
«БЖЗҚ» АҚ жылжымайтын мүлік нысандарының сипаттамалары 

 

1) «Іскер» бизнес орталығы, орналасқан жері – Астана 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. 

Коммерциялық жылжымайтын мүлік.  Жеке меншік. Деңгейі (қабаты) – 16. Жалпы 

ауданы – 12577,1 шаршы метр. 

 

2) «На водно-зеленом бульваре» ТК тұрғын емес үй-жайы, орналасқан жері – 

Астана қаласы, Есіл ауданы, Қонаев көшесі, 12-1, КБ 51. 

«На водно-зеленом бульваре» ТК үшінші қабатындағы тұрғын емес үй-жайды 

(кеңсе) білдіреді, таза әрленген. Асфальтталған кіреберіс жолдар бар. Ауданның 

инфрақұрылымы дамыған. Салынған жылы – 2007 жыл. Жалпы ауданы: 89,7 шаршы 

метр. 

 

3) «На водно-зеленом бульваре» ТК тұрғын емес үй-жайы, орналасқан жері – 

Астана қаласы, Есіл ауданы, Қонаев көшесі, 12-1, КБ 52. 

«На водно-зеленом бульваре» ТК үшінші қабатындағы тұрғын емес үй-жайды 

(кеңсе) білдіреді, таза әрленген. Асфальтталған кіреберіс жолдар бар. Ауданның 

инфрақұрылымы дамыған. Салынған жылы – 2007 жыл. Жалпы ауданы: 184,5 

шаршы метр. 

 

4) «На водно-зеленом бульваре» ТК тұрғын емес үй-жайы, орналасқан жері – 

Астана қаласы, Есіл ауданы, Қонаев көшесі, 12-1, КБ 53. 

«На водно-зеленом бульваре» ТК үшінші қабатындағы тұрғын емес үй-жайды 

(кеңсе) білдіреді, таза әрленген. Асфальтталған кіреберіс жолдар бар. Ауданның 

инфрақұрылымы дамыған. Салынған жылы – 2007 жыл. Жалпы ауданы: 201,2 

шаршы метр. 

 

5) «На водно-зеленом бульваре» ТК тұрғын емес үй-жайы, орналасқан жері – 

Астана қаласы, Есіл ауданы, Қонаев көшесі, 12-1, КБ 54. 

«На водно-зеленом бульваре» ТК үшінші қабатындағы тұрғын емес үй-жайды 

(кеңсе) білдіреді, таза әрленген. Асфальтталған кіреберіс жолдар бар. Ауданның 

инфрақұрылымы дамыған. Салынған жылы – 2007 жыл. Жалпы ауданы: 225,9 

шаршы метр. 

 

6) «На водно-зеленом бульваре» ТК тұрақ орны, орналасқан жері – Астана 

қаласы, Есіл ауданы, Қонаев көшесі, 12-1, ТО 65. 

Көппәтерлі тұрғын үйдегі жабық тұрақ орны. Ауданның инфрақұрылымы 

дамыған. Салынған жылы – 2007 жыл. Кіреберіс жолдар бар. Жалпы ауданы: 15,1 

шаршы метр. Коммерциялық жылжымайтын мүлік. Жеке меншік. 

 

7) «На водно-зеленом бульваре» ТК тұрақ орны, орналасқан жері – Астана 

қаласы, Есіл ауданы, Қонаев көшесі, 12-1, ТО 66. 



Көппәтерлі тұрғын үйдегі жабық тұрақ орны. Ауданның инфрақұрылымы 

дамыған. Салынған жылы – 2007 жыл. Кіреберіс жолдар бар. Жалпы ауданы: 15,1 

шаршы метр. Коммерциялық жылжымайтын мүлік. Жеке меншік. 

 

8) «На водно-зеленом бульваре» ТК тұрақ орны, орналасқан жері – Астана 

қаласы, Есіл ауданы, Қонаев көшесі, 12-1, ТО 67. 

