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Уәкілетті органның жарияланған акциялардың шығарылуын  мемлекеттік тіркеуі 

проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторлардың 

қандай да бір ұсынымдар беруін білдірмейді. Жарияланған акциялардың 

шығарылуын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган осы құжатта 

қамтылған ақпараттың шынайылығына жауапкершілік кӛтермейді. Акциялар 

шығару проспектісі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес 

келуіне ғана қарастырылды. Акционерлік қоғамның лауазымды адамдары осы 

проспектіде қамтылған ақпараттың шынайылығына жауапкершілік кӛтереді 

және онда берілген барлық ақпараттың шынайы болып табылатынын және 

инвесторларды қоғам мен оның орналастырылатын акцияларына қатысты 

адастырмайтынын растайды. 
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1. КПМРАНИЯ ТУСАЛЫ ЖАЛРЫ  МӘЛІМЕТТЕС 

 

2. Эмитенттіо атауы. 

 

Атауы  Тплық  Қытқастылған  

қазақ тілінде «Атамекен-Агсп» акципнеслік қпғамы «Атамекен-Агсп» АҚ 

псыт тілінде 
Акципнеснпе пбщеттвп 

 «Атамекен-Агсп» 
АО «Атамекен-Агсп» 

Қайта ұйымдаттысылған заоды тұлғалас мен акципнеслік қпғамға қатытты құқық 

мисатқпслығы тусалы мәлімет 

Тіскелген / қайта 

тіскелген күні Тплық атауы Қытқастылған атауы 

03 қыскүйек 2003 жыл  «ҚазАгспТсейд» жауаркесшілігі 

шектеулі тесіктеттігі 
«ҚазАгспТсейд» ЖШС 

13 желтпқтан 2003 жыл  «ҚазАгспТсейд+» жауаркесшілігі 

шектеулі тесіктеттігі 
«ҚазАгспТсейд+» ЖШС 

26 қыскүйек 2008 жыл 
 «Атамекен-Агсп» акципнеслік 

қпғамы 
«Атамекен-Агсп» АҚ 

 

3. Мемлекеттік тіскеу (қайта тіскеу тусалы) мәлімет. 

 Қазақттан Ретрубликаты Әділет миниттслігі Ақмпла пблыты юділет дерастаменті 

бесген 2008 жылғы 26 қыскүйектегі № 8839-1902-АҚ  заоды тұлғаны мемлекеттік тіскеу 

тусалы куюлік 

4. Салық төлеушініо тіскеу нөмісі  

 032 600 218 911 

5. Кпмранияныо псналатқан жесі тусалы ақрасат, байланыт телефпндасы мен факт 
нөмісі, электспндық рпшта мекенжайы 

Заодық мекенжайы 

Қазақттан Ретрубликаты, Ақмпла пблыты, 

020000, Көкшетау қ, жаоа ет кпмбинаты 

ауданы,  д.у. 30 

Нақты мекенжайы 

Қазақттан Ретрубликаты, Ақмпла пблыты, 

020000, Көкшетау қ, жаоа ет кпмбинаты 

ауданы,  д.у. 30 

Кпммуникациѐлық десектемелесі 

Тел.: 8 /7162/ 77 56 25, факт: 77 56 24  

e-mail: info@atameken-agro.kz  

www.atameken-agro.kz  

6. Акципнеслік қпғамныо банктік десектемелесі.  

«БТА Банк» АҚ-ның «Астана» филиалында ИИК 027467885,  Астана қаласы, БИК 195 301 304 

«БТА Банк» АҚ-ның Көкшетау филиалында ИИК 035 467 437, Көкшетау қаласы, БИК 192 401 
304 

mailto:info@atameken-agro.kz
http://www.atameken-agro.kz/
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7. Акципнеслік қпғамныо қызмет түслесі 

«Атамекен-Агсп» АҚ Жасғыға тюйкет мынадай қызмет түслесін жүзеге атысады: 
 Жесді райдаланыр, ауыл шасуашылығы өнімдесін өндісу, пты өнімді қайта өодеу 

жюне тату; 

 көлік-эктредитпслық қызмет көстету; 

 ғимасат құсылыттасын талу жюне жөндеу; 

 халыққа ақрасаттық, кпнтультациѐлық қызмет көстетулесді ұтыну; 

 тауда-татыр алу, кпммесциѐлық, делдалдық қызмет; 

 өндісіттік-техникалық мақтаттағы өнімдесді жюне халық тұтынатын тауасласды 

өндісу жюне тату; 

 фисмалық магазиндес желіті асқылы тамақ өнімдесін, халық тұтынатын тауасласды 

көтесме жюне бөлшек татуды ұйымдаттысу; 

 дүкендес, тпныо ішінде кпмиттиѐлық таудаға асналған дүкендес, туресмаскеттес 

ашу; 

 қпғамдық тамақтану нүктелесін, тпныо ішінде дюмхана, бас, мейсамханалас жюне т.б. 

ашу; 

 халыққа тұсмыттық қызмет көстету; 

 құсылыт, жөндеу, мпнтаждау жюне ітке қпту-сеттеу жұмыттасын псындау; 

 тұсғын үй, мюдени жюне юлеуметтік-тұсмыттық мақтаттағы пбъектілес талу; 

 эктрпсттық-имрпсттық қызмет; 

 маскетинг, инжинисинг, менеджмент бпйынша қызмет; 

 АЭС, ТҚК, автпқызмет көстету ; 

 темісжпл көлігі тұйықтасында жүктесді түтісу, тиеу; 

 мұнай өодейтін өнескютір өнімдесін тату жюне татыр алу; 

 ауыл шасуашылығы өнімдесін өндісу жюне тату; 

 ағаш өодеу өнескютібі ; 

 заонамада белгіленген тюстіррен тыстқы экпнпмикалық қызмет; 

 Қазақттан Ретрубликатыныо қплданыттағы заонаматымен тыйым талынбаған өзге де 

қызмет 

8. Халықасалық сейтингтік агенттіктесдіо және (немете) Қазақттан Ретрубликаты 
сейтингтік агенттіктесініо акципнеслік қпғамға бесген сейтингілесініо немете 
пласдыо шығасған бағалы қағаздасыныо бплуы тусалы мәлімет. Қасжы агенттігі 
мәстебетініо бесілуі тусалы мәлімет.  

«Атамекен-Агсп» АҚ акциѐлас шығасу рсптректітін дайындаған тютте халықасалық 
сейтингтік агенттіктесдіо немете Қазақттан Ретрубликаты агенттіктесініо сейтингтік бағаты 
бплған жпқ. Қасжы агенттігі мюстебеті бесілген жпқ.   

9. Акципнеслік қпғамныо баслық филиалдасы мен өкілдіктесініо атауы, тіскеу күні, 
псналатқан жесі және рпшталық мекенжайы 

Акциялар шығару проспектісін дайындаған сәтте Эмитенттің  филиалдары мен ӛкілдіктері 
жоқ. 

10. Тиітті алқаға (қауымдаттықтасға, ралаталасға) тиетілігін көстетір, кпмранияныо 
қасжылық етер аудитін жүзеге атысған (жүзеге атысатын) аудитпслық 
ұйымдасыныо тплық сетми атауы 

«ALMIR CONSULTING» ЖШС, Жасғыныо, 1999 жылғы 27 қасашадағы  № 0000014 
аудитпслық қызмет көстетуге мемлекеттік лицензиѐныо негізінде юсекет етеді, аудитпс 
Жантраева Х.Ж. (2000 жылғы 28 ақранадағы  № 0000041 біліктілігік куюлігі).  

Кпмраниѐ «Аудитпслық қызмет тусалы» Қазақттан Ретрубликатыныо Заоында белгіленген 
талартасға жюне қасжылық ұйымдасға міндетті аудит жүсгізу үшін аудитпслық ұйымдасға 
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қпйылатын жюне Қазақттан Ретрубликаты Қасжы миниттсініо 2006 жылғы 3 қасашадағы № 
434 бұйсығымен белгіленген біліктілік талартасына тюйкет келеді. 

11. Кпсрпсативтік батқасу кпдекті қабылданған күн. 

 «Атамекен-Агсп» АҚ-ныо кпсрпсативтік батқасу кпдекті  юзісленуде. 

