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Жобасы: Маусымаралық кезеңде нарық қажеттілігін қамтамасыз ету үшін жоғары
технологиялы жабдықтарды қолдана отырып, көкөніс өсіру бойынша жылыжай кешенін

құру
Мәліметтер

Жобаның сипаттамасы,тарихы:
Аз көлемді гидропондық технология әдісімен көкөністерді
жылыжайда өсіру технологиясын енгізу.
Жоба 2012 жылы қаржыландырылды.

Объектінің орналасқан жері: Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ.,
Благодарный а.о.

Өнімі: жабық топырақта өсірілетін қызанақ, қияр.

Жобаның ағымдағы мәртебесі: проблемалы, уақытша жұмыс
істемейді

Жобаның құны: 1 911 097 816,76 теңге (жоба құны шамамен,
әртүрлі факторларға байланыстыөзгерістер болуы мүмкін)

Қажетті инвестиция сомасы: 630 млн. теңге (кешенді
жаңғыртуға, айналым қаражатына)

Әлеуетті инвесторға жобаны іске асыру механизмі:
жылыжай – сатып алу-сату шарты, жабдық – қайталама лизинг.

Қолдау құралдары: төлемді бөліп төлеу

Жобаның қысқаша сипаттамасы: Жоба Ақтөбе қаласынан
15 км жерде іске асырылған, Благодарный а.о.
Заманауи технологияларды қолдану. Ашық топырақта
өсірілетін жеміс-көкөніс өнімдерінің маусымдық болмауы
кезеңінде жеміс-көкөніс өнімдерін өндіру мүмкіндігі
(қарашадан мамырға дейін). Аймақтағы табиғи газдың төмен
құны. Жылыжай кешені әрқайсысы 1,5 га екі бөлікке бөлінген,
онда бір бөлігі жасанды жарықтандыру жүйесімен (қосымша
жарықтандыру) жабдықталған, жылыжайдың қалған бөлігі
қосымша жарықтандыру жүйесімен жабдықталмаған.

Өткізу нарығы: Ақтөбе қ., Ақтөбе облысы, Қазақстан
Республикасының қалалары мен облыстары.

Жобаның қуаты: барлығы 1 515 тонна (қияр - 823,68 тонна,
қызанақ - 681,2 тонна),1 ш.метрден 55 кг қияр және 50 кг
қызанақ.

Инфрақұрылымы: инвестициялық алаңда барлық
инфрақұрылым бар (электр, газ, су, жол желісі, оның ішінде
халықаралық қатынас)

Жобаның проблемалы болу себебі: Жылыжайдың екінші
бөлігінде қосымша жарықтандырудың болмауы толық
жобалық қуатқа шығуға мүмкіндік бермейді, сапасыз басқару,
менеджмент проблемалары, айналым қаражатының
жеткіліксіздігі.

Жұмысының тоқталуы: 2019 ж.
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Мүлік тізбесі Саны

Жалпы алаңы – 31 724,2 ш.м. жылыжай кешені,
уақытша өтеулі жерді пайдалану (49 жылға жалдау)
құқығындағы жер телімімен бірге, кад № 02-036-
177-1063, жалпы ауданы - 8,0 га, Ақтөбе облысы,
Ақтөбе қ., Благодарный а.о.
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«INTERNADEROS TRIGO S.A.» испандық фирманың
жабдығы 1

Жобаның іске асырылу жері Объектінің фотосуреттері:

Жоба: Маусымаралық кезеңде нарық қажеттілігін қамтамасыз ету үшін жоғары
технологиялы жабдықтарды қолдана отырып, көкөніс өсіру бойынша жылыжай

кешенін құру

Байланыс: Абдрахманов Қайыргелді 8-7172-59-28-70, ішкі
4605, 
ka.abdrakhmanov@kaf.kz
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