
    

                                               

БАҚ хабарламасы 

ОҚО-да  ірі тауарлы сүт фермасы толық  

жобалық қуатқа шықты.                                      14.12.2017ж. 

                    

          Ұлттық қор қаражатынан қаржыландырылған Қазақстанның АӚК-гі кезекті жоба 

толық жобалық қуатына шықты. 

          Әңгіме «ҚазАгро» ұлттық холдингінің желісі бойынша оның «ҚазАгроҚаржы» 

еншілес компаниясы арқылы қаржыландырылған және Оңтүстік Қазақстан облысының 

Арыс ауданында тұрғызылған инвестжоба – 800 бас қара малға арналған «Қазына жер 

Ltd» ЖШС тауарлы-сүт фермасы жӛнінде болып отыр.  

  Құны 2 млрд.теңгеден асатын жоба бүгінде толық жобалық қуатқа шықты.  Оны 

іске асыру Канададан, Украинадан және Қазақстаннан асыл тұқымды сауынды мал басын 

сатып алу арқылы екі кезеңмен жүзеге асырылды. Бүгінгі күні фермада бір мал басының 

орташа тәуліктік сауынды сүті 29 литрді құрайды. Кәсіпорын күніне 15 тонна сүт 

ӛндіреді. 

 Мал басын ӛзі шығарған азықпен қамтамасыз ету үшін сонымен бірге  жемшӛп 

шаруашылығын дамыту бағдарламасы бойынша ӛндіріс қаржыландырылды.  Бӛлінген 

қаражатқа қажет ауылшаруашылық және арнайы техника, сондай-ақ тамшылатып суару 

жүйесінің жабдықтары сатып алынды. 

 Қазіргі күні «ҚазАгро» ұлттық холдингінің желісі бойынша республиканың 

агроӛнеркәсіптік кешенінде жалпы құны 316,6 млрд.теңгенің 516 инвестициялық жобасы 

пайдалануға берілді  Жалпы 2017 жылғы желтоқсандағы жағдай бойынша Холдингтің 

инвестициялық қоржыны 369,9 млрд. теңгенің 567 инвестициялық жобасын құрайды, 

пайдалану кезеңінде шамамен 17,2 мың жұмыс орны құрылады.   

«ҚазАгроның» инвестициялық бағдарламасы іс жүзінде еліміздің ауыл 

шаруашылығының барлық басты бағыттары мен салаларындағы – ірі тауарлы сүт 

фермалары мен қазіргі заманғы жылыжай кешендерінің құрылысы мен жаңартудан 

бастап астық экспортының инфрақұрылымын дамыту және бордақылау алаңдарының 

желісі мен етті қайта ӛңдеу кешендерін құруға дейінгі  жобаларды  қаржыландырудан 

тұратынын атап ӛту қажет.    

Мысалы, вакуумды қаптамалардағы кесек еттер мен ірі турамаларды шығаратын ет 

ӛңдеу  кешендерін ұйымдастырумен байланысты бағыттарда 11,63 млрд.теңге сомасына 

23 жоба қаржыландырылды, ӛндірістік қуаты 45,6 мың тонна ет ӛнімдерін шығарады; 

- Дамыған инфрақұрылымы бар бордақылау алаңдарының желісін құру: 32,79 

млрд. теңге сомасына 29 жоба қаржыландырылды, ӛндірістік қуаты 89,8 мың  бордақылау 

орыны бар; 

- Асыл тұқымды шаруашылықтардың (репродукторлардың желісін құру - 46,2 

млрд. теңге сомасына 103 жоба, ӛндірістік қуаты 70, 9 мың аналық ІҚМ басы; 

- Құс фабрикасының желісін құру - 48,5 млрд. теңге сомасына 26 жоба,  ӛндірістік 

қуаты жылына 108,8 мың тонна құс еті және 880,1 млн.дана жұмыртқа; 



- Жылыжай шаруашылықтарының желісін дамыту - 52,9 млрд. теңге сомасына 49 

жоба қаржыландырылды,  жалпы алаңы 159 га, және жылына 65,3 мың тонна кӛкӛніс 

ӛсіреді;  

- Тауарлы-сүт фермасының желілерін дамыту - 47,3 млрд. теңге сомасына 43 жоба 

қаржыландырылды, ӛндіріс қуаттылығы 166,8 мың тонна сүт ӛндіреді. 

