
  

КҮРӨӨ МҮЛКҮН САТУУ 

№ Активдин аталышы Наркы 

1 Учурда иштеп жаткан БИЗНЕС сатылат - Унаа жуугуч жана бильярд клубу. 

 Бишкек шаары. Алма-Ата көчөсү, 162 (Алма-Ата х Фрунзе). 

Объект  Алма -Ата көчөсүндөгү биринчи линияда жайгашкан, 

Бардык коммуникациялар, участок 2 соток, 2 кабат. жалпы  аянты 310 кв.м., 3 бильярд 

столу, 4 унаа жуучу орун. 135 000 USD 

2 
Көп кабаттуу үйдү куруу үчүн жер тилкеси, аянты 17,5 соток. 

Бишкек шаары. Курчатов көчөсү, 81,83 ( төмөнкү Жал). 

280 000 USD 

( соодалашууга 

мүмкүн) 

3 3- бөлмөлүү батир,  «Жал-Артис». 

Бишкек шаары. Жал к/р -15 («Жал Артис»),  14/1403. 

Евроремонт, кымбат жасалга, 14-кабат,  жалпы аянты 141.0 кв.м., турак аянты 89.8 кв.м. 140 000 USD 

4 Тандамал үй сатылат, БИЗНЕСКЕ колдонсо болот. бала бакчасы, хостел, студенттер үчүн 

ашкана 

Бишкек шаары. Шорин көчөсү, 44, (Исанов/Ж.Жолу району). 

Жалпы аянты 141.514 кв.м., турак аянты 325 кв.м., бардык  коммуникациялар, чоң 

перспективдүү дер тилкеси  1270 кв.м. (кошумча курулуш курууга мүмкүндүк бар). 

Периметри боюнча кыштан бийик дубал курулган, видео байкоо жүргүзүү системасы 

орнотулган, короодо тротуар плиткасы жайгашкан, гүл бакча, бакча, күзөт үчүн там бар. 

310 000 USD 

( соодалашууга 

мүмкүн) 

5 МЫКТЫ ТАНДАМАЛ ҮЙ 

Бишкек шаары. Урицкий көчөсү, 3.5, (Турусбеков/Куренкеев району). 250 000 USD 



Жалпы аянты 283.3 кв.м., турак аянты 165.7 кв.м.,  жер тилкесинин узундугу 980 кв.м. 

Бардык коммуникациялар, мыкты  оңдоо иштери жүргүзүлгөн  (эмен паркети, кара 

жыгачтан эшиктер/ тепкичтер, терезе текчелер мрамордон, камин,  «европласт» 

терезелер, гараж, бакча жана башкалар) . 

( соодалашууга 

мүмкүн) 

6  Бардык ыңгайлуулуктары менен кыштан курулган турак үй + бизнес! 

Бишкек ш,  Учкун к/р,  Учкун к/р району), 103-уч. 

Жалпы аянты 112.4 кв.м., турак аянты 54.1 кв.м.,  жер тилкесинин узундугу 500 кв.м. 

Тилке бурчта жайгашкан + тилкеде дүкөн, чарба курулмалары, гараж бар. 60 000 USD 

7 Борбордо 1 бөлмөлүү батир.62м2, кабаты  2/10, ӨЖА, 

, Токтогул - Тоголок-Молдо к. Үй курулуш стадиясында. 550 USD  кв.м. үчүн 

8 Борбордо 1 бөлмөлүү батир, .62м2, 2/10, ӨЖА, Үй курулуш стадиясында 

, Токтогул - Тоголок-Молдо к. 

(эки батир бир аянтта, аларды бириктирүүгө болот). 550 USD  кв.м. үчүн 

9 Борбордо, 2 бөлмөлүү батир, 75м2  ӨЖА, Үй курулуш стадиясында. 

, Токтогул - Тоголок-Молдо к. 
550 АКШ долл. кв. 

метр үчүн. 

10 Бардык коммуникациялары менен турак үй ( бизнеске колдонсо болот ( бала бакча, кеңсе 

ж.б.)) 

"Мустафа" кафесинин району, Алма-Ата  көчөсүндө. 

Бир тилкеде факты жүзүндө эки үй бар. 2 кабат үй - 120м2 жана  чакан үй 85м2. 

Газ, б/к., м/о п/б, тилкеси 4 соток. 

130 000 USD 

( соодалашууга 

мүмкүн) 

11 МЫКТЫ ТАНДАМАЛ ҮЙ 

КӨК- ЖАР  айылы (Алма-Ата к. - Магистраль), жогорку аймак,  престиждүү район, тоо 

абасы, респектабелдүү кошуналар. 