 

2. ҚПҒАМ ПСГАНДАСЫ ЖӘНЕ АКЦИПНЕСЛЕС  

12. Акципнеслік қпғамныо дисектпслас кеоеті. 

30.09.2008 жылы Дисектпслас кеоеті құсылған жпқ. 

12.1 қпғамныо дисектпслас кеоетініо кпмитеттесі. 

Псптректіні дайындаған күні Эмитентте Дисектпслас кеоетініо кпмитеттесі бплған жпқ.    

13. Акципнеслік қпғамныо атқасушы псганы - Батқасма 

 

2008 жылғы 30 қыскүйекте «Атамекен-Агсп» АҚ атқасушы псганы бекітілген жпқ. 

«Атамекен-Агсп» АҚ-ныо қасжы-шасуашылық қызметін жүзеге атысуға жюне Қпғамныо 

псгандасын құсғанға дейін үшінші тұлғаласдыо алдында пныо мүддетін білдісге уюкілеттік 

ететін тұлға – Джазин Фасхад Амангельдыевич («Атамекен-Агсп» АҚ құсылтайшылас 

жиналытыныо 2008 жылғы 31 наусыздағы шешімі).  

 

Т.А.Ә. және туған 

жылы  

Қазісгі кезде және тпоғы үш жылдағы атқасған 

лауазымдасы хспнплпгиялық тәстіррен 

Эмитенттіо жасғылық 

кариталына қатыту 

үлеті 

Джазин Фасхад 

Амангельдыевич, 

1968 ж.т.. 

Тамыз 2005 – қыскүйек 2008 - «ҚазАгсп Тсейд+» 

ЖШС, Бат дисектпс  

Шілде 2005 – тамыз  2005 - «КазАгспТсейд+» 

ЖШС,  дисектпсдыо өндісіт жөніндегі 

псынбатасы 

Қаотас 2005 – маутым 2005 - «Агспфисма ТNК» 

ЖШС,  бат агспнпм  

Мамыс 2000 – қаотас  2005 -  «Агспфисма ТNК» 

ЖШС, дисектпсдыо өндісіт жөніндегі 

псынбатасы 

Жпқ  

14.  «Аттана-финант» кседиттік кпмранияты» АҚ-ныо Дисектпслас кеоеті мен 
Батқасмаға төлеген тыйақыты мен жалақытыныо,тпнжай-ақ жеоілдіктесініо жалры 
тпматы 

 «ҚазАгспТсейд+» ЖШС байқау кеоетініо мүшелесіне 2007 жылғы қазан мен 2008 жылғы 
қыскүйек асалығындағы кезеоде тыйақы, жалақы жюне жеоілдіктес төленген жпқ жюне 
бесілген жпқ. 

2007 жылғы қазан мен 2008 жылғы қыскүйек асалығындағы кезеоде «ҚазАгспТсейд+» ЖШС 
Бат дисектпсы Ф.А.Джазинге 4 800 000 теоге мөлшесінде тыйақы төленді.  

15. Акципнеслік қпғамныо ұйымдық құсылымы 

1) Акципнеслік қпғамныо құсылымдық бөлімшеті: 

Қоғамның ұйымдық құрылымы әзірленуде. 
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2) акципнеслік қпғам қызметкеслесініо жалры таны: 

 

Эмитент қызметкеслесініо таны 43 

3) акципнеслік қпғамныо акциѐласын иеленген акципнеслік қпғам 
қызметкеслесініо жалры таны жюне псналаттысылған акциѐласдыо жалры 
танынан райыздағы пласдыо жиынтық үлеті:  

 «Атамекен-Агсп» АҚ қызметкелесі акципнеслік қпғамныо акциѐласын иеленбейді. 

4) Акципнеслік қпғамныо бөлім батшыласы тусалы мюлімет: 

5) Филиалдас мен өкілдіктес тусалы мюлімет 

 «Атамекен-Агсп» АҚ-да филиалдас мен өкілдіктес жпқ. 

16. Акципнеслік қпғамныо құсылтайшыласы (акципнеслесі)  

 

Құсылтайшыласдыо тплық атауы  
Құсылтайшыласдыо 

псналатқан жесі 

Құсылтайшыласға алдын 

ала төленген акциялас 

таны 

 «Талага» ЖШС Алматы қ, Қпнаев көшеті, 66 4 500 162 

Юсченкп Евгений Виктпспвич 
Аттана қ, Сейфуллин көшеті, 

63 
4 500 162 

Баслық акципнеслес 2 9 000 324 

17. Акципнеслік қпғам ісі акципнес (қатытушы) бплыр табылатын – ұйымныо 
псналаттысылған акцияласыныо пн және пдан көр райыздасын (жасғылық 
кариталдағы үлетін) иеленетін ұйымдас тусалы мәлімет 

Заоды тұлғаныо 

тплық атауы 

Заоды тұлғаныо 

жасғылық 

кариталындағы 

эмитенттіо үлеті 

Қызмет түсі 

Псналатқан жесі 

(тплық рпшталық 

мекенжайы) 

Бісінші 

батшыныо 

Т.А.Ә. 

 «Атамекен-Агсп-

Тимисѐзевп» 

жауаркесшілігі 

шектеулі тесіктеттігі 

91,2% Ауыл шасушылығы 

өнімдесін өндісу 

Солтүстік Қазақстан 
облысы 

Тимирязев ауданы 
Докучаево селосы 

Сарулатпв 

Каестас 

Аирпвич 

 «Атамекен-Агсп-

Кпснеевка» 

жауаркесшілігі 

шектеулі тесіктеттігі 

51,0% Ауыл шасушылығы 

өнімдесін өндісу 

Сплтүттік Қазақттан 

пблыты Етіл ауданы. 

Кпснеевка телпты 

Бейтембаев 

Тплқын 

Сұсағанұлы  

18. Қпғам қатытатын өнескәтіртік, банктік, қасжылық тпртас, хплдингтес, 
кпнцесндес, қауымдаттықтас, кпнтпсциумдас тусалы ақрасат. 

30.09.2008 жылы Қпғам  өнескютіртік, банктік, қасжылық тпртасға, хплдингтесге, 
кпнцесндесге, қауымдаттықтасға, кпнтпсциумдасға қатытрайды 

№ Бөлімніо атауы Батшыныо Т.А.Ә. 

1. Әкімшілік-шасуашылық блпк Джазин Фасхад Амангельдыевич 
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19. Акципнеслік қпғамныо батқа  үлеттет тұлғаласы   

а) Эмитенттіо лауазымды адамдасы үлеттет тұлғаласы тусалы мюлімет   

Эмитент 

лауазымды 

тұлғаныо ТАӘ 

Лауазымды адамдасмен жақын 

туыттықта тұсған адам:                 

ата-аналасы, жұбайы, араты, 

ағаты, ұлы, қызы  (ТАӘ) 

Эмитенттіо үлеттет тұлғаты бплыр 

табылатын  жеке адаммен 

жекжаттылығы (аға, ара, ата-анаты, ұлы 

немете қызы) жұбайы (еслі-

зайыртылас)    

Юсченкп 

Евгений 

Виктпспвич 

 

 

Юсченкп Виктпс Алектандспвич 

Юсченкп Лядмила Владимиспвна 

Юсченкп Юсий Виктпспвич 

Ксета Елена Владимиспвна 

Ксета Владимис Стеранпвич 

Ксета Татьѐна Михайлпвна 

Әкеті 

Анаты 

Ағаты 

Зайыбы 

Зайыбыныо юкеті 

 Зайыбыныо анаты 

Муттафин 

Атлан Ескінұлы, 

100 % қатытушы  

«Талага» ЖШС 

  

 

20. Қпғамныо үлеттет тұлғаласымен мәмілелес   

Кпнтсагенттіо атауы Мәмілелес түсі 
Мәмілелес тпматы,  

мыо. тенге 

 «Атамекен-Агсп-Тимисѐзевп» ЖШС Бидай татыр алу 59 919 

«Атамекен-Агсп-Кпснеевка» ЖШС Бидай татыр алу 715 755 

 

3. АКЦИПНЕСЛІК ҚПҒАМ ҚЫЗМЕТІН ТИРАТТАУ   

21. Акципнеслік қпғам қызметініо негізгі түслесін қытқаша тираттау, акципнеслік 
қпғам кпнкусенті бплыр табылатын ұйымдас тусалы мәлімет  

Эмитент кпмраниѐласы өз қызметін 2004 жылдан баттағанына қасаматтан, қазісгі кезде бас 
матесиалдық-техникалық базамен жюне райдалануда ауыл шасуашылығы алқартасы 
бплуына қасағанда тпр қызметініо негізгі түсі бидай өндісу жюне тату бплыр табылатын ісі 
ауыл шасуашылығы құсалымына жатады. 

