
БАҚ үшін хабарлама 

ҚР Премьер-Министрі К. Мәсімовтің Қостанай облысына жұмыс сапарына.  

2015-2016 жылдары «ҚазАгро» ұлттық холдингі компаниялары тобы арқылы 

Қостанай облысының АӨК қолдау туралы ақпарат.                                              12.07.2016   

                           

«ҚазАгро» ұлттық холдингінің Қостанай облысының агроөнеркәсіптік кешенін (АӨК) 

2015-2016 жылдар ішіндегі қаржыландыру көлемі  55,3 млрд.теңгені құрайтынын атап өту 

қажет (2015 жылы  - 33,08 млрд. теңге;  2016 жылдың 5 айында – 22,3  млрд. теңге). 

Қостанай облысы бойынша Холдингтің инвестициялық қоржынында құны 27,45 млрд. 

теңгенің  37 жобасы бар, пайдалану кезеңіндегі құрылатын жұмыс орнының саны 1028 орын. 

Бүгінгі таңда оның ішіндегі құны 26,19  млрд.теңгенің 34  жобасы пайдалануға берілді, 911 

жұмыс орны құрылды. Ағымдағы жылы жалпы құны 447 млн. теңгенің 3 жобасын іске қосу 

жоспарланған.  Олардың қатарында – Арқалық қ. «Угольный тупик» ЖШС сыйымдылығы 

12000 тонналық астық қоймасын құру жөніндегі жобасы(«ҚАҚ» АҚ); Қостанай қ.  "K-Oil" 

ЖШС май зауытын қуаттылығын 5,5 мың тоннаға дейін ұлғайту арқылы  жаңарту жөніндегі 

жобасы («ҚАҚ» АҚ). Нысандар «ҚазАгроҚаржы» АҚ желісі бойынша қаржыландырылды.  

Холдингтің басқа еншілес компаниясы – «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ арқылы 

облыста өткен жылы  және ағымдағы жылдың 5 айында жалпы сомасы 3,7  млрд.теңгеден 

астамға  15 Несие серіктестіктері қаржыландырылды. Осы кезең ішінде «Сыбаға» 

бағдарламасы шеңберінде 1,8 млн. теңгеге 5997 ірі қара мал (ІҚМ)  басын сатып алуға 94 

АШТӨ қаржыландырылды. Өткен жылғы Қостанай облысы бойынша ірі қара мал сатып 

алудың жоспары  134%-ға орындалғанын атап өтуге болады.  

Жоғарыда аталған кезең ішінде Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорының 

желісі бойынша аймақтағы шағын агробизнесті қолдауға 1,5 млрд.теңгеден астам сомаға 676 

шағын несие берілді. Шағын несиенің негізгі бөлігі Жұмыспен қамтудың жол картасы - 2020 

бағдарламасы бойынша беріледі.   

Көктемгі-егіс және жинау жұмыстарын қолдау шеңберінде «ҚазАгро» холдингінің 

компанияларымен Қостанай облысы бойынша 2015 жылы 11,4  млрд. теңге сомасына 

ауылшаруашылық тауар өндірушілерінің 1017 өтінімі қаржыландырылды.  2016 жылғы 

шілде айының басындағы мәлімет бойынша 2,2 млрд.теңге сомасына 160 бірлік 

ауылшаруашылық және арнаулы техникаларды сатып алуға шарттар жасалды.  

Анықтама: «ҚазАгро» холдингімен агроөнеркәсіптік кешенді (АӨК) қолдауға жыл 

сайын шамамен 326 млрд. теңге бағытталады   (қаржылай сауықтыру бағдарламасын есепке 

алғанда, орташа 3 жыл ішінде).   «ҚазАгроның» агроөнеркәсіп кешенінің  несие 

қоржынындағы үлесі 2015 жылдың қорытындысы бойынша  43%-ды құрады,  осы реттегі 49 

мың қарыз алушы Холдингтің клиенттері.  Несиелеудің жалпы көлеміндегі шағын және орта 

бизнестің үлесі  88%-ды құрайды. Холдинг компаниясы тобымен іске асырылатын 

бағдарламалар есебінен жыл сайын 15 мың адам (орташа 3 жыл ішінде) жұмыспен және жаңа 

жұмыс орындарымен қамтылады.   



Бүгінгі таңдағы Холдингтің инвестициялық қоржыны 531 инвестициялық жобадан 

тұрады, оның жалпы құны 319,7 млрд. теңге,  құрылатын жұмыс орындарының саны 

пайдалану кезеңінде шамамен 16,0 мың орын. Жалпы құны 270,5 млрд. теңгенің 476 

инвестициялық жобасы пайдалануға берілді, шамамен  14,8 мың жұмыс орындары құрылды, 

оның ағымдағы жылы құны 10,4 млрд.теңгенің  25 инвестициялық жобасы пайдалануға 

берілді, және 785 жұмыс орны құрылды. 
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