
БАҚ хабарламасы 

«ҚазАгро» ұлттық холдингі егін егу және  

жинау науқанын 72,6 млрд.теңгеге қаржыландырды.                                                     8.09.2016 

Қазақстанның негзгі егін шаруашылығымен айналысатын өңірлерінде астық жинаудың 

нағыз қызған кезі.  Биылғы жылы ауа-райы біздің аграрлар үшін жалпы қолайлы болып 

тұрғанынн айта кету қажет.  Қолайлы жағдай мен «ҚазАгро» ұлттық холдингінің дәстүрлі 

қаржылай қолдауы жақсы өнім алуға, сонымен бірге шаруалар мен республиканың 

фермерлерінің табыстарының өсіміне  үміттендіреді.   

«ҚазАгро» холдингінің несие ресурстарына 2016 жылы 6,8 млн. га  алаңда көктемгі-егіс 

және жинау жұмыстары жүргізілді.  Бұл осы жылы республикадағы барлық өңделген алаңның 

шамамен жартысына жуық. Аграрларға қаржылай қолдау 60 млрд. теңге көлеміндегі бюджеттік 

несие есебінен, сондай-ақ «ҚазАгро» ұлттық холдингінің бюджеттен тыс көздерінің есебінен 

көрсетіледі. Осы уақытқа дейін Холдинг республиканың ауылшаруашылық тауар 

өндірушілерін 72,6  млрд. теңгеге қаржыландырды.  Несиелеуден басқа ауыл 

шаруашылығының лизингі сияқты құрал белсенді іске қосылған. Бұл бағдарлама шеңберінде 

ағымдағы жылы фермерлер жалпы 26,3 млрд.теңге сомасына 1,5 мың бірліктен астам техника 

сатып алды.  

Бюджеттік несие Холдингтің екі еншілес ұйымдары мен екінші деңгейлі банктердің 

арасында қарыз түрінде мынадай тәртіппен бөлінді:  

-  «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ  -  АӨК субъектілерін тікелей несиелеуге, 

айналым қаражатын толықтыруға, соның ішінде екінші деңгейлі банктердің кепілдігімен 

көктемгі-егіс және жинау жұмыстарын жүргізуге.    

- «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ –  АӨК субъектілерінен ӘКК кепілдігімен 

көктемгі-жазғы қаржыландыру арқылы бидай мен арпаны форвардтық сатып алуға.  

- Екінші деңгейлі банктер – АӨК субъектілерін айналым қаражатын толықтыруға 

кейіннен қаржыландыру үшін, для последующего финансирования субъектов АПК на 

пополнение оборотных средств, соның ішінде көктемгі-егіс және жинау жұмыстарын жүргізуге. 

Бүгінгі таңда 60 млрд.теңге көлеміндегі бюджеттік несие толық көлемде игерілген. 

Бұл қаражатқа 2627 шаруашылықтар мен аграрлық құрылымдар қаржыландырылған.   

Қазақстанда республиканың аграрлық шаруашылықтарын кооперациялар принципінде 

біріктіру процессі күш алуда.  2015 жылы «ҚазАгро» ұлттық холдингі шағын және орташа 

агробизнес үшін несие ресурстарына қолжетімділікті кеңейту мақсатында ауылшаруашылық 

тауар өндірушілерін қаржыландырудың жаңа схемасын әзірледі және пилоттық режимде іске 

қосты.  Ұсынылған шешім кооперациялар және ынтымақты жауапкершілік принциптерінде 

астық өндірушілерді бірлестіруді болжайды.   

Қазіргі уақытта жоба астық өндіруші-шаруашылықтарды біріктіру жөніндегі қозғалысқа 

дейін өсті. Жылдың басынан бастап республикада «ҚазАгро» холдингінің қаржылай қолдауы 

бойынша 10 ауылдық өндіріс кооперативтері құрылып және егістік жұмыстарына кірісті,  олар 

елдің төрт егін егетін аймақтарындағы 224 шаруашылықты біріктіреді. Осындай бірлестіктердің 

бірі Павлодар облысындағы «Ертіс Агро» ӘКК, оның құрамына  38 шаруашылық кіреді,  жалпы 

егістік алаңы шамамен 150 мың га. Кооперативтің мүшелері дәнділердің кеңейтілген 

спектірінен басқа, түрлі азықтық және майлы дақылдарды өсіреді. ӘКК басшысы Ерлан 

Тоқтұшақовтың айтуынша, бірігіп жұмыс істеген кезден бір жылдан кейін кәсіпорын күштерін 



біріктіре отырып элеватор сатып алуды жоспарлайды,  сондай-ақ аграрлық ғылым өкілдерінің 

көмегімен топырақтың құнарлылығын нығайтуға және жемшөп дақылдарының өндірісінің аса 

жетілдірілген технологияларын енгізуге бағытталған зерттеулер жүргізуді жоспарлайды. 

Басқалай айтқанда, кооператив дара шаруашылықтардың қолынан келмейтін көлемді іс-

шараларды жүзеге асыруға ниетті.   

 

«ҚазАгро» ұлттық холдингінің 2016 жылдан бастап Павлодар облысында АӨК 

қаржыландыруы туралы ақпарат.    

 

2016 жылдың 7 айының қорытындысы бойынша «ҚазАгро» ұлттық холдингі 

компанияларының тобы Павлодар облысының АӨК қолдауға 7,16 млрд. теңге бағыттады. 

«ҚазАгро» холдингінің инвестициялық қоржынында  43 жоба бар, құны 17,9 млрд. теңге, 1547 

жұмыс орны құрылған.    

Жалпы Қазақстанның АӨК бойынша Холдингтің инвестициялық қоржынында қазіргі 

таңда жалпы құны 324,6 млрд. теңгенің 530 инвестициялық жобасы бар және құрылатын жұмыс 

орны  –  пайдалану кезінде 16,0 мың орын. 

Жалпы құны 274,3 млрд. теңгенің 486 инвестициялық жобасы қаржыландырылды және 

іске қосылды,  15,1 мың жұмыс орны құрылды.  

 

Павлодар облысында 1491 млн. теңгеге Несие серіктестіктері (НС) қаржыландырылды, 

соның ішінде: 

•  2015 жылы - 12 НС, 1004 млн. теңгеге  

•  2016 жылдың  7 айында – 11 НС, 487 млн. теңгеге. 

 

Көктемгі-егіс жұмыстарын жүргізуді қолдау шеңберінде Холдингпен Павлодар облысы 

бойынша 2.09.2016 ж. жағдайда қаржыландырылды: 

- бюджеттік несие қаражаты есебінен - 489 АШТӨ,  1,1 млрд. теңге сомасына; 

- бюджеттен тыс қаражат есебінен – 55 АШТӨ,  833,5 млн. теңге сомасына егістік алаңы. 

Павлодар облысында «ҚазАгро» холдингінің желісі бойынша 2,8 млрд. теңге сомасына 

166 бірлік ауылшаруашылық және арнайы техникалар мен жабдықтар сатып алуға шарттар 

жасалды. 

 

«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.  

_______________________________________________________________________ 

«ҚазАгро» холдингі» АҚ Баспасөз қызметі   

+7 701 460 91 82,  R.Tasbulatov@kazagro.kz  тел: (7172) 70-56-39, 

 www.kazagro.kz      
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