
БАҚ үшін хабарлама  

«КазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» еншілес компаниясы - «Ауыл 
шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-ның Басқарма Төрағасы Нармұхан 
Сарыбаев Ақмола облысында «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасының екінші 
бағыты бойынша берілген шағын несиелерді игеру барысымен танысты.  

Қор 2013 жылдың мамыр айынан бастап «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасының екінші 
бағытын жүзеге асыруға уәкілетті аймақтық ұйым ретінде қатысады. Аталған бағыттың 
мақсаты – ауыл кәсіпкерлігін қолдау болып табылады. 

Мақсатты топ - жартылай жұмыспен қамтылған, жұмыссыз, өз өзін жұмыспен қамтитын, 
төмен қамтамасыз етілген мектеп түлектері, еңбекке жарамдылығын сақтаған мүгедектер, 
балалар үйлерінің түлектері, жетім балалар және ата-анасының қамқорлығысыз қалған 
балалар санынан Қазақстан Республикасының азаматтары. Несиелер сауда саласындағы 
қызметін жүзеге асырудан басқа, өз ісін ұйымдастыру және ұлғайту, айналым капиталын 
арттыруға беріледі. Бір адамға ең жоғары қарыз сомасы - 3 млн.теңге, сыйақы үстемесі - 
жылына 6% (тиімді үстеме - 6,7%), несиелеу мерзімі - 54 айдан аспайды. 

Қор басшысы Н.Сарыбаев Бурабай ауданында аудандық жұмыспен қамту бөлім бастығы 
Б.Махметов, аудандық жұмыспен қамту орталығының директоры Қ.Лұқпанова, Златополье 
ауылының әкімі С.Сипульдинмен бірге «Эллада» Тұрмыстық салоны жұмысымен танысты.  

Златополье ауылының тұрғыны Инна Камышева «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау 
қорынан» Тұрмыстық үйін ұлғайтуға 3 млн. теңге сомасында шағын несие алды. Несие 
алушы кепілге өзінің цехын қойды. 

Кәсіпкер өз жерлестеріне тігін цехы қызметін көрсетуде. Инна Михайловна қордың Ақмола 
филиалының қызметкерлерімен бірлесіп жасаған бизнес-жоспарының шеңберінде цехты 
жөндеп, бизнеске қажетті материалдар мен құралдарды – компьютер, тігін машина, мата, 
жіптер, фурнитураны - сатып алды. Келешекте Инна Камышева аяқ-киім жөндеу және 
шаштараз бөлімдерін ашпақшы, ол үшін Тұрмыстық салонында бөлмелер қарастырылған.  

Златапольдік кәсіпкер осы салада үш жылдан астам жұмыс істеп, жұбайы Я.А.Майермен 
бірге жеті бала өсіріп келеді.  

Ақмола филиалы директорының міндетін атқарушы Ш.Қайржанова «Жұмыспен қамту-
2020» бағдарламасы бойынша облыста 487 млн. 400 мың тенге сомасына 223 жоба 
қаржыландырды дейді. Негізінен ауыл кәсіпкерлері несиені мал шаруашылығын дамытуға, 
қызмет көрсету объектілерін ашуға және кеңейтуге, жиһаз, терезе, т.б. шығару бойынша 
цехтарды салу және қазіргі жағдайға сәйкес өзгертуге алады.  

- Республика бойынша Кор тарапынан ағымдағы жылы ауыл кәсіпкерлеріне шағын 
несие ретінде 13 млрд. теңгедей қаражат беру жоспарланып отыр, - дейді «Ауыл 
шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Басқарма Төрағасы Нармұхан 
Сарыбаев. – Бүгінгі күнге Қор 8,3 млрд. теңге сомасына 4 мыңнан астам несие берді. 
Жылдың соңына дейін тағы 200 жуық ауыл кәсіпкері шағын несие алуға мүмкіндік 
алады.  

Сонымен қатар, Қор басшысы облыс әкімінің орынбасары А.Қ. Қайнарбековпен кездесіп, 
бағдарламаны жүзеге асыру барысы мен келешектегі ынтымақтастық мәселелерін 
талқылады. Және «Жұмыспен қамту – 2020», «Сыбаға» бағдарламалары бойынша 
қаржыландырылған басқа да объектілерімен танысты.  
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