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  Нұр-Сұлтан қаласы              

  

«На водно-зеленом 

бульваре» ТК , оның 

ішінде: 

.           

1 

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           49 591 447,00      

Заңды және жеке тұлғалардың 
өтінімдері бойынша ағымдағы 
баланстық құнынан (бағалау 

құны) төмен болмайтын құны 
бойынша тукелей сату. Өткізу 

кезеңі 2022 жылғы 1 
наурыздан 2022 жылғы 1 

сәуірге дейін.  

2 

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           99 855 055,00      

Заңды және жеке тұлғалардың 
өтінімдері бойынша ағымдағы 
баланстық құнынан (бағалау 

құны) төмен болмайтын құны 
бойынша тукелей сату. Өткізу 

кезеңі 2022 жылғы 1 
наурыздан 2022 жылғы 1 

сәуірге дейін.  

3 

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         108 893 426,00      

Заңды және жеке тұлғалардың 
өтінімдері бойынша ағымдағы 
баланстық құнынан (бағалау 

құны) төмен болмайтын құны 
бойынша тукелей сату. Өткізу 

кезеңі 2022 жылғы 1 
наурыздан 2022 жылғы 1 

сәуірге дейін.  



4 

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         122 261 555,00      

Заңды және жеке тұлғалардың 
өтінімдері бойынша ағымдағы 
баланстық құнынан (бағалау 

құны) төмен болмайтын құны 
бойынша тукелей сату. Өткізу 

кезеңі 2022 жылғы 1 
наурыздан 2022 жылғы 1 

сәуірге дейін.  

5 

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             1 381 450,00      

Заңды және жеке тұлғалардың 
өтінімдері бойынша ағымдағы 
баланстық құнынан (бағалау 

құны) төмен болмайтын құны 
бойынша тукелей сату. Өткізу 

кезеңі 2022 жылғы 1 
наурыздан 2022 жылғы 1 

сәуірге дейін.  

  

Отандастар ТК 

(тұрғын емес), оның 

ішінде 

  

      

    

6 

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         134 313 574,00      

Заңды және жеке тұлғалардың 
өтінімдері бойынша ағымдағы 
баланстық құнынан (бағалау 

құны) төмен болмайтын құны 
бойынша тукелей сату. Өткізу 

кезеңі 2022 жылғы 1 
наурыздан 2022 жылғы 1 

сәуірге дейін.  

7 

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         147 721 726,00      

Заңды және жеке тұлғалардың 
өтінімдері бойынша ағымдағы 
баланстық құнынан (бағалау 

құны) төмен болмайтын құны 
бойынша тукелей сату. Өткізу 

кезеңі 2022 жылғы 1 
наурыздан 2022 жылғы 1 

сәуірге дейін.  



8 

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         103 492 034,00      

Заңды және жеке тұлғалардың 
өтінімдері бойынша ағымдағы 
баланстық құнынан (бағалау 

құны) төмен болмайтын құны 
бойынша тукелей сату. Өткізу 

кезеңі 2022 жылғы 1 
наурыздан 2022 жылғы 1 

сәуірге дейін.  

 


