
 
 

 
    Қосымша 

 Хабарландыруды қарауға сілтеме және бастапқы баға көрсетілген "БЖЗҚ" 
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www.e-qazyna.kz сайтында 

хабарландыруды қарау үшін 

сілтеме 

  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   148 774 341,00       39 673 157,60    

 https://e-
auction.gosreestr.kz/p/kz/auctions

/245752/view  

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     299 565 165,00        79 884 044,00    

 https://e-
auction.gosreestr.kz/p/kz/auctions

/245751/view  

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     326 680 278,00        87 114 740,80    

 https://e-
auction.gosreestr.kz/p/kz/auctions

/245750/view  

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    366 784 665,00         97 809 244,00    

 https://e-
auction.gosreestr.kz/p/kz/auctions

/245755/view  
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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        4 144 350,00          1 105 160,00    

 https://e-
auction.gosreestr.kz/p/kz/auctions

/245754/view  

  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     402 940 722,00      107 450 859,20    

 https://e-
auction.gosreestr.kz/p/kz/auctions

/245753/view  

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    443 165 178,00      118 177 380,80    

 https://e-
auction.gosreestr.kz/p/kz/auctions

/245757/view  

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    310 476 102,00        82 793 627,20    

 https://e-
auction.gosreestr.kz/p/kz/auctions

/245756/view  
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