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Мәліметтер

Жобаның тарихы мен сипаттамасы:
Компания жалпы ауданы 5,85 га аумақта жылыжай салу жобасын
іске асыру үшін құрылған.
2009 жылы қаржыландырылды.
2012 жылы пайдалануға берілді.
Жоба бойынша штат саны 80 адам.

Объектінің орналасқан жері: Текелі қаласы, Алматы облысы.

Өнім : жобалық қуаты шамамен 2 750 тонна қызанақ пен қияр.

Жобаның ағымдағы мәртебесі: проблемалық, жұмыс істемейді.

Жобаның құны : 2 663 377 000 теңге (жобаның құны шамамен,
әртүрлі факторларға байланысты өзгерістер болуы мүмкін)

Жобаны әлеуетті инвесторға өткізу механизмі: сатып алу-сату
шарты, жабдықты екінші лизингке беру.

Қолдау құралдары : төлемді бөліп төлеу

Нарықтық алғышарттар: қызметтің осы саласы өнімнің тұрақты
сұранысы, бәсекелестіктің төмен деңгейі, өнімді Ресей
Федерациясына және Қазақстанның басқа да өңірлеріне өткізу
мүмкіндігі бар.

Жобаның қысқаша сипаттамасы :

Жабдықтар: Ресей Федерациясы. Жалпы ауданы 36 446,00 ш. м.,
жеке меншік құқығындағы жапсарлас жер учаскесі бар, жалпы
ауданы 4,0000 га жылыжай кешені (жоба бойынша кепілді
қамтамасыз ету болып табылады). Жылыжайлар келесі
инженерлік-технологиялық жабдықтар жүйелерімен
жабдықталған: сору жүйесі, жылыжайды жылыту жүйесі, гидропон
жүйесі, тамшылатып суару жүйесі, желдету жүйесі, автоматты
суару жүйесі, ерітінді торабы және т. б.

Өткізу нарығы: Негізгі сату Алматы қаласының және
Талдықорған қаласының базарларында

Инфрақұрылым: трасса, электрмен жабдықтау, сапалы сумен
қамтамасыз ету, оқшауланған орналасқан жері. Электржабдықтау
ҚС-35 Кв трансформаторлық қосалқы станциясы бар ӘЖ-35 Кв
жеке ЭБЖ бойынша жүзеге асырылады.

Жобаның проблемаларының себебі: сапасыз басқару,
менеджмент мәселелері, техникалық-технологиялық мәселелер
(жарықтандыру, жылыту және т.б.).

Алматы облысында ауданы 3,65 га жылыжай
кешенін құру
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Мүлік тізбесі Кол-во

Жылыжайлар (Литер А) жалпы көлемі 36 444 ш.
м., жалпы көлемі 4,0000 га жер учаскесіне жеке
меншік құқығымен, жер учаскесінің кадастрлық
нөмірі: 03-269-022-128, жер санаты: ауыл
шаруашылығы мақсатындағы жерлер, жер
учаскесінің нысаналы мақсаты: жылыжай
кешеніне қызмет көрсету, пайдалану шектеулері
және жер учаскесінің ауыртпалықтары: жоқ, жер
учаскесінің бөлінуі: бөлінетін.Кепіл затының
орналасқан жері: Қазақстан Республикасы,
Текелі қаласы

1 ед.

Жобаның іске асырылу орны Объектінің фотосуреттері:

Байланыс деректері: Мамадилов Алмас 8-(7172) 59-28-70, вн. 1606, 
a,mamadilov@kaf.kz

Алматы облысында ауданы 3,65 га жылыжай
кешенін құру


