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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/GuestVie

wAuction?AuctionId=200008&Men

uAction=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/GuestVie

wAuction?AuctionId=200024&Men

uAction=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/GuestVie

wAuction?AuctionId=200025&Men

uAction=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/GuestVie

wAuction?AuctionId=200028&Men

uAction=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/GuestVie

wAuction?AuctionId=200031&Men

uAction=view 

6
Нұр-Сұлтан қаласы, Қонаев көшесі, 12-

1, КБ 65

Тұрақ орны.  «На водно-зеленом бульваре» ТК жабық 

тұрақ орны. Ауданның инфрақұрылымы дамыған. 

Салынған жылы – 2007 жыл. Кіреберіс жолдар бар. 

15,1            1 797 641,00   

 https://e-

auction.gosreestr.kz/p/kz/GuestVie

wAuction?AuctionId=200015&Men

uAction=view 

7
Нұр-Сұлтан қаласы, Қонаев көшесі, 12-

1, КБ 66

Тұрақ орны.  «На водно-зеленом бульваре» ТК жабық 

тұрақ орны. Ауданның инфрақұрылымы дамыған. 

Салынған жылы – 2007 жыл. Кіреберіс жолдар бар.

15,1            1 797 641,00   

 https://e-

auction.gosreestr.kz/p/kz/GuestVie

wAuction?AuctionId=200016&Men

uAction=view 

8
Нұр-Сұлтан қаласы, Қонаев көшесі, 12-

1, КБ 67

Тұрақ орны.  «На водно-зеленом бульваре» ТК жабық 

тұрақ орны. Ауданның инфрақұрылымы дамыған. 

Салынған жылы – 2007 жыл. Кіреберіс жолдар бар.

15,1            1 797 641,00   

 https://e-

auction.gosreestr.kz/p/kz/GuestVie

wAuction?AuctionId=200017&Men

uAction=view 

9
Нұр-Сұлтан қаласы, Қонаев көшесі, 12-

1, КБ 68

Тұрақ орны.  «На водно-зеленом бульваре» ТК жабық 

тұрақ орны. Ауданның инфрақұрылымы дамыған. 

Салынған жылы – 2007 жыл. Кіреберіс жолдар бар.

14,4            1 714 307,00   

 https://e-

auction.gosreestr.kz/p/kz/GuestVie

wAuction?AuctionId=200018&Men

uAction=view 

10
Нұр-Сұлтан қаласы, Қонаев көшесі, 12-

1, КБ 69

Тұрақ орны.  «На водно-зеленом бульваре» ТК жабық 

тұрақ орны. Ауданның инфрақұрылымы дамыған. 

Салынған жылы – 2007 жыл. Кіреберіс жолдар бар.

14,3            1 702 402,00   

 https://e-

auction.gosreestr.kz/p/kz/GuestVie

wAuction?AuctionId=200019&Men

uAction=view 

11
Нұр-Сұлтан қаласы, Қонаев көшесі, 12-

1, КБ 70

Тұрақ орны.  «На водно-зеленом бульваре» ТК жабық 

тұрақ орны. Ауданның инфрақұрылымы дамыған. 

Салынған жылы – 2007 жыл. Кіреберіс жолдар бар.

14,3            1 702 402,00   

 https://e-

auction.gosreestr.kz/p/kz/GuestVie

wAuction?AuctionId=200020&Men

uAction=view 

12
Нұр-Сұлтан қаласы,Қонаев көшесі, 12-

1, КБ 71

Тұрақ орны.  «На водно-зеленом бульваре» ТК жабық 

тұрақ орны. Ауданның инфрақұрылымы дамыған. 

Салынған жылы – 2007 жыл. Кіреберіс жолдар бар.

14,3            1 702 402,00   

 https://e-

auction.gosreestr.kz/p/kz/GuestVie

wAuction?AuctionId=200021&Men

uAction=view 

13
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            1 690 497,00   

 https://e-

auction.gosreestr.kz/p/kz/GuestVie

wAuction?AuctionId=200022&Men

uAction=view 
Отандастар ТК (тұрғын емес), оның 

ішінде

14
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        145 971 392,00   

 https://e-

auction.gosreestr.kz/p/kz/GuestVie

wAuction?AuctionId=200009&Men

uAction=view 

15
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        152 516 143,00   

 https://e-

auction.gosreestr.kz/p/kz/GuestVie

wAuction?AuctionId=200010&Men

uAction=view 

16
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        103 998 557,00   

 https://e-

auction.gosreestr.kz/p/kz/GuestVie

wAuction?AuctionId=200011&Men

uAction=view 
Басқа өңірлер

17
Өскемен қаласы, Киров көшесі, 39/2 

үй

Аяқталмаған жылжымайтын мүлік нысаны, Әкімшілік 

4 қабатты ғимарат, алғашқы әрленген күйінде, 

маңайындағы жер телімі бар 1576,8 0,0609          89 859 688,00   

 https://e-

auction.gosreestr.kz/p/kz/GuestVie

wAuction?AuctionId=200023&Men

uAction=view 

Жылжымалы мүлік

18

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   

https://e-

auction.gosreestr.kz/p/kz/GuestVie

wAuction?AuctionId=200007&Men

uAction=view

19

Алматы қ.,  Нұрсұлтан Назарбаев 

даңғ., 223, №247 т.е.б

Kyocera принтеріне тонер-картридждер, саны - 6 дана, 

моделі - "ТК-330",

сатып алу жылы 2014                 40 626,00   

https://e-

auction.gosreestr.kz/p/kz/GuestVie

wAuction?AuctionId=200674&Men

uAction=view

20

Алматы қ.,  Нұрсұлтан Назарбаев 

даңғ., 223, №247 т.е.б

Лазерлік принтерге картридждер, саны – 76 дана, моделі 

– "Q2613A", сатып алу жылы 2014

              214 396,00   

https://e-

auction.gosreestr.kz/p/kz/GuestVie

wAuction?AuctionId=200675&Men

uAction=view
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