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Баспасөз хабарламасы 

«Қазагромаркетинг» АҚ агроөнеркәсіп кешені субъектілері 

несиелерінің/лизингтерінің шарттары бойынша сыйақы 

мөлшерлемелерін субсидиялауға өтінімдерді қабылдауды бастады  

 

«Қазагромаркетинг» АҚ қаржы институттарынан агроөнеркәсіп кешені 

субъектілері несиелерінің/лизингтерінің шарттары бойынша сыйақы 

мөлшерлемелерін субсидиялауға өтінімдер мен құжаттарды қабылдайтынын 

хабарлайды.  

Субсидиялау Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіптік кешенді 

дамыту жөніндегі 2013-2020 жылдарға арналған «Агробизнес-2020» 

бағдарламасы аясында жүргізіледі.  

Субсидиялауға номиналды жылдық сыйақы мөлшерлемесі теңгемен 

14%-дан және шетелдік валютамен 10%-дан аспайтын несиелер мен 

лизингтер жатады.  

Бағдарламаның шарттарына сәйкес айналым қаражатын толықтыруға, 

негізгі құрал-жабдықтарды сатып алуға, құрылыс жұмыстарын жүргізуге 

бөлінетін несиелер және технологиялық жабдықтар мен ауыл шаруашылығы 

техникасын сатып алуға берілетін лизингтер бойынша сыйақының жылдық 

мөлшерлемелері несие теңгемен алынған жағдайда 7%-ға және несие 

шетелдік валютамен алынған жағдайда 5%-ға төмендетіледі.   

Мал шаруашылығымен айналысатын агроөнеркәсіптік кешен 

субъектілерін жемшөппен қамтамсыз ететін мамандандырылған ұйымдардың 

және мал шаруашылығы және жемшөп өндірісі саласындағы ауыл 

шаруашылығы техникасы мен жабдықтарды сатып алуға арналған кредиттік 

шарттар бойынша несие теңгемен алынған жағдайда сыйақы мөлшерлемесі 

жылдық 10%-ға және несие шетелдік валютамен алынған жағдайда жылдық 

7%-ға төмендетіледі.   

Бағдарламаға қатысқысы келетін барлық қарыз алушылар екінші 

деңгейлі банктер мен несие алған лизингілік компанияларға барулары қажет.  

Субсидия берудің толық шарттары, тапсырылатын құжаттарға 

қойылатын талаптар, өтінімдерді және шешім қабылдау тәртібі Қазақстан 

Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2014 жылдың 25 

қарашасындағы №9-1/613 «Кредиттер, сондай-ақ технологиялық жабдықтың 

және ауыл шаруашылығы техникасының лизингі бойынша сыйақы 

мөлшерлемелерін субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» бұйрығымен 

бекітілген. 

Бағдарлама аясында қызмет көрсету үшін (қаржы институттарынан 

құжаттар қабылдау, құжаттардың мониторингісін жүргізу және қарыз 

алушының қағида талаптарына сәйкестігі/сәйкес еместігі туралы қорытынды 



дайындау, субсидияланған несие шарттарының мониторингісі) оператор 

ретінде «Казагромаркетинг» АҚ анықталды. 

Оператордың мекенжайы: Астана қаласы, Ақбұлақ-3 шағын ауданы, 

Дарабоз көшесі, 25-үй, тел. 58-01-85, факс 58-01-80.  

«Қазагромаркетинг» АҚ-ның Call-орталығы 8 800 080 70 80 (Қазақстан 

бойынша қоңырау шалу тегін). 

 

Анықтама: 

«Қазагромаркетинг» АҚ-ның («ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның еншілес 

компаниясы) миссиясы ауылшаруашылық тауарлары мен қызметтерін дамытудың нарықтық 

инфрақұрылымын қалыптастыруға бағытталған мемлекеттік саясатты жүзеге асыру болып табылады. Ол 

үшін компания өзінің ауылдық кеңес беру орталықтары арқылы қазіргі заманғы ең озық ақпараттық 

технологияларды пайдаланып шаруалардың ақпаратқа деген қолжетімділігін арттыруда.  

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ АӨК саласында қызметін жүзеге асыратын 

акционерлік қоғамдарды тиімді басқару арқылы Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін 

дамытуды ынталандыру мақсатында   2006 жылы құрылды. Холдингтің құрамына «Азық-түлік келісім шарт 

корпорациясы» ҰК» АҚ, «ҚазАгроӨнім» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, 

«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «ҚазАгроКепіл» АҚ, «Қазагромаркетинг» АҚ кіреді. 

_________________________________________________________________________ 

«Қазагромаркетинг» АҚ-ның Баспасөз қызметі  

Мәнсия Сәкенова,  +7 701 977 61 00, sakenova.m@kam.kz 

тел: 8(7172) 580-177, ішкі 154, http://www.kam.kz 
нің кредит/лизинг шарттары бойынша сыйақы ставкаларын субсидиялау үшін 

өтінімдер мен құжаттарды қабылдауды бастайтыны туралы хабардар етеді.    
Төменде көрсетілген бағыттағы кредиттер мен лизинг бойынша сыйақы ставкалары 

субсидиялауға жатады:   

- айналымдағы қаражатты толтыруға, құрылысқа және негізгі құралдарды сатып алуға 

алынған несиелер;аруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтарының лизингісі.   

Субсидиялау Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі 

2013-2020 жылдарға арналған «Агробизнес-2020» бағдарламасы аясында жүргізіледі.   

Субсидиялар беру шарттары, ұсынылатын құжаттарға қойылатын талаптар, өтінім 

қабылдау және тиісті шешімдер қабылдау тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 

жылдың 29 сәуіріндегі №420 «Кредиттер, сондай-ақ технологиялық жабдықтың  және ауыл 

шаруашылығы техникасының лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау 

қағидаларын бекіту туралы» қаулысымен бекітілген. 

Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандандырылған ұйым ретінде тартылатын 

«Қазагромаркетинг» акционерлік қоғамы бағдарлама аясында қызмет көрсетуші оператор 

болып табылады.  
 Оператордың мекен-жайы:  Астана қ., Ақбұлақ-3 шағын ауданы, Дарабоз көшесі, 25-үй, 

тел. 58-01 

http://www.kam.kz/