320 000 USD 

( соодалашууга 

мүмкүн) 



Жалпы аянты -565 м2, өзүнчө сауна 60 м2. Жер тилкеси  9,6 соток, кымбат  евроремонт 

(паркет, эшиктери / тепкичтери кара жыгачтан, кышкы  бакча, терезе текчелери 

мрамордон, коридордун жана залдын дубалы суюк мрамор, жылытуу системасы аралаш.  

12 турак эмес имарат, бизнеске колдонуу үчүн (көмүр сактаган кампа). 

Төмөнкү Ала-Арча а,  Кыргызская  к.1а. Май куюучу жайдан кийинки трассадагы (Т.Молдо) 

биринчи линия. 

Жер тилке 774 кв.м, курулма  (бузулуу алдында )-341 кв.м. 85 000 USD 

13 Турак үй 

Бишкек шаары. Карл Либкнехт к. 8А, (Жумушчулар шаары району). 

Жалпы S=150.6 кв.м., турак S=77.5 кв.м., жер тилке 321.0 кв.м. 

  

155 000 АКШ долл.  

14 КЕҢСЕ ЖАЙЫ 

Пайдалуу аянты 1 587 кв.м.: Биринчи кабаты кеңсе  (350 кв.м., евроремонт, бардык 

коммуникациялар, видео байкоо жүргүзүү;  кампа үчүн капталында жабдылган имарат 

(1237 кв.м., үч сектор), ал  1 116,0 кв.м. жер тилкесинде жайгашкан, 806,0 кв.м. жалпы 

менчик, жайгашкан дареги: Бишкек ш., Суванбериев к. №102/8 ( Консерваториянын 

району, Совет е. - Ахунбаев). 

  

750 000 USD 

( соодалашууга 

мүмкүн) 

15 2- бөлмөлүү батир, ӨЖА. 

Бишкек шаары. Логвиненко к.12, 85- батир 

Көп кабаттуу курулуп жаткан турак үйдөгү батир, 11 кабаттын 8 -кабатында, пайдалуу 

аянты   82,5 кв.м., тех.паспортко ылайык. 

35 733 USD 

16 Турак эмес имарат, пайдалуу аянты 7 956,0 кв.м., ал узундугу  0,794 га. жер тилкесинде 

жайгашкан, жайгашкан дареги: Бишкек шаары. Тынчтык пр. №1 
  

  

  

  

17 Турак эмес имарат (№27 цехинин үлгүсүндөгү кампа),  пайдалуу аянты 580,2 кв.м., ал 

узундугу  0,12 га. жер тилкесинде жайгашкан, жайгашкан дареги: Бишкек шаары. Тынчтык 

пр. №1 



18 

Турак эмес имарат (пресс күкүм кампасынын цехи),  пайдалуу аянты 200,4 кв.м., ал 

узундугу  0,03 га. жер тилкесинде жайгашкан, жайгашкан дареги: Бишкек шаары. Тынчтык 

пр. №1 

1 688 730 USD 

  

  

  

19 

Узундугу 6,0 га жер тилкеси, жайгашкан дареги: Ысык-Көл областы, Чолпон-Ата ш. (ПМК 

районунда,  кайрымдуулук фондунун Балдар кыштагы менен чектеш) 

  

107 067 USD 

  

20 Турак үй, пайдалуу аянты 38,2 кв.м., турак аянты  14,2 кв.м., ал аянты  440,0 кв.м. жер 

тилкесинде жайгашкан. 

Бишкек шаары. Айдаралиев к. 3 (Горький - Манас). 

  

50 000 USD 

21 Борбордо бизнес үчүн бардык коммуникациялары менен ТАНДАМАЛ ҮЙ, кеңсе. Пайдалуу 

аянты 270,8 кв.м., турак аянты  120,9 кв.м., ал аянты  475,0 кв.м. жер тилкесинде 

жайгашкан. Оңдолгон, үйдө жана көчөдө бассейн бар, саунасы бар, имараттар 

кондиционер менен жабдылган, күзөт үчүн турак жай бар. 

Бишкек шаары, Айдаралиев к. 3 (Горький - Манас). 

200 000 USD 

22 
Турак эмес имарат (конок үйү), лит.А пайдалуу аянты 109,4 кв.м., лит.Б пайдалуу аянты  

204,1 кв.м.(инвентаризациянын маалыматтