық және кӛкӛніс қоймаларының құрылысы, кӛтерме-бӛлу 

және кӛлік-логистикалық орталықтардың құрылысы және т.б.   

 

 

«ҚазАгро» холдингі» АҚ баспасӛз қызметі, Ринат Тасболатов, 8-701 460 91 82; 

r.tasbulatov@kazagro.kz;   
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