________________________________________________________________ 

«ҚазАгро» холдингі» АҚ Баспасӛз қызметі    

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

 

 

 

 

 

Агроӛнеркәсіптік кешенді мемлекеттік қолдауды жетілдіру мақсатында, сондай-ақ 

АӚК-ні дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру 

үшін Министрлік ауыл шаруашылығының басым бағыттарын дамыту және АӨК-ні 

мемлекеттік қолдауды жетілдіру карталарын әзірледі. 

 Аграрлық қайта өңдеу картасы. 

Импорт үлесінің жоғарылығын, жүктелмеген қуаттылықты және шикізаттық 

әлеуетті ескере отырып, 435 кәсіпорынмен ұсынылған, қайта өңдеудің 9 басым түрі 

айқындалды. Бұл – сүтті, етті, теріні және жүнді, майлы және дәнді дақылдарды, жеміс 

және кӛкӛністі, қант қызылшасын және картопты қайта ӛңдеу, олар бойынша Аграрлық 

қайта өңдеу кәсіпорындарын орналастыру картасы, оның ішінде әр облыс бойынша, 

аудандар бӛлінісінде әзірленді. 

Картаға сәйкес 79 жаңа зауыт салу және 80 зауытты жаңғырту керек.  

Бюджетке жүктемені тӛмендету үшін, қарастырылған шараларды қаржыландыру 

қаржы институттары кредиттерінің қолжетімділігін қамтамасыз арқылы жүзеге 

асырылатын болады. Бұл міндет кредиттердің пайыздық мӛлшерлемелерін арзандату 

жолымен шешілетін болады.  

Картаны іске асыру қайта ӛңделетін ӛнімдердің жалпы ӛндірісін 1,9-дан 3 трлн. 

теңгеге дейін ұлғайтуға және 7 мың жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді. Бұл ретте 

салық аударымдарының жалпы соммасы қосымша 171 млрд. теңгеге ұлғаяды.  

 

 Азық өндірісі картасы (азық теңгерімі) 

 Ауыл шаруашылығы жануарлары басын толыққанды, теңгерімді азықпен 

қамтамасыз ету мал шаруашылығын тұрақты дамытудың шешуші факторы болып 

табылады. Қазіргі уақытта табиғи жайылымдар мен шабындықтар, далалық азық ӛндірісі 

және құрамажем ӛнеркәсібі азық базасының негізін құрайды. 

 Тек 4 облыстың – Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Оңтүстік Қазақстан, Ақтӛбе 

облыстарының ұйымдасқан шаруашылықтары толықтай азықпен қамтамасыз етілген. 

 Азықпен қамтамасыз етуді жоғарылату есебінен жануарлардың ӛнімділігін арттыру 

бойынша Шығыс Қазақстан, Алматы, Оңтүстік Қазақстан облыстары аса перспективалы 

болып табылады. 

Карта шеңберінде мықты азық базасын құру мақсатында: 

біріншіден, біржылдық және кӛпжылдық шӛптердің тек тиімді және 

аудандастырылған тұқымдары мен сорттарын, сүрлемдік дақылдарды субсидиялау 

есебінен ӛнімділікті ұлғайту; 

екіншіден, кӛпжылдық шӛптердің егістіктерін жаңарту, ӛнімділігі тӛмен ескі 

егістіктерді жою;  
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 Субсидияларды оңтайландыру сол қаражат есебінен мал шаруашылығын шырынды 

және сүрлемді азықтармен толықтай қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, бұл ретте 

субсидиямен қамту жыл сайын 826 мың гектардан 1,5 млн. гектарға дейін (немесе 1,8 

есеге) ұлғайтылады.  

 үшіншіден, құрамажем ӛндіруге арналған жемшӛп пен компоненттерді 

форвардтық сатып алу үшін «Азық-түлік келісімшарт корпорциясы» АҚ-ға бюджеттік 

кредит беру ұсынылады. Бұл жұмыс істеп тұрған құрамажем зауыттарының жүктемесін 

50 %-дан 75 %-ға дейін (1,2-ден 1,9 млн. тоннаға) ұлғайтады, сондай-ақ ұйымдасқан 

шаруашылықтардың азыққа қажеттілігін толықтай жабады. 