Көппәтерлі тұрғын үйдегі жабық тұрақ орны. Ауданның инфрақұрылымы 

дамыған. Салынған жылы – 2007 жыл. Кіреберіс жолдар бар. Жалпы ауданы: 15,1 

шаршы метр. Коммерциялық жылжымайтын мүлік. Жеке меншік. 

 

9) «На водно-зеленом бульваре» ТК тұрақ орны, орналасқан жері – Астана 

қаласы, Есіл ауданы, Қонаев көшесі, 12-1, ТО 68. 

Көппәтерлі тұрғын үйдегі жабық тұрақ орны. Ауданның инфрақұрылымы 

дамыған. Салынған жылы – 2007 жыл. Кіреберіс жолдар бар. Жалпы ауданы: 14,4 

шаршы метр. Коммерциялық жылжымайтын мүлік. Жеке меншік. 

 

10) «На водно-зеленом бульваре» ТК тұрақ орны, орналасқан жері – Астана 

қаласы, Есіл ауданы, Қонаев көшесі, 12-1, ТО 69. 

Көппәтерлі тұрғын үйдегі жабық тұрақ орны. Ауданның инфрақұрылымы 

дамыған. Салынған жылы – 2007 жыл. Кіреберіс жолдар бар. Жалпы ауданы: 14,3 

шаршы метр. Коммерциялық жылжымайтын мүлік. Жеке меншік. 

 

11) «На водно-зеленом бульваре» ТК тұрақ орны, орналасқан жері – Астана 

қаласы, Есіл ауданы, Қонаев көшесі, 12-1, ТО 70. 

Көппәтерлі тұрғын үйдегі жабық тұрақ орны. Ауданның инфрақұрылымы 

дамыған. Салынған жылы – 2007 жыл. Кіреберіс жолдар бар. Жалпы ауданы: 14,3 

шаршы метр. Коммерциялық жылжымайтын мүлік. Жеке меншік. 

 

12) «На водно-зеленом бульваре» ТК тұрақ орны, орналасқан жері – Астана 

қаласы, Есіл ауданы, Қонаев көшесі, 12-1, ТО 71. 

Көппәтерлі тұрғын үйдегі жабық тұрақ орны. Ауданның инфрақұрылымы 

дамыған. Салынған жылы – 2007 жыл. Кіреберіс жолдар бар. Жалпы ауданы: 14,3 

шаршы метр. Коммерциялық жылжымайтын мүлік. Жеке меншік. 

 

13) «На водно-зеленом бульваре» ТК тұрақ орны, орналасқан жері – Астана 

қаласы, Есіл ауданы, Қонаев көшесі, 12-1, ТО 108. 

Көппәтерлі тұрғын үйдегі жабық тұрақ орны. Ауданның инфрақұрылымы 

дамыған. Салынған жылы – 2007 жыл. Кіреберіс жолдар бар. Жалпы ауданы: 14,2 

шаршы метр. Коммерциялық жылжымайтын мүлік. Жеке меншік. 

 

14) Жер телімі, кадастр нөмірі - 21:320:138:491. Құқықтық мәртебесі – жер 

теліміне жеке меншік құқығы. Ауданы - 1,0776 га. Жер телімі, орналасқан жері – 

Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Тельман тұрғын үй 

массивінің оңтүстік жағында. Мақсатты тағайындауы – құрылыс және жеке тұрғын 

үйлерді пайдалану. 

Ауданның инфрақұрылымы – орташа дамыған. Нысанды нақты пайдалану – 

бос, пайдаланылмаған. Нысанды коммерциялық пайдалану мүмкіндігі – мүмкін 



емес. Коммуникациялар – жоқ. Көліктік қолжетімділік – қанағаттанарлық. Рельеф – 

тегіс. Қоршау – жоқ. Телімнің нысаны – дұрыс нысан. Құрылыс – жоқ. Бөлінгіштігі 

– бөлінеді. 

 

15) Жер телімі, кадастр нөмірі - 21:320:138:492. Құқықтық мәртебесі – жер 

теліміне жеке меншік құқығы. Ауданы - 0,3561 га. Жер телімі, орналасқан жері – 

Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Тельман тұрғын үй 

массивінің оңтүстік жағында. Мақсатты тағайындауы – құрылыс және жеке тұрғын 

үйлерді пайдалану. 

Ауданның инфрақұрылымы – орташа дамыған. Нысанды нақты пайдалану – 

бос, пайдаланылмаған. Нысанды коммерциялық пайдалану мүмкіндігі – мүмкін 

емес. Коммуникациялар – жоқ. Көліктік қолжетімділік – қанағаттанарлық. Рельеф – 

тегіс. Қоршау – жоқ. Телімнің нысаны – дұрыс нысан. Құрылыс – жоқ. Бөлінгіштігі 

– бөлінеді. 

 

16) Жер телімі, кадастр нөмірі - 21:320:138:488. Құқықтық мәртебесі – жер 

теліміне жеке меншік құқығы. Ауданы - 2,1253 га. Жер телімі, орналасқан жері – 

Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Тельман тұрғын үй 

массивінің оңтүстік жағында. Мақсатты тағайындауы – құрылыс және жеке тұрғын 

үйлерді пайдалану. 

Ауданның инфрақұрылымы – орташа дамыған. Нысанды нақты пайдалану – 

бос, пайдаланылмаған. Нысанды коммерциялық пайдалану мүмкіндігі – мүмкін 

емес. Коммуникациялар – жоқ. Көліктік қолжетімділік – қанағаттанарлық. Рельеф – 

тегіс. Қоршау – жоқ. Телімнің нысаны – дұрыс нысан. Құрылыс – жоқ. Бөлінгіштігі 

– бөлінеді. 

 

17) Жер телімі, кадастр нөмірі - 21:320:138:487. Құқықтық мәртебесі – жер 

теліміне жеке меншік құқығы. Ауданы - 2,1253 га. Жер телімі, орналасқан жері – 

Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Тельман тұрғын үй 

массивінің оңтүстік жағында. Мақсатты тағайындауы – құрылыс және жеке тұрғын 

үйлерді пайдалану. 

Ауданның инфрақұрылымы – орташа дамыған. Нысанды нақты пайдалану – 

бос, пайдаланылмаған. Нысанды коммерциялық пайдалану мүмкіндігі – мүмкін 

емес. Коммуникациялар – жоқ. Көліктік қолжетімділік – қанағаттанарлық. Рельеф – 

тегіс. Қоршау – жоқ. Телімнің нысаны – дұрыс нысан. Құрылыс – жоқ. Бөлінгіштігі 

– бөлінеді. 

 

18) Жер телімі, кадастр нөмірі - 21:320:138:490. Құқықтық мәртебесі – жер 

теліміне жеке меншік құқығы. Ауданы - 2,1253 га. Жер телімі, орналасқан жері – 

Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Тельман тұрғын үй 

массивінің оңтүстік жағында. Мақсатты тағайындауы – құрылыс және жеке тұрғын 

үйлерді пайдалану. 

Ауданның инфрақұрылымы – орташа дамыған. Нысанды нақты пайдалану – 

бос, пайдаланылмаған. Нысанды коммерциялық пайдалану мүмкіндігі – мүмкін 

емес. Коммуникациялар – жоқ. Көліктік қолжетімділік – қанағаттанарлық. Рельеф – 

тегіс. Қоршау – жоқ. Телімнің нысаны – дұрыс нысан. Құрылыс – жоқ. Бөлінгіштігі 

– бөлінеді. 



19) Жер телімі, кадастр нөмірі - 21:320:138:489. Құқықтық мәртебесі – жер 

теліміне жеке меншік құқығы. Ауданы - 2,391 га. Жер телімі, орналасқан жері – 

Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Тельман тұрғын үй 

массивінің оңтүстік жағында. Мақсатты тағайындауы – құрылыс және жеке тұрғын 

үйлерді пайдалану. 

