
 

БАҚ үшін ақпарат 

«ҚазАгро» Холдингінің СҚО агробизнес өкілдерімен кездесуі                                       11.09.2013        

    Астанада «ҚазАгро» Ұлттық Холдингі мен Солтүстік Қазақстан облысы ауыл шаруашылық 

кәсіпкерлері аймақтың агросаласындағы келешегі зор жобаларды жүзеге асыру мәселелерін 

талқылады. СҚО әкімі Самат Ескендіров бастап келген ауылшаруашылық өндірушілер 

делегациясы холдингте бидай, ет, сүт, май дақылдарын қайта өңдеумен байланысты, сонымен 

қатар ірітауарлы сүт фермаларының құрылысы мен аймақтың ауылшаруашылығы үшін басқа да 

маңызды жобаларын ұсынды.  

    Кездесуде Ұлттық Холдинг тарапынан облыстарда жобаларды қаржыландырумен 

айналысатын – «ҚазАгроҚаржы», Аграрлық несие корпорациясы, «ҚазАгроӨнім», Ауыл 

шаруашылығын қаржылай қолдау қоры еншілес компаниялар басшылары қатысты. СҚО 

кәсіпкерлері мен аймақ басшысы жобалардың келешегі мен оларды жүзеге асыру кезіндегі 

туындайтын өзекті мәселелер мен тапсырмаларды талқыға салды. Кездесу қатысушылары 

агробизнестің кездесетін негізгі қиындықтары өндірісті қаржыландырудағы кепілдік меншіктің 

жетіспеушілігі, кейбір малшаруашылық жобаларын іске асыруда жемшөп қорының аздығы, 

қайтаөндірушілерде шикізаттың жетіспеушілігі деген ортақ пікірге келді.  

    Жобаларды қарастыру нәтижелі арнада өтті. Әрбір ұсынылған жобаны қарастыру кездесудің 

қатысушылары назарынан тыс қалмады. Туындаған сұрақтар мен мәселелер кездесу барысында 

шешіліп, немесе облысқа келген уақытта шешілуі тиіс деген тапсырмалар берілді. Өз кезегінде 

«ҚазАгро» Холдингі басшысы Дұлат Айтжанов қаржыландырушы еншілес компаниялар 

басшыларына жобаларды іске асыруда кәсіпкерлерге қолдау көрсету керектігін атап айтты. 

Сондай ақ, Айтжанов ауылшаруашылық өнімді өндіру, қайта өңдеу және өткізу кластерін құру 

қажеттігіне тоқтап өтті. 

    СҚО кәсіпкерлерінің жобаларын егжей-тегжейлі қарастырып, оларды жүзеге асыру мен 

сұрақтарды жедел шешу мақсатында  үшін кездесу қаржыландырушы еншілес компаниялар 

кеңселерінде өз жалғасын тапты. 

    «ҚазАрго» Ұлттық Холдингінің Солтүстік Қазақстан облысы ауылшаруашылығын дамытуға 

қаржыландырудың жалпы көлемі 23,8 млрд.теңгені құрайды. СҚО бойынша Холддингтің  

инвестициялық портфелінде 706 жұмыс орнын қамтамасыз ететін, 13 730 млн. теңгені құрайтын 

40 жоба бар. Олардың бүгінгі таңда 8 686 млн .теңгені құрайтын 26 жобасы іске қосылды. 

    2013 жылы СҚО бойынша көктемгі-дала және астық жинау жұмыстарын жүргізуге 21 203 

млн.теңгені құрайтын 368 өтінімі мақұлданды. СҚО бойынша «ҚазАгроҚаржы» арқылы 3 962 

млн.теңге көлемінде 284 бірлік техника алынды. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры 

арқылы 706,8 млн.теңгені құрайтын 317 микронесиелер берілді. Холдингтің тағы бір еншілес 

компаниясы – «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ арқылы 3 091 млн.теңге сомасы көлемінде 

13 Несиелік серіктестер қаржыландырылды. «ҚазАгроӨнім» АҚ-ы СҚО бойынша 

малшаруашылығы өнімдерін сатып алу, қайта өңдеу, сақтау және тасуға 133,9 млн.теңге 

бағыттады. 



     2013 жылы СҚО бойынша малшаруашылығын дамытуға 2,4 мың бордақылау орындары мен 

малды бір уақытта асырау жүйесін құру, сонымен қатар шетел селекциясынан 700 бас асыл 

тұқымды мал жеткізу жоспарланып отыр. 

 

«ҚазАгро» Ұлттық басқару холдингі 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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