Азық ӛндірісі картасын іске асыру мал шаруашылығы ӛнімдерінің негізгі 

түрлерінің ӛндірісін 15-20 %-ға ұлғайтуға және ауыл тұрғындарының табысын 210 млрд. 

теңгеге арттыруға мүмкіндік береді. 

 

 

 

 «ҚазАгро» ұлттық холдингінің 2017 жылы Оңтүстік-Қазақстан облысының АӨК 

қаржыландыруы туралы ақпарат.                                                                                              

 

«ҚазАгро» ұлттық холдингінің Оңтүстік-Қазақстан облысының АӚК                        

2017 жылғы 10 ай ішіндегі жалпы қолдау кӛлемі 27,2 млрд. теңгені құрады. Жалпы 

республика  бойынша 2017 жылы Холдингпен аграрлық секторды қаржыландырудың 

кӛлемі 226 млрд. теңгені құрады.   

Холдингтің инвестициялық қоржынында Оңтүстік-Қазақстан облысы бойынша 

құны 32,4 млрд.теңгеніің 57 жобасы бар.  Пайдалану кезеңіндегі 1595 жұмыс орны  

құрылған. Осы уақытқа дейін құны 27,2 млрд.теңгенің 47 жобасы пайдалануға берілді, 

1417 жұмыс орны құрылды. Облыстағы аса ірі жобалар қатарында: «Ордабасы Құс» 

ЖШС құс фабрикасы,  «Аделя» ШҚ ЖК жылыжай кешені,   "Қазына жер LTD" ЖШС 

тауарлы-сүт фермасы және т.б. 

Ағымдағы жылы Оңтүстік-Қазақстан облысында «ҚазАгро» холдингінің желісі 

бойынша  5 591 млн. теңге сомасына 18 несие серіктестігі  қаржыландырылды.   

Сонымен қатар облыстық АШТӨ-мен 3928,6 млн.теңге сомасына 175 бірл. 

ауылшаруашылық және арнайы техникалар  сатып алуға шарттар жасалды.   

 2017 жылы «ҚазАгроның» еншілес компаниялары арқылы ӛңірлік 

ауылшаруашылық құрылымдарына 5249 млн.теңге сомасына 1162 шағын несие берілді.  

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 

арналған бағдарламасының екінші бағытын іске асыру шеңберінде  Оңтүстік-Қазақстан 

облысы бойынша 3 201 млн.теңге сомасына 742 несие қарыздары 

қаржыландырылғанын атап ӛту қажет.     

Мал шаруашылығын қолдау  бағдарламалары  бойынша облыста 2017 жылдың 10 

айы ішінде ғана  «ҚазАгро» холдингінің компанияларымен қаржыландырылды:  

- «Сыбаға» бағдарламасы  бойынша – 1903 млн.теңгеге 9960 бас ІҚМ сатып алуға 

201 жоба,  облыс бойынша 2017 жылғы 10 ай ішіндегі аналық ІҚМ  басын сатып  алу 

бойынша жоспар  199%-ға орындалды. 

- «Алтын Асық» бағдарламасы  бойынша – 427 млн.теңге сомасына 15508 бас 

аналық қойды сатып алуға 53 жоба,  облыс бойынша 2017 жылғы 10 ай ішіндегі ШММ 

аналық басын сатып алу бойынша жоспар 103%-ға орындалды. 



- «Құлан» бағдарламасы бойынша - 989 млн. теңге сомасына 2972 бас  аналық 

жылқы малын сатып алуға 54 жоба, облыс бойынша 2017 жылғы 10 ай ішіндегі аналық 

жылқы сатып алу бойынша жоспар  297%-ға орындалды. 

Оңтүстік-Қазақстан облысы бойынша «Аманат»   алыс-беріс схемасы негізінде 

ІҚМ бордақылау бағдарламасы бойынша бордақылауға 3000 бас қойылған.  

 

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ ӛзінің құрылымына кіретін 

компаниялардың инвестициялық активтерін тиімді басқару арқылы, Қазақстанның 

агроӛнеркәсіптік кешенін дамыту бойынша мемлекеттік саясатты іске асырады. Холдингтің 

құрамына«ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын 

қаржылай қолдау қоры» АҚ,  «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» ұлттық компаниясы» АҚ, 

«ҚазАгроӚнім» АҚ, «ҚазАгроКепіл» АҚ және «ҚазАгроМаркетинг» АҚ енеді. 

 


