
  

 

АО «Машиностроительный завод им С.М.Кирова», расположенное по адресу: 050000, г. Алматы, ул. 

Макатаева, 127,  объявляет о проведении аукциона по продаже следующего имущества: 

 

Наименование: Гальванический цех, общей площадью 2 527,5 м2 с прилегающим земельным участком на 

праве частной собственности, S=0,5847 га, целевое назначение – для эксплуатации и обслуживания 

производственных зданий и сооружений, кадастровый номер – 20-311-041-396, находящийся по адресу: г. 

Алматы, Алмалинский район, ул. Макатаева, 127. 

Начальная (стартовая) и минимальная цена: 67 346 730 (шестьдесят семь миллионов триста сорок шесть 

тысяч семьсот тридцать) тенге. 

Торги проводятся в 14 часов 00 минут, 15.06.2012 года, по адресу: 050000, г. Алматы, ул. Макатаева, 127, 2-

й этаж, Конференц-зал. 

Окончательный срок представления заявок до 17 часов 00 минут, 13.06.2012 года, по адресу: 050000, г. 

Алматы, ул. Макатаева, 127, и/или по электронной почте по адресу: jurist_kirov@mail.ru.  

Метод аукциона - «Английский»,  шаг изменения цены 5% от  текущей цены продажи.  

Для участия в торгах необходимо внести гарантийный взнос в размере 3% от начальной стоимости лота на 

расчетный счет №KZ2492618021522594000 АО «Казкоммерцбанк» г. Алматы, БИК KZKOKZKX, РНН 

600500002671, Кбе 16. При внесении суммы в назначении платежа необходимо указать наименование 

объекта продажи. 

Гарантийный взнос для участия в торгах вносится до 10 часов 00 минут 13.06.2012 года. 

Подробную информацию о перечне документов для участия в торгах можно получить по телефону 8 (727) 

244-52-01.  

 

 

 

 

 

«С.М. Киров атындағы машина жасау зауыты» АҚ (орналасқан мекен-жайы: 050000, ҚР, Алматы 

қаласы, Мақатаев көшесі, 127) келесі мүлікті сату жөніндегі аукционның өткізілуі туралы 

хабарлайды: 

 

Атауы: Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Макатаев көшесі, 127 мекен-жайы бойынша орналасқан, жеке 

меншік құқығындағы S=0,5847 га іргелес жер учаскесімен бірге аудан бойынша жалпы көлемі 2 527,5 м2 

құрайтын гальваникалық цех. Мақсатқа арналуы – өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды пайдалану және 

оларға қызмет көрсету, кадастрлық нөмірі – 20-311-041-396. 

Бастапқы және минималды құны: 67 346 730 (алпыс жеті миллион үш жүз қырық алты мың жеті жүз отыз) 

теңге. 

Сауда-саттық 2012 жылғы 15 маусымда сағ. 14.00-де мына мекен-жай бойынша өткізіледі: 050000, Алматы 

қаласы, Мақатаев көшесі, 127, 2-қабат, Конференц-зал. 

Өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі 13.06.2012 жылы сағат 17 сағат 00 минутқа дейін. Өтінімдер 050000, 

Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 127 мекен-жайы бойынша және/немесе jurist_kirov@mail.ru электронды 

пошта адресі бойынша ұсынылады. 

Сауда-саттық әдісі – ағылшын, құнның өзгеру қадамы сатылымның ағымдағы бағасының 5% құрайды. 

Саудаға қатысу үшін Алматы қ. «Казкоммерцбанк» АҚ-тың филиалында БИК KZKOKZKX, СТН 

600500002671, Кбе 16 № KZ2492618021522594000 есеп шотына лоттың бастапқы құнының 3% көлемінде 

кепілдік жарна енгізуі қажет. Төлемге тағайындалған сомманы енгізген кезде лот нөмірі мен сату 

объектісінің атауын көрсету қажет. 

Сауда-саттыққа қатысу үшін  кепілдік жарна 2012 жылғы 13 маусымда сағ. 10.00-ге дейін енгізіледі. 

Сауда-саттыққа қатысу үшін қажет құжаттардың толық тізімі туралы ақпаратты мына телефон арқылы алуға 

болады: 8 (727) 244-52-01. 
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