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Шымкенттегі «Асар KZ» көкөніс қоймасының іске қосылуы                
                                                                                                                   21.10.13ж 
 
Оңтүстік Қазақстан облысындағы ең ірі «Асар KZ» сервистік-дайындау кешенінің 

негізінде жаңа өнеркәсіптік объект – жылдағы бір жолғы сақтау қуаты 5600 тонналық 
(+600 тонна талықсытпалы қатыру) «АсарKZ» көкөніс қоймасы іске қосылды. 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ арқылы қаржыландырылған «АсарKZ» көкөніс қоймасын тұрғызу 
жобасының жалпы құны - 489 259 000 теңге.  Испан (Vehiculos) технологиясы бойынша 
тұрғызылған қазіргі заман құрылыс ендігі Оңтүстік Қазақстан облысының жеміс-көкөніс 
өнімдерін, сондай-ақ алаңы 2 га және жылсайынғы өнімділігі 352 тоннаға дейін көкөніс 
және 5 000 000 дана көшет өсіретін  «АсарKZ» өнеркәсіптік жылыжайының өнімдерін 
сақтауға қабылдай бастады.  

 
Айта кету керек, жалпы алғанда, республика бойынша «Көкөніс қоймаларын 

құру және модернизациялау» инвестициялық бағыты шеңберінде «ҚазАгроҚаржы» 
АҚ арқылы қуаты жылына 91 187 тонна көкөніс сақтауға болатын 17 көкөніс қоймасы 
қаржыландырылып, іске қосылған. 2013 жылы бүкіл республика бойынша жалпы сақтау 
көлемі жылына 13 600 тонна көкөніс сақтауға болатын  құны 1,438 млн. теңгеге 4 ірі 
көкөніс қоймасын іске қосу жоспарланып отыр.  
 

Назарларыңызға,  2000-2013 жылдар ішінде Оңтүстік Қазақстан облысына 
«ҚазАгроҚаржы» компаниясы шамамен – 20,8 млрд.  теңге инвестициялады. Оңтүстік 
Қазақстан облысының 238 шаруашылық жүргізуші субъектісіне қаржылай көмек 
жасалды, шамамен 312 лизинг және қарыз шарттары жасалды. «ҚазАгроҚаржы» АҚ 
облыстың шаруашылық жүргізуші субъектілерінің жалпы құны 4 477,0 млн. теңгеге 916 
бірлік техника сатып алуын қаржыландырған.  

 
2005 жылдан 2013 жылға дейінгі кезең ішінде бюджеттік және бюджеттен тыс 

қаражат есебінен Қоғам жалпы сомасы шамамен 3,2 млрд. теңгеге 15 бірлік 
технологиялық және қайта өңдеу жабдықтарын сатып алуға 14 жобаны, соның ішінде 
таза шырын, өсімдік майын, сүт өнімдерін, кондитер өнімдерін өндіру бойынша, 
диірмендер, астық қоймаларын, жылыжай кешендерін сатып алу, сондай-ақ 
жылыжайларға арналған құбырлар мен жиынтықтаушы бөлшектер өндіру бойынша 
жобаларды қаржыландырды. 

 
Жалпы, «ҚазАгро» Ұлттық Холдингі құрамына кіретін «ҚазАгроҚаржы» АҚ 

еншілес компаниясы бүгінгі күні көкөніс қоймасының құрылысымен байланысты 24 
жобаны мақұлдады. Олардың жалпы құны 11,3 млрд.теңгені құрайды. Аталған сақтау  
нысандарын іске қосу сақтау дефицитін 37,8 пайызға төмендетуге мүмкіндік береді. 
Қазіргі уақытта «ҚазАгро» компаниялар тобымен 10,04 млрд.теңгені құрайтын 21 жоба 
пайдалануға берілді. 

Еске салайық, «ҚазАгро» Ұлттық Холдингі инвестициялық портфелінде 227,9 
млрд.теңгені құрайтын 320 ивестициялық жоба бар. Аталған жобаларды жүзеге асыру  
12 мыңнан астам  жұмыс орындарымен қамтамасыз етеді. 

 
Естеріңізге сала кетейік, «ҚазАгроҚаржы» АҚ 1999 жылы 28 желтоқсанда 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес құрылған. Компанияның негізгі 
мақсаты  – ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің қаржы қаражаттарына, 
сондай-ақ, лизинг негізінде ауыл шаруашылығы техникалары мен технологиялық 



жабдықтарына деген қол жетімділігін қамтамасыз ету арқылы республиканың 
аграрлық секторын дамытуға қолдау жасау. Қоғам «ҚазАгро» ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ құрамына енеді.  
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