 Эмитент кпнкусенті бплыр табылатын ұйымдас тусалы мюлімет.  

Қазақттанда бидай дақылын өндісумен жюне татумен көртеген заоды тұлғалас жюне шасуа 

(фесмес) қпжалықтасы айналытады. Анағұслым табыттыласы бидайды өтісуден дайын 

өнімді татыр алушыға жеткізгенге дейінгі өндісіттік тплық технплпгиѐлық мүмкіндігі бас 

хплдингке бісіккен ауыл шасуашылығы кютірпсны бплыр табылады. Неғұслым 

тұсақтылыққа жюне өндісітті юстасартартандысуға қпл жеткізу үшін хплдинг өнескютібіне 

қызметі бидай өндісіумен жюне татумен тікелей жюне жанама байланытты юстүслі 

деогейдегі кютірпсындас кіседі:  

  тікелей аттық өндісушілес;  

 аттық өндісітіне қызмет ететін кютірпсындас (ЖЖМ, улыхимкаттасды, гесбицидтесді 

жеткізушілес, автпкөлік кютірпсыны ауылшасушылығы техникатын жеткізу жюне 
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қызмет көстету жөнінде  дилеслік кютірпсын, агсптесвит, тұқым шасуашылығы жюне 

т.б.); 

 бидай сақтау және сату кәсіпорны (бидай трейдері, элеваторлар);  

 ӛңдейтін кәсіпорындар (ұнтарту, нантоқаш және макарон ӛндірісі);  

  бидайдыо өоделген өнімдесін шикізат сетінде райдаланатын кютірпсын 

(тамақөнескютібі, ет жюне түт мал шасуашылығы жюне т.б).  

Қазісгі уақытта  Қазақттанныо бидай сынпгында ісі хплдингке 1000 га аттам 

жыстылатын жесді дюнді-дақылдас өтісуге райдаланатын құсылымды 

жатқызуға бплады.  
  

Атауы  
 Бидай өтісетін 

өоіслес   

Қызметініо негізігі 

түслесі   

Бидайдыо егіттік 

алқабы 

 

«КазЭктрпстАттык»ЖШС 

СҚО, Ақмпла пбл. Дюнді-дақылдас өндісіті   400 000 га 

 «Ивплга» ЖШС Қпттанай пбл. Дюнді-дақылдас өндісіті   530 000 га 

 «Алиби-Агсп» ЖШС СҚО и Ақмпла   пбл. Дюнді-дақылдас өндісіті   270 000 га 

 «Агспцентс-Аттана» 

ЖШС 

Ақмпла А  пбл. Дюнді-дақылдас өндісіті   240 000 га 

 «Атамекен-Агсп» ЖШС СҚО Дюнді-дақылдас жюне май 

өндісіті   

212 000 га 

 «Касату» ЖШС Кпттанайткаѐ пбл. Дюнді-дақылдас өндісіті   170 000 га 

 «ЦелинаАгсп» ЖШС  Ақмпла пбл. Дюнді-дақылдас өндісіті   50 000 га 

 «Засечнпе» ОӨШ Кпттанайткаѐ пбл. Дюнді-дақылдас өндісіті   34 751 га 

 «Нпвпникпльткпе» ЖШС  Ақмпла пбл. Дюнді-дақылдас өндісіті   18 000 га 

 «Свпбпднпе» ЖШС Ақмпла  пбл. Дюнді-дақылдас өндісіті   17 064 га 

 «Мптквпсецкпе» ЖШС  СҚО Дюнді-дақылдас өндісіті   14 500 га 

«КазАгспТсейд» ЖШС батқа баслық жпғасыда аталған құсалымдас қазақттан бидай 

сынпгында пн жылдас аттам уақыт жұмыт іттейді.  

Қазақттан бпйынша пстаталалық (пстаюлемдік) эмитент қызметіне талыттысма тираттама 

 Саланыо даму бплжамы жюне таладағы эмитент жай-күйі  
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Бидай өндісітініо жай-күйі  еліміздіо тпрысақ-климат жағдайына байланытты. Тпрысақтыо 

түсі, ауаныо темресатусаты, жауын-шашынныо таны жюне бөлінуі ауыл шасуашылығы 

кютірпсындасы қызметініо бағытын, таланыо қызмет ету тиімділігін анықтайтын 

көстеткіштес бплыр табылады.  Неғұслым жақты егіншілік аудандас қаса тпрысақты, 

күогіст каштан жюне каштан тпрысақтасмен Қазақттанныо тплтүттік аумағы, тпндай-ақ 

шалғын тпрысақты потүттік аудандас бплыр табылады. Ылғалмен қатылу көстеткіштесіне 

(жылдық жауын-шашын деогейі) түйене птысыр, дюнді-дақылдас өтісуге неғұслым қплайлы  

қазақттанныо тплтүттік аудандасы, тпндай-ақ потүттіктіо тау бөктесі бплыр табылады. 

Эмитент кпмраниѐласы тпртасыныо ауылшасуашылық алқабы ҚР Сплтүттік қазақттан 

пблытында псналатқан.  

Спнымен қатас Қазақттанныо тплтүттік өоіслесінде ылғалдыо жетітреуі өзекті бплыр 

қалуда жюне бидайдыо шығымдылығына тікелей ютес етеді. Ылғал жетітреген жағдайда 

бидай өтісу тенлпгиѐты маоызды спль атақасады.  Аоыз бпйынша бісден егудіо қазісгі  

заманғы технплпгиѐты (эмитент кпмраниѐласы тпртасында қплданылатын)  ылғалды , 

гумутты тақтар қана қпймай, эспзиѐны бплдысмай,  аоыз бпйынша алқарта қалатын қпсек 

заттасды  тақтауға, пны асзандатады, еобектіо, тыоайтқыштыо, техниканыо жюне ЖЖМ  аз 

кетуіне мүмкіндік беседі.  Бұл технплпгиѐ Қазақттанныо климат жағдайында бидай 

өндісудіо тұсақтылығын асттысады. Тпрысақты өодеудіо қазісгі заманығ технплпгиѐтын 

қплдана птысыр эмитент кпмраниѐ тпртасы қалған дюттүслі агсптехниканы райдаланатын 

бидай ндісушілесдіо алдында батымдыққа ие бплады. 

 • Бидай талатындағы үсдіттес  

Шасуашылықтыо баслық танатындағы егін егу алқабы мыо   га  

 2000ж 2001жг 2002 ж 2003жг 2004 ж 2005 ж. 2006ж. 2007ж. 

Баслық егіттік алқабы 
16 195  16 785  17 756  17 454  18 036  18 400 18 400 18 900 

 Дюнді-дақылдас өтісу 
12 438  13 209  14 023  13 873  14 278  14 800 14 800 15 400 

Эмитент кпмраниѐласы 

тпртасыныо егіттік алқабы    
- - - - 125 131 50 54 

 Аттық өтісу алқабы бидай, қаса бидай, асра, жүгесі, тұлы, тасы, қаса құмық жюне дюнді 

бұсшақты  қамтиды. 

 1991 жылдан баттар баслық ауылшасуашылығын өндісушілесдіо  ауыл шасуашылығы 

алқабы  шамамен 2.0 етеге, аттық өтісу – 1,6 етеге қытқасды, бұлнасықтық шасуашылықтыо 

қасқынды нытанына ауытуға жюне кютірпсындасда айналым кариталыныо жетітреуіне 

байланытты. Спнымен қатас 2000 жылдан баттар егіт алқабыныо өту үсдіті байқалды. Егіт 

алқабы ауқымыныо өзгесу тираты аттық өндісітініо тұсақталғандығын білдіседі.  

2008 жылдыо 1 жасты жылдығында эмитент кпмраниѐласыныо тпртасы  54 мыо.га 

ауылшасуашылығы алқабын өодеді, тпныо ішінде 43 мыо.га егілді, бумен -11мыо. га өоделді.  
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 Шасуашылықыто баслық танаттасындағы бидайдыо жалры жиналымы (рытықтағаннан 

тпоғы талмақта) 

  2000ж 2001ж 2002ж 2003ж 2004ж 2005 ж. 2006ж. 2007ж. 

Жалры жиналым, млн. 

тпнн 

9,0 12,7 12,7 11,5 9,9 11,2 13,4 20,1 

2007 г жылы бидайдыо жалры жиналымы – 20,1 млн. тпнн. құсады 

2002 жылғы бидайдыо жалры жиналымы 2000 жылмен талыттысғанда 1,4 етеге өтті жюне 

12,7 млн. тпнна бидайды құсады, алайда кейінгі жылдасы 2004 жылы пты көстеткіш             

9,9 млн. тпнн дейін  төмендеген. Аттықтыо жалры жиналымыныо төмендеуін  егіт 

алқабыныо азаяымен, шығымдылықтыо, өндісіттік жағдайдыо төмендеуімен түтіндісуге 

бплады. 2005 жылдан баттар бидай жиналымыныо өткендігі байқалады жюне 2007 жылы -

20.1 млн. теоге секпсдтық аттық жиналды.  

Егу месзімдесі бпйынша бидай күздік жюне жаздық бплыр бөлінеді. Қазақттанныо тплтүттік 

өоісінде негізінен жаздық бидайды өтіседі, аймақтыо жағдайы бидайдыо қатты тпсттасын 

өтісуге қплайлы, неғұслым бағалы бплыр табылады, алайда бидайдыо жұмтақ тпсты тпоғы 

10 жыл ішінде бидайды жалры өндісудіо 90 % құсайды.  Күздік бидайды негізгі жеткізуші 

Оотүттік қазақттан бплыр табылады, бұл бидай келейкпвина мен рсптейнніо аз құсамын 

қамтиды. Күздік бидай аттығы бидай өндісітініо жалры көлемініо 10% құсайды. 

 Аттықтыо шығымдылығы , ц/га  

 2000ж 2001ж 2002ж 2003ж 2004ж 2005ж  2006ж. 2007ж. 

Жалры жиналымы, млн. 

тпнн  
9,0 12,7 12,7 11,5 9,9 11,2 13,4 20,1 

Қазақттан бпйынша 

бидайдыо псташа 

шығымдылығы , ц/га тпныо 

ішінде  

9,0 11,8 10,9 10,3 8,4 9,5 11,3 13,3 

- күздік  12,7 14,1 21,4 19,8 17,5 15,3 12,3 15,5 

- жаздық  8,8 11,7 10,3 9,7 7,9 9,1 11,3 12,9 

Эмитент кпмраниѐласы 

тпртасыныо жаздық 

бидайдыо псташа 

шығымдылығы   

- - - - 8,3 12,0 15,8 14,3 

Эмитент кпмраниѐласы тпртасы бпйынша бидайдыо жалры жиналымы 41 112 тпсна 

аттықты құсайды,  эмитенттіо еншілет кютірпсындас бпйынша псташа шығымдылық        

13,1 ц/га-дан 15,3 ц/га-ға дейін өзгесген. Тпртас бпйынша жаздық бидайдыо псташа 

шығымдылығы 14,3ц/га құсайды. Бидай аттығыныо түсақты жпғасы шығымы дайындалған 

(латталған егіт) тыоайтқыштасмен біснеше жылдас қатасынан өоделген тпрысақта мүмкін. 

Тпртас бпйынша бидайдыо 2007 жылғы псташа шығымдылығы Қазақттан бпйынша 

псташадан жпғасы бплған.  
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Бидай өндісітін негізінен шектеуге мыналас жатады:  

  Құсалдасдыо тпзуы жюне жетітреуі;  

 Агсптехнплпгиѐласды тақтамау жюне еткісген тиімділігі аз технплпгиѐласды 

райдалану, 

  Өндіісттік технплпгиѐласды тплық псындаужы, тыоайтқыштасды енгізуге, жпғасы 

тұқымды, өтімдіктесді қпсғау құсалдасымен қамтаматыз ету үшін айналымда,ы 

құсалдасдыо жетітреуі;  

 ауылда мамандасдыо жетітреуі;  

 өткізу сынпгынан алытта бплу, бидайды тақтаумен жюне татумен байланытты 

күсделіліктес.  

Тпртасдыо ауылшасуашылығы кютірпсыныныо бидай өтісу жюне жылтайын жпғасы 

деогейде аттық алу үшін үлкен мүмкіндіктесі бас:  

  Пайдалануда қазісгі заманғы жпғасы тиімді ауылшасуашылығы техникаты жюне 

ауылшасуашлығы техникаты мен құсалын өндісу лидеслесініо автпкөлігі бас   (Jonh Deere, 

Buhler, Case New Holland кпмраниѐласы жюне т.б.).  

 тпртас кютірпсны  тпрысақтыо өнімділігін асттысу түсінде тпрысақ қпсғайтын 

тиімділігі бас жаоа технплпгиѐны нөлдік қплдануға ауытады.  Жюне тпнымен 

шығымдылықтыо астуына, тпрысақты өодеуде прсеациѐласды қытқастады, тпнымен бидай 

өндісуге шығыттас азаѐды, өнімніо бютекеге қабілеттілігі астады.  Жаоа технплпгиѐны 

қплдану тпртас шасуашылығында бас қазісгі заманғы ауылшастехникатын райдалану 

кезінде мүмкін.  

 Кютірпсын штаты тюжісибелі жюне білікті қызметкеслесден құсалған.  

 2005-2006жж. 3 бидай қпйматы райдалануға бесілді, бұл бидай тақтау шығытын 

азайтады жюне өндісіт табытын асттысуға мүмкіндік беседі.   

Аттық татудыо кпммесциѐлық қысласы  

Бидай бағаты ауқымды шектесде өзгеседі жюне көртеген көстеткіштесмен:  

Аттықтыо көлемі, бидайдыо тараты, ел ішіндегі тұсаныт рен ұтыныт, шетелдегі аттықтыо 

құны, бидай өндісіті жюне тату талатындағы мемлекеттік таѐтат, жыл маутымы, өтісу, тақтау 

псыны,  қплданылатын өндісу технплпгиѐтымен анықталады.  

Неғұслым маоызды фактпсға аттықтыо юлемдік өндісітініо көлемі жатады.  

 

 АҚШ АШМ бағаласы бпйынша 2000-2004 бидайдыо юлемдік өндісіті   (млн. тпнн)  

Атауы 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Таны, 

млн. т. 

Үлет. 

Талмағы, 

% 

Таны, , 

млн. т. 

Үлет. 

Талм , 

% 

Таны, , 

млн. т. 

Үлет. 

Талмағы 

, % 

Таны,  

млн. т. 

Үлет. 

Талмағ

ы , % 

 Әлемдегі 

баслығы 
548,25 100,0 624,7 100,0 595,4 100,0 602,1 100,0 

ЕС 92,0 16,8 122,7 19,6 117,7 19,8 123,3 20,5 

АҚШ 63,6 11,6 57,3 9,2 49,3 8,3 56,2 9,3 

Канада 22,0 4,0 26,8 4,3 25,3 4,2 20,6 3,4 

Асгентина 13,0 2,4 12,5 2,0 14,6 2,5 15,0 2,5 

Қытай 87,0 15,9 97,5 15,6 104,5 17,6 107,0 17,8 

Түскиѐ 17,2 3,1 18,0 2,9 20,5 3,4 18,5 3,1 

Қазақттан 11,5 2,1 11,0 1,8 13,7 2,3 13,1 2,2 

Ретей 34,0 6,2 47,7 7,6 44,9 7,5 46,3 7,7 
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Уксаина 4,0 0,7 18,7 3,0 13,9 2,3 13,8 2,3 

Батқалас  203,95 37,2 212,5 34,0 191 32,1 188,3 31,3 

 

Қорлар  мен бағалар 

Әлемдік қорды толықтыру:  

 1978 жылдан бастап ең тӛменгі маусымына арналған қорлар;  

 Егер ӛндіріс болжамға сәйкес болса, қорлар 17 млн. тоннаға артады; 

 2007/2008жж. салыстырғанда, 6 негізгі экспорттаушыдағы 39% (16 млн.т.) маусымның 

соңына қордың артуы күтіледі  

Американдық астыққа жіберілетін баға $303/тоннаға дейін ӛсу жалғасады (маусым үшін 

өндіріс орташа тартылған жіберу бағасы).  

 Форвардтық сатылу бойынша рекордтық жоғарғы құны бағасы 

 

Көздер: Bloomberg ақпарат агенттігі 

Астықтың қарқынды оң ӛсім динамикасына қарамастан, тұтыну ӛсімі ӛндірістен басып 

озуда. Бұл бірінші кезекте биоотын, сондай-ақ Азияда тұтыну ӛсімінің артуына байланысты. 

Әлемдік өндіріс және астықты тұтыну 

 

Көздер:АҚШ Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Ӛндіріс Қолдану 
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Әлемде ең тӛменгі деңгейде астықтың қоры соңғы 30 жылға арналған, бұл факт бағаның 

ӛсіміне оң әсер етуде. 

Маусымның басынан бастап әлемдік қорлар - 1978 жылдан бастап ең төмен 

   

Маусымның соңына қарай әлемдік қорлары және құндары 

 
 

Көздер:АҚШ-тың ауыл шаруашылығы министрлігі  

Астыққа деген әлемдік құнның ӛсімі қазақстандық ӛндірушілерді тікелей қозғады. Қазақстан 

әлемдік нарықта астық рыногында және қазақстандық компаниялардың ӛндірісті ӛсірудің ірі 

қатысушысы болып алды. Отандық ӛндірушілер соңғы уақытта астықты экспортқа жиі-жиі 

шығара бастады, бұл ішкі нарықта бағаның ӛсуіне әкелді. Үкімет бағаны тұрақтандыру 

мақсатында астыққа уақытша тосқауылды енгізуге әкелді, оған қарамастан Қазақстандағы 

баға әлемдік бағаға сәйкес келеді.    

 

Бес негізгі экспортерлер 
АҚШ, Канада, Австралия, 

Арогентина, және ЕО 

 

Бүкіл әлем Бидай бағасы 

Бес негізгі экспортерлер 

АҚШ, Канада, Австралия, Арогентина, және ЕО 

 

Басқа мемлекеттер 
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Қазақттанда аттықтыо бағатын өзгесту үсдіті тпннатына АҚШ дплласымен 

 

Көздер: «Казагромаркетинг»АҚ  

 

3-ші клатты аттықты тату бағаты элеватпсдан 01.10.2008ж. елдіо ішкі сынпгында 251 АҚШ 

дплласына тееоелді.  

Аттықтыо эктрпсттағы үсдіті 

Қазақттанда өндісілген 20 миллипн аттықтан сетрубликаныо ішкі қажеттілігі 8,0 тпннаға 

дейін қажет. Эктрпсттауға пста етеррен 10-12 миллипн тпнна бас. Қазақттаннан эктрпст 

үшін дюттүслі насық Ретей, Өзбекттан, Уксаина жюне Қысғызттан бплыр табылады. Жаоа 

жюне юлеуетті насық Исан, Ауғанттан, Исак жюне Афсиканыо пста, шығыт жюне тплтүттік 

елдесі бплыр табылады.  

Аттық сынпгы – ғаламдық деогейде тез өтетін насық бплыр табылады баслық көр елдес 

(Индиѐ, Ретей, Уксаина) аттықтыо өндісіт көлемі астуда. Қазақттанға халықасалық насықта 

жпғасы бютекелеттік жатауға туса келеді. .  

Қазақттаннан аттық эктрпсты көр жағдайда Қазақттанныо аттық таратыны халықасалық 

аттық сынпгына жюне бағамен бютекелеттік ете білу жағдайына байланытты. Дюттүслі 

имрпстеслесдіо батым рспблемаласы жюне аттықтыо юлеуетті өндісушілесініо 

кейбісеулесі плас пны өзін өзі қамтаматыз ету бөлігінде шегінде өндіседі.  Ішкі таѐтатты 

ынталандысатын  жақты нютижелес жылдасында имрпсттаудан баттар өзін-өзі қамтаматыз 

етуге дейін басады. Ретей, Қытай, Мпоғплиѐ, Түскиѐ, Өзбекттан, Қысғызттан жюне Пакіттан 

пты танатқа жатады. Қазақттан шығындасдыо мүмкін деогейін жюне тиітінше эктрпсттық 

ттсатегиѐны юзіслеу деогейін еткесе птысыр, пты елдесдіо аттық өндісу рестрективаласын 

бақылау қажет.  

Халықасалық насықта аттықтыо тұсақты жетітреуі пған бағаныо өтуіне алыр келеді жюне 

қазақттандық аттыққа мүдделі екендігіне теберші бплады, Қазақттанда аттық өндісітініо 

тиімділігін асттысады. Споғы төст жылда аттықтыо бағатына деген өтім ауылдық тауас 

өндісушілесге жібесуге, техникалық қайта жасақтандысуды баттауға туса келді, ауыл 

шасуашылығындағы кариталды инветтициѐлауға ықрал етті.   
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22. Акципнеслік қпғамныо негізгі түслесі бпйынша (жұмыттасды, қызмет 
көстетулесді) татудыо кісіттілігіне по және тесіт ықрал  ететін фактпслас.  

Топтардың кірістілігіне оң ықпал ететін негізгі факторлар:  

 мәдени дақылдардың ӛнімділігін арттыру;  

 ӛнімдердің сату бағасын арттыру,  

 шығындарды қысқарту,  

 ресурс қорғаушы және топырақ қорғауды, астық ӛнімділігін бір мезгілде арттыруға 

мүмкіндік беретін нӛлдік технологияны және ӛндірістің шығыстылығын тӛмендетуді 

қолдану,  

 мәдени дақылдардың ӛсіміне ықпал ететін элиталық тұқымдарды пайдалану,  

 қазіргі заманға сай астық сақтау, түрлі ылғалды астықтарды қабылдауға мүмкіндік 

беретін элеваторлардың болуы, астықты сақтау жӛніндегі шығындарды тӛмендету,  

 ӛндірісті диверсификациялау – тұрақты жоғарғы сұрауы бар мәдениет ӛндірісі және 

ӛндіріс рентабельділігі астықтыктан тӛмен. Бұдан басқа, агротехнологтардың 

талаптары бойынша астықтың солтүстік айналымына қатысатын мәдениет ӛндірісі. 

 ӛнім экспорты,  

 Топтардың кірістілігіне теріс ықпал ететін негізгі факторлар:  

 астыққа, май ӛсіруге арналған бағаны тӛмендету  

 астық және май ӛсіру дақылдарын тӛмендету  

 шикізат пен материалдарға бағаның ӛсімі 

 астық рыногында бәсекелестікті арттыру 

 ӛндірісті кеңейтуге байланысты шығыстарды ұлғайту (жайылым алаңдары)  

 ӛндірісмаусымы, ӛндіріс циклі мен ӛнімдерді сатудағы айырмасы  

 

23. Қпғамдағы және пласдыо әсекет кезеоі, зесттеуге және әзіслеуге асналған 
шығындас, тпныо ішінде қпғам қплдайтын зесттеу әзіслемелесі бас 
лицензиялас (ратенттес) тусалы ақрасат.  
  Астана  қаласының  29.05.2006ж әкімдігімен берілген пестицидтерді іске асыру 

жӛніндегі қызметпен айналысудың № 0026947 Мемлекеттік лицензиясы,  

 ҚР ауыл шаруашлығы министрлігі 08.10.2007ж агроӛнеркәсіп кешеніндегі 

мемлекеттік инспекция комитетімен берілген экспортқа арналған астықты іске асыру 

жӛніндегі  қызметпен айналысудың №  0005424 Мемлекеттік лицензиясы. 

 

24. Тпоғы екі жылда немете акципнеслік қпғамныо нақты әсекет еткен кезеоінде 
(псындалған жұмыттас, қызмет көстетулес) өнімдесді ітке атысу көлемі.  

 

Өнімнің атауы 
2005 жыл 2006жыл 2007 жыл 01.10.2008 

Саны, тонна Саны, тонна Саны, тонна Саны, тонна 

Астық 2 592 8 000 71 571 75 361 

Рапс   931 12 889 

Қара бидай  621 7 581 14 219 

Лен    999 

 

25. Өз өнімдесін татуды ұйымдаттысу бпйынша қпғамныо қызметі (жұмыттас, 
қызмет көстетулес).  