Ауданның инфрақұрылымы – орташа дамыған. Нысанды нақты пайдалану – 

бос, пайдаланылмаған. Нысанды коммерциялық пайдалану мүмкіндігі – мүмкін 

емес. Коммуникациялар – жоқ. Көліктік қолжетімділік – қанағаттанарлық. Рельеф – 

тегіс. Қоршау – жоқ. Телімнің нысаны – дұрыс нысан. Құрылыс – жоқ. Бөлінгіштігі 

– бөлінеді. 

 

20) «Отандастар» ТК тұрғын емес үй-жайы, орналасқан жері – Астана қаласы, 

Есіл ауданы, Алматы көшесі, 13 үй, КБ 2. 

Кеңсе үй-жайы көп пәтерлі тұрғын үйдің бірінші қабатындағы тұрғын емес үй-

жай, жеке кіреберісі бар, алғашқы әрленген күйінде. Асфальтталған кіреберіс 

жолдары бар. Ауданның инфрақұрылымы дамыған. Салынған жылы – 2010 жыл. 

Жалпы ауданы 315,1 шаршы метр. 

 

21) «Отандастар» ТК тұрғын емес үй-жайы, орналасқан жері – Астана қаласы, 

Есіл ауданы, Алматы көшесі, 13 үй, КБ 10. 

Кеңсе үй-жайы көп пәтерлі тұрғын үйдің бірінші қабатындағы тұрғын емес үй-

жай, жеке кіреберісі бар. Асфальтталған кіреберіс жолдары бар. Ауданның 

инфрақұрылымы дамыған. Салынған жылы – 2010 жыл. Жалпы ауданы 311,9 

шаршы метр. 

 

22) «Отандастар» ТК тұрғын емес үй-жайы, орналасқан жері – Астана қаласы, 

Есіл ауданы, Алматы көшесі, 13 үй, КБ 11. 

Кеңсе үй-жайы көп пәтерлі тұрғын үйдің бірінші қабатындағы тұрғын емес үй-

жай, жеке кіреберісі бар. Асфальтталған кіреберіс жолдары бар. Ауданның 

инфрақұрылымы дамыған. Салынған жылы – 2010 жыл. Үй-жайлар саны 14. Жалпы 

ауданы 201,9 шаршы метр. 

 

23) Үш қабатты ғимарат блогы бар цех, орналасқан жері – Астана қаласы, 

Сарыарқа ауданы, Республика даңғылы, 56/2 

Үш қабатты ғимарат блогы бар цех жеке кіреберіс есігі бар әкімшілік 

ауданымен өндірістік ауданды білдіреді. Салынған жылы – 1947 жыл. Деңгейі 

(қабаты) – 3 қабатты. Кіреберіс жолдары бар. Ауданның инфрақұрылымы орташа 

дамыған. Жалпы ауданы 4243,9 шаршы метр. 

 

24) Әкімшілік 4 қабатты ғимарат, алғашқы әрленген күйінде, 2007 жылы 

салынған, орналасқан жері: Өскемен қаласы, Киров көшесі, 39/2 үй 

Аяқталмаған жылжымайтын мүлік нысаны, жалпы ауданы – 1576,8 шаршы 

метр, маңайындағы жер телімі – 0,06090 га. Үйдің қабырғаларының материалы – 

кірпіш. Коммуникациялар жүргізілген, орталықтандырылған. Ауданның 

инфрақұрылымы орташа дамыған. Көліктік қолжетімділік – жақсы. 

 



25) ауданы, 10,1 га жер телімі, орналасқан жері – Алматы облысы, 

Еңбекшіқазақ ауданы, Бәйтерек ауылдық аймағы. Мақсатты тағайындауы: тауар 

ауылшаруашылық өндірісті жүргізуге арналған. 

Ауданның инфрақұрылымы – орташа дамыған. Коммуникациялар 

жүргізілмеген. Көліктік қолжетімділік – қанағаттанарлық. Рельеф – тегіс. Қоршау- 

жоқ. Телім формасы – дұрыс форма, бөлінетін жер, арық суы бар.   


