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www.gosreestr.kz сайтында 
хабарландыруды қарау үшін 

сілтеме
Нұр-Сұлтан қаласы 

1 Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, 
Абай даңғылы, 13-ғимарат

«Іскер» бизнес орталығы, жеке кіретін есігі бар. 
Салынған жылы – 2007 жыл. Кіреберіс жолдары бар. 
Ауданның инфрақұрылымы орташа дамыған. Деңгейі 
(қабаты) – 16. 

12577,1 0,1247     2 700 669 615,00   
 https://e-

auction.gosreestr.kz/p/kz/auctions
/207549/view 

«На водно-зеленом бульваре» ТК , 
оның ішінде: .

2
Нұр-Сұлтан қаласы, Қонаев көшесі, 12-
1, КБ 51

На водно-зеленом бульваре» ТК үшінші қабатындағы 
тұрғын емес үй-жайды (кеңсе) білдіреді.  Ауданның 
инфрақұрылымы дамыған. Салынған жылы – 2007 
жыл. 

89,7          48 576 254,00   
 https://e-

auction.gosreestr.kz/p/kz/auctions
/207534/view 

3
Нұр-Сұлтан қаласы, Қонаев көшесі, 12-
1, КБ 52

На водно-зеленом бульваре» ТК үшінші қабатындағы 
тұрғын емес үй-жайды (кеңсе) білдіреді.  Ауданның 
инфрақұрылымы дамыған. Салынған жылы – 2007 
жыл. 

184,5          97 050 701,00   
 https://e-

auction.gosreestr.kz/p/kz/auctions
/207539/view 

4
Нұр-Сұлтан қаласы, Қонаев көшесі, 12-
1, КБ 53

На водно-зеленом бульваре» ТК үшінші қабатындағы 
тұрғын емес үй-жайды (кеңсе) білдіреді.  Ауданның 
инфрақұрылымы дамыған. Салынған жылы – 2007 
жыл. 

201,2        105 071 608,00   
 https://e-

auction.gosreestr.kz/p/kz/auctions
/207540/view 

5
Нұр-Сұлтан қаласы, Қонаев көшесі, 12-
1, КБ 54

На водно-зеленом бульваре» ТК үшінші қабатындағы 
тұрғын емес үй-жайды (кеңсе) білдіреді.  Ауданның 
инфрақұрылымы дамыған. Салынған жылы – 2007 
жыл. 

225,9        116 801 810,00   
 https://e-

auction.gosreestr.kz/p/kz/auctions
/207543/view 

6 Нұр-Сұлтан қаласы, Қонаев көшесі, 12-
1, КБ 108

Тұрақ орны.  «На водно-зеленом бульваре» ТК жабық 
тұрақ орны. Ауданның инфрақұрылымы дамыған. 
Салынған жылы – 2007 жыл. Кіреберіс жолдар бар.

14,2            5 071 491,00              1 521 447,30   

 https://e-
auction.gosreestr.kz/p/kz/GuestVie
wAuction?AuctionId=207536&Men

uAction=view 
Отандастар ТК (тұрғын емес), оның 
ішінде

7 Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, 
Алматы көшесі, 13 үй, КБ-2

«Отандастар» ТК бірінші қабатындағы тұрғын емес үй-
жай, алғашқы әрленген күйінде. Орналасқан жері 
ыңғайлы, қолайлы кіре берісі бар, инфрақұрылымы 
дамыған. 

315,1        437 914 176,00          131 374 252,80   
 https://e-

auction.gosreestr.kz/p/kz/auctions
/207611/view 

8 Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, 
Алматы көшесі, 13 үй, КБ-10

«Отандастар» ТК бірінші қабатындағы тұрғын емес үй-
жай. Орналасқан жері ыңғайлы, қолайлы кіре берісі бар, 
инфрақұрылымы дамыған. 

311,9        457 548 429,00          137 264 528,70   
 https://e-

auction.gosreestr.kz/p/kz/auctions
/207610/view 

9 Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, 
Алматы көшесі, 13 үй, КБ-11

«Отандастар» ТК бірінші қабатындағы тұрғын емес үй-
жай. Орналасқан жері ыңғайлы, қолайлы кіре берісі бар, 
инфрақұрылымы дамыған. 

201,9        311 995 671,00            93 598 701,30   
 https://e-

auction.gosreestr.kz/p/kz/auctions
/207609/view 

Жылжымалы мүлік

10

Алматы қ., Нұрсұлтан Назарбаев 
даңғылы, 223, №247 тұрғын емес үй-
жайы

Ауаны кондиционерлеу үшін өнеркәсіптік жабдық, 
марка - "Stulz", түгендеу нөмірі 1259-848. 2009 жылы 
сатып алынған. 

              844 830,00   

Заңды және жеке тұлғалардың 
өтінімдері бойынша ағымдағы 
баланстық құнынан (бағалау 

құны) төмен болмайтын құны 
бойынша тукелей сату. Өткізу 
кезеңі 2021 жылғы 9 сәуірден 

2021 жылғы 10 мамырға дейін. 

Хабарландыруды қарауға сілтеме және бастапқы баға көрсетілген "БЖЗҚ" АҚ нысандарының тізбесі
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