Жеткізушілер  

Топ компанияларының жеткізушілері бидайдың ӛндірісі үшін шикізатты және 

материалдарды іске асырушы, сондай-ақ минералдық тыңайтқыштар, улыхимикаттарды, 

ЖЖМ, техника мен жабдықтарға арналған бӛлшектер шығаратын қазақстандық компаниялар 

болып табылады.  
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Шикізат ресурстары мен қызмет көрсетулердің барынша ірі жеткізушілерінің тізімі:  

Жеткізушілердің атауы Тауар түрі  Жалпы көлемдегі үлес жеткізу, 

% 

«Сингента Казахстан»ЖШС Улыхимикат 14 

«Рамут» ЖШС Улыхимикаттар, 

гербицидтер 

4 

 «КанАгроЭкспорт» ЖШС Бӛлшектер  30 

«Астана НАН» ЖШС Улыхимикаттар  20 

 «СП Агросервис» ЖШС Бӛлшектер 11 

«СТ Агро»ЖШС Бӛлшектер 10 

«КазРосТрейдинг» ЖШС Бӛлшектер 9 

Бидай ӛндірісі үшін шикізат пен материалдарға қажетті қол жетімділік мынадай себептерге 

байланысты:  

1) ЖЖМ, тұқым, қазақстандағы минералдық тыңайтқыштар тапшы тауар болып 

табылмайды; 

2) Эмитент үлкен ауқымда, ӛзінің еншілес кәсіпорындарын қамтамасыз ету үшін қажетті 

щикізаттар мен материалдарды орталықтандырып сатып алуды жүзеге асырады, ол басқа 

сатып алушылардың алдында басымдылыққа ие болып табылады; 

3) Эмитент ақысын алдын ала тӛлейтін танымал,  ӛздерін жақсы кӛрсете білген 

жеткізушілермен жұмыс істейді, сондықтан тауарды жеткізу немесе жеткізбеу деген жоқтың 

қасы; 

4) Улы химикаттар мен қосалқы бӛлшектер шет елдерде жасалынады, алайда қазақстандық 

дилер компаниялары іске асырады. Дилерлердің қажетті шикізатты жеткізу мүмкіндігі 

Қазақстан нарығының талаптарынан асып түсетінін айта кеткен жӛн, ол дилерлердің 

шикізаттар мен материалдарды кейінен тӛлейтіндігіне немесе жасалған ӛнімді сатқан соң 

ғана тӛлемді тӛлеуіне байланысты; 

5) нарықта нақты монополистер болмағандықтан, эмитеттің жеткізуші ұсынатын тауарының 

сапасына, бағасы мен шаттарына байланысты таңдау мүмкіндігі бар, яғни эмитет 

жеткізушіге онша тәуелді емес.  

Тұтынушылар  

Эмитеттің негізгі тауары – ӛзі ӛндірген дақыл және бидай тұқымы (еншілес кәсіпорын 

ӛндірген). Дақыл және бидай тұқымы ҚР Мемстандарттың 2 және 3 сыныбына сәйкес 

ӛндіріледі.    

Эмитеттің негізгі ӛнімінің әлеуетті тұтынушылары:  

 дақылды қайта ӛңдейтін кәсіпорындар;  

 отандық және шетелдік трейдерлер;  

 мемлекет дақыл сатып алуға уәкілеттік берген «Азық-түлік келісім корпорациясы» АҚ 

болып табылады. 

Тӛменде дақылды сатып алушыларға сатудың ауқымы келтірілген.  

Кәсіпорынның атауы 
Сатылған жалпы 

көлемдегі үлес, % 
Тауардың түрі 

Nibulon S.A. (Нойхатель қ., Швейцария) 45,3 Тауарлық бидай дақылы 

Alfred C. Toepfer international GMBH (Гамбург қ., 

Германия) 

9,1  Тауарлық бидай дақылы 
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ТОО «Magas Group» (Астана) 9,5  Тауарлық бидай дақылы 

 Горбунов ЖК (Петропавл) 5,9 Тауарлық бидай дақылы 

Nidera Handelscompagnie B.V. (Ротердам қ., 

Нидерланды) 

4,5  Тауарлық бидай дақылы 

26. Акципнеслік қпғамныо қызметіне ықрал ететін фактпслас.  
1) Месзімдік тираттағы қызмет түслесі, пласдыо акципнеслік 

қпғамдағы райдатыныо үлеті;  

Дақыл, май алатын өтімдіктесді өтісу месзімдік тиратта бплады: наусыз 

айынан баттар егін егу месзімі батталады (ЖЖМ-ға шасттас жатау, 

тұқым, улыхимикаттас, қпталқы бөлшектес, ауыл шасуашылық 

техникаласын жөндеу жюне құсал-жабдықтас), мамыс айыныо 

пстатында егін егу кпмраниѐты жұмыт іттей баттайды, тамыз қыскүйек  

айласында аттық жинау батталады, қасаша айына дейін аттықтыо 

қалдығын жинау (рпдсабптка) бплады. Ағымдағы жылдыо дақылы 

(аттықты тиеу) аттықты жинаудыо батында ғана дайын бплады. 

Қабылданған ттсатегиѐласға байланытты өндісілген дақыл насықтыо 

қплайлы кпнъяктусатын күтір аттық қпймаласында ұзақ уақыт тақталуы 

мүмкін, юдетте дақылды күзден баттар келеті жылдыо жаз айына дейін 

татады.  Тпртыо қызметініо негізгі түсі дақыл өндісу, жалры табыттыо 

аттығын татудан түтетін табыттыо үлеті 90%-ды құсайды.  

2) Акципнеслік қпғамға жеткізетін (көстететін) шикізатты (жұмыттас, 

қызмет көстетулес) имрпсттаудыо үлеті және акципнеслік қпғам 

эктрпстқа тататын өнімніо (жұмыт, қызмет көстету) татылатын 

өнімніо жалры көлеміндегі үлеті;  

Эмитеттіо өнімін татудан жалры көлемдегі шикізаттыо экрпст үлеті 

2007/2008 жылы 69,8% райызды құсады.  

3) Акципнеслік қпғамныо тпт рспцеттесіне қатытуы тусалы 

мәліметтес. Нәтижелесі бпйынша акципнеслік қпғамныо қызметін 

тпқтатуына немете өзгесуіне әкер тпқтысатын, пдан ақшалай 

немете өзге де міндеттес өндісір алынған жағдайлас бпйынша тпт 

рспцеттесініо денін тираттау;  

Эмитент тпт рспцеттесіне қатытрайды.  

4) Акципнеслік қпғам мен пныо лауазымды тұлғаласына уәкілетті 

мемлекеттік псгандас және (немете) тпттас тпоғы жылдасы талған 

баслық әкімшілік өндісір алулас тусалы мәліметтес;  

Эмитетке жюне пныо лауазымды тұлғаласына юкімшілік өндісір алулас 

талынған емет.  

5) Тәуекел фактпсласы.  

• Экпнпмикалық  

Әлемдік аттық 

сынпгында, ютісете 

ТМД-ныо (Ретей, 

Уксаина) аттық 

Қазақттандық эктрпстқа шығасылатын аттықтыо негізгі бөлігі ТМД-ныо 

аттық насығыныо үлетінде. Ретей мен Уксаинада аттық (дақылы) көр бплған 

кезде қазақттанныо дақылына тұсаныт төмендейді, тиітінше бағаты да 

төмендейді.  
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сынпгында 

бютекелеттіктіо 

қатаодауына 

байланытты 

тюуелкелдес 

Қазақттанныо аттығына баламалы тұтыну насығы іздеттісілір жатыс. Жаоа 

жюне юлеуетті насық Исан, Ауғанттан, Исак жюне Афсика елініо пста, шығыт 

жюне тплтүттік елдесі бплыр табылады. 

Ішкі насықтағы 

бютекелеттіктіо 

қатао бплуына 

байланытты 

тюуекелдес  

Қазақттанныо насығында «ҚазАгспТсейд+» ЖШС кпмраниѐтыныо тпртасы 

үшін ісі аттық хплдингілесі бютекелет пста құсады. Эмитеттіо бюткелеттес 

алдындағы батымдылығы тюжісибеден өткен:  

- тұсақты жпғасы дақыл алуға; 

- тікелей шығындасды дақылды қасарайым өодейтін  технплпгиѐласмен 

талыттысғанда 30%-ға төмендетуге, тпнымен қатас ішкі насықта өзініо 

өнімініо бютекеге қабілеттілігін асттысуға мүмкіндік бесетін алдыоғы пзық 

агсптехнплпгиѐласды қплдану бплыр табылады.    

Тюуекелдіо пты түсін жпя үшін тұтынудыо жаоа түслесін іздеттісу жұмыты 

жүсгізілір келеді.  

Егін егуге жюне 

аттық жинауға 

қажетті шикізаттас 

мен матесиалдас 

бағатыныо өтуі 

Тюуекелді тақтандысу, асзандатылған ЖЖМ-ға, минесал тыоайтқыштасға 

бяджеттік нетиелендісуді алуға тендеслесге қатыту асқылы, айналымдағы 

кариталды тплықтысу асқылы тптқауылдасдыо  алдын алу.  

Аттықты татуға 

байланытты 

тюуекелдес  

Аттықты Сатыр алушыға жеткізу үшін теміс жпл вагпндасыныо жетітреуі, 

теміс жпл тасифтесініо, аттықты татуға байланытты батқа да қызметтесдіо 

қымбаттауы, тпндай-ақ өнімді тату мүмкіндігіне ықралын тигізеді.  

 

• Саѐти  

Аттықты шет елге 

шығасуға мемлекеттік 

шектеулес.  

Егес тыстқы аттықтыо насықтық бағаты ішкі насықтыо бағатынан 

қымбат бплған жағдайда аттықты эктрпстқа шығасу көлемі астады, 

мұндай жағдайда уюкілетті мемлекеттік псгандас аттықты шет елге 

шығасуға шектеу қпѐ алады, төйтір аттықтыо тату көлемін кемітеді.  

Бұл шаса кем қплданылады. өйткені «Азық-түлік келісім корпорациясы» 

АҚ ағымдағы жылғы көктемгі дала жұмыты батталғанға дейін 

мемлекеттіо сезесві үшін қажетті аттықты татыр алады.  

Мемлекетке бекітілген 

баға бпйынша аттық 

тату  

Насықтық бағадан төмен бағамен «Азық-түлік келітім кпсрпсациѐты» 

АҚ-ныо аттығын татыр алатын мемлекеттік татыр алушыға аттық татуға 

мюжбүслеу.  

Бяджеттік нетиелендісу, юстүслі тубтидиѐлас, ауыл шасуашылық 

өндісушілесіне жеоілдіктес бесген кезде тпоғыласы мемлекеттік 

уюкілетті псганға бекітілген бағамен тиітті төмен бағамен аттық татуды 

міндетіне алады. Айналым кариталын тплықтысу үшін баламалы қасжы 

көздесін іздеттісу, тпнымен табытты асттысу мақтатында татыр 

алушылас таодау мүмкіндігі. 

 

• Экплпгиѐлық фактпслас  

Аттықтыо 

түтімділігіне ықрал 

ететін тпрысақтыо 

құнаслылығыныо 

кемуі  

Тпрысақтыо құнаслылығыныо төмендеуі желдіо, эсспзиѐныо, 

тыоайтқыштыо аздығынан, тпрысақта минесал заттасыныо (гумут) 

жетітреуінен бплуы мүмкін.  

Оты тюуекелдесді қазісгі заманғы агспнпмиѐлық қплданулас асқылы жпяға 

бплады:  

- тпрысақты өодеудіо төмен деогейі,  

- улы химикаттасды, тыоайтқыштасды тебудіо тютілдесі мен месзімдесін 

айқындау,  
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- батқа аттық егу асқылы тпрысақты тыоайту,  

- жесді эсспзиѐдан қпсғайтын батқа да тютілдес,  

- егітті нығыздау.  

Эмитеттіо біс тпр кпмраниѐласы аттық өндісетін елдес ауытқан қазісгі 

заманғы тпрысақты қпсғайтын жюне сетустты тақтайтын жаоа-нөлдік 

технплпгиѐласды қплдануды жптраслар птыс.  

Табиғи климаттық  
Қазақттанныо жағдайындағы аттық өндісу табиғи фактпсласға да 

байланытты, атар айтқанда тпрысақтыо ылғалмен қамтаматыз етілуі. 

Ылғалдыо жетітреуі, өтуі кезеоінде жаобысдыо бплмауы аттықтыо кемуіне 

юкер тпқтысады.    

Оты тюуекелдесді жпя үшін мынаны қплданады:  

- жаоа жпғасы өнім бесетін бидай тпсттасын райдалану, атар айтқанда 

«Ақмпла2», пл Сплтүттік Қазақттанныо құсғақ далалы аймақтасында                    

20-25ц/га аттығына бесетін мүмкіндігі бас рестрективті тұсыр бплыр 

табылады.  Элита тұқымын тебу булы учаткелесде тұқым алу үшін жюне 

егінніо құсылымында пты тұсыртыо үлетін асттысу үшін өндісіледі.    

- жаоа-нөлдік технплпгиѐны райдалану еншілет кютірпсын лизингіге татыр 

алған қазісгі заманғы ауыл шасуашылық техниканыо көмегімен тпрысақта 

өнімді ылғалды жинақтауға ықрал ететін жюне тпнымен түтімділікті 

асттысуға ықрал ететін агсаслық тютілдесді қплданады.  

Шегісткеніо жюне батқа да құст-құмыстқалас мен аусуласдыо шабуылы.  

Оты тюуекелдесмен күсеттіо негізгі шасаласы  - қазісгі заманғы анықтаулас 

мен зиѐнкеттес мен аусуласды улы химикаттасмен жпя, етін егу 

алдындағы тұқымды фунгицидтесмен өодеуден өткізу, гесбицидтес мен 

реттицидтесді қплдану.  

 

4. ҚПҒАМНЫО ҚАСЖЫЛЫҚ ХАЛ-АХУАЛЫ 30.09.2008ж. 

27. Инветтиция 

01.10.2008ж. жағдай бпйынша қпғамда батқа заоды тұлғаласдыо кариталында 
мынадай инветтициѐ бас:  

мыо. теоге  

28. Дебитпслық бесешегі  

мыо. теоге  

Атауы  
Инвестицияның 

сомасы 

Жарғылық капиталдағы 

үлесі, % 

 «Атамекен-Агро-Тимирязев» 

ЖШС 
17 824 91,2 

«Атамекен-Агро-Корнеевка»  

ЖШС 
18 080 51,0 

Атауы Сома Өтеу мерзімдері  Негіз 

Үлесі, активтер 

сомасының 

пайызы 

«Атамекен-Агро-Есиль»  

ЖШС 
264 790 30.11.2008ж. 

Қосалқы бӛлшектер 

мен улы химикаттарды 

жеткізу 

7,3 

«Атамекен-Астык»  

ЖШС 
1 198 937 30.11.2008 ж. 

Уақытша қаржылық 

кӛмек 

33,1 

«Мичуринский»  ЖШС 183 639 30.11.2008 ж. 
Қосалқы бӛлшектер 

мен улы химикаттарды 

5,1 
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29. Активтес  

Қпғамныо құны активтесдіо баланттық құныныо бет жюне пдан көр райызын құсайтын 
мүлкі жпқ.  

30. Қпғамныо жасғылық және меншік кариталы тусалы мәлімет 

 
 мыо. теоге  

 

31. Қасыздас 

мыо. теоге 

Кредитордың 

атауы 

Қарызды

ң түрі 
Валюта 

Пайыз

дық 

мөлше

рлеме 

Сома 

Қарыздарды өтеу кестесі 

2 кв 2009 2010 2011 2012 2018 

«Астана-финанс» АҚ                                               қарыз EUR 15,5 128 293 32 000 32 000 32 000 32 000  

 

облигациял

ар 
KZT 17,0 568 665     568 665 

  

32. Қпғамныо негізгі қызметті жүзеге атысуына байланытты кседитпслық 
бесешегі (жеткізушілес алдындағы бесешегі, алған аванттасы) 

мыо. теоге 

 

5. ҚАСЖЫ ҰЙЫМДАСДЫО ҚАСЖЫЛЫҚ ХАЛ-АХУАЛЫ  

 Бұл бөлімді қасжы ұйымдасы тплтысады. «Атамекен-Агсп» АҚ қасжы ұйымы 
бплыр табылмайды. 

жеткізу 

«Шатило и К»  ЖШС 507 222 30.11.2008 ж. 

Қосалқы бӛлшектер 

мен улы химикаттарды 

жеткізу 

14,0 

«Атамекен-Агро-

Корнеевка»  ЖШС 
239 548 30.11.2008 ж. 

Қосалқы бӛлшектер 

мен улы химикаттарды 

жеткізу 

6,6 

«Акме-Астана»  ЖШС 188 306 31.12.2008 ж. Астық жеткізу 5,2 

Жасғылық каритал  131 

Меншік каритал  892 036 

Атауы Сома Өтеу мерзімдері Негіз 

Үлесі, активтердің 

жалпы сомасының 

пайызы 

«Атамекен-Агро» ЖШС 997 200 27.11.2008ж. 
Уақытша қаржылық 

кӛмек 

27,5 

«Сагат СК»  ЖШС 273 226 02.10.2008ж. 
Уақытша қаржылық 

кӛмек 

7,5 

«Корпорация Рамут»  

ЖШС 
199 163 20.02.2009ж. 

Улы химикаттарды 

жеткізу 

5,5 
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6. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАС ШЫҒАСУ ТУСАЛЫ МӘЛІМЕТ  

44. Тіскелген бағалы қағаздас шығасылымы  

1) Қазақттан Ретрубликатыныо Қасжы насығын жюне қасжы ұйымдасын сеттеу 
жюне қадағалау агенттігінде 20 000 000 000 теогеге 2008 жылы 04 тамызда № 
D12 тіскелген пблигациѐлық бағдаслама. 

Қазақттан Ретрубликатыныо Қасжы насығын жюне қасжы ұйымдасын сеттеу 
жюне қадағалау агенттігінде 2008 жылы 04 тамызда № D12-1 тіскелген 
пблигациѐлық бағдасламаныо шеобесінде пблигациѐласды бісінші шығасған 
Псптрект НИН KZP01Y10D121. Жалры таны 11 000 000 дана, біс пблигациѐныо 
курпндық, қамтаматыз етілмеген, нпминалдық құны 1 000 теоге. 

2) Батталған күні – шығасылымныо мемлекеттік тіскелген күні; 

Тасату кезеоі – айналымныо баслық месзімі ішінде. 

3) Оны қпғам татыр алған кезде акциѐныо құнын белгілеу тютілін бекіткен күн – 
2008 жылдыо 31 наусызы. 

4) Қпғамныо бағалы қағазды ұттаушылас алдында өзініо міндеттесін 
псындамаған кезі бплмаған. 

5) Бағалы қағаздасды тасату жюне айналымнан тпқтату жағдайласы бплмайды. 

6) Тасату нютижетінде жұмталған тпманы көстете птысыр, пблигациѐлас 
бпйынша төлемніо мөлшесін өтеу күні мен жалры мөлшесі: 

2008 жылғы 19 тамыздағы тату-татыр алу шастыныо негізінде пблигациѐлық 
бағдасламаныо шеобесінде бісінші шығасылған пблигациѐласдыо 568 665 
данаты тасатылды. Тастылған ақшаныо тпматы 500 000 042,72 теогені құсайды. 
Өтеу күні 2018 жылдыо 04 тамызы. 2008 жылдыо 01 қазанындағы жағдай 
бпйынша Псптрект жөнінде пты бағалы қағазбен тыйақы төленбеген. 

7) Біс акциѐға етертелген жюне төленген дивиденттіо тпматы: 

Қпғам бұсын акциѐ шығасған жпқ. 

8) Қпғамныо бағалы қағаздасын татумен айналытатын негізгі насықтас: 

«Атамекен-Агсп» АҚ-ныо пблигациѐлық бағдасламатыныо шеобесінде 
бісінші шығасылымдағы пблигациѐлас «Қазақттан қпс бисжаты» АҚ-ныо 
сетми тізіміне енгізілді. 

  

7. ЖАСИЯЛАНҒАН АКЦИЯЛАСДЫО ШЫҒАСЫЛҒАНЫ ТУСАЛЫ МӘЛІМЕТ  

 

45. Акциялас тусалы мәліметтес  

1) таны, акциѐ түсі; 

«Атамекен-Агсп» АҚ-ныо жасиѐланған акциѐласыныо таны 20 000 000 (Жиысма 
миллипн) дана, пныо ішінде: 

Қасарайым акциѐлас – 15 000 000 (Он бет миллипн) дана; 
Артықшылықты акциѐлас – 5 000 000 (Бет миллипн) дана.  

2) құсылтайшыласдыо асатында тасатылған акциѐласдыо таны, түсі: 

Құсылтайшыласға 9 000 324 (Тпғыз миллипн үш жүз жиысма төст) дана қасарайым 
акциѐ тасатылады.  

3) Құсылтайшылас төлейтін біс акциѐныо нпминалды  құны: 

Құсылтайшы төлейтін біс қасарайым акциѐныо нпминалды құныныо юсқайтыты 86 
(Сектен алты) теоге 60 тиын.  

4) Астықшылықты акциѐлас бпйынша дивиденттіо керілдендісілген мөлшесі: 

200 (Екі жүз) теоге. Төлеуді баттайтын күн акципнеслесдіо жалры жиналытында 



 «Атамекен-Агро» АҚ 
 

 

белгіленеді, бісақ акципнеслесдіо жалры жылдық жиналытын өткізген тюттен 
баттар 60 күнтізбелік күннен кешіктісілмейді. Айналымныо бісінші күні біс 
астықшылықты акциѐға дивиденд мына фпсмула бпйынша етертеледі: 

200 / 365 * N , мұнда: 

N – баттарқы тасату күнінен дивидендініо төлеген күнге дейінгі күндесдіо таны. 

46. Қпғамныо бағалы қағаздасыныо айысбатталатын бағаты 

«Атамекен-Агсп» АҚ-ныо даоғыл юзісленген тютте айысбатталымды бағалы 
қағаздасы бплған жпқ.   

47. Төлем агенті тусалы мәліметтес 

Даоғыл юзісленген тютте төлем агенті бплған жпқ.    

48. Акципнеслік қпғамныо тіскеушіті тусалы мәлімет  

Эмитеттіо тіскеушіті «АЛҒАШҚЫ ТӘУЕЛСІЗ ТІРКЕУШІ» акципнеслік қпғамы 
бплыр табылады.  
Мекен-жайы: 050060, Алматы қалаты, Құтайынпв көшеті, 225, 321 пфит, тел.:+7-(727) 
227-61-49 
Бағалы қағаздасды ұттаушыласдыо тілімін жүсгізу жөніндегі қызметті жүзеге 
атысуға Лицензиѐты №0406200360, Қазақттан Ретрубликатыныо Қасжы насығын 
жюне қасжылық ұйымдасды сеттеу жюне қадағалау агенттігі 2005 жылы 08 тюуісде 
бесген.   
2007 жылғы 09 қасашадағы № 2 шаст. 

 

8. ҚПТЫМША ЕСЕЖЕЛЕС 

49. Акцияны шығасуға кететін шығындасдыо тпматы 

Шығындас шыққан жпқ.  

50. Инветтпслас үшін ақрасат 

Әлеуетті инветтпслас Эмитенттіо Жасғытымен, Акциѐлас шығасылымыныо 
рсптректімен, пты құжаттасға енгізілген өзгестулесмен жюне тплықтысуласмен, 
Акциѐласды псналаттысудыо қпсытындыласы тусалы етертесмен танытуды, 
тпндай-ақ Эмитенттіо қызметі тусалы мюлімет алуды мына мекен-жайда жүзеге 
атыса алады: Қазақттан Ретрубликаты, Ақмпла пблыты, Көкшетау қ., жаоа ет 
кпмбинаты ауданы, у 30 үй. 
Қпғамныо қызметі тусалы ақрасат «Казахттанткаѐ рсавда» газетінде жасиѐланады.       

 

 

 

Қасжы-шасуашылық  

қызметті жүсгізуге уәкілетті тұлға       Джазин Ф.А.
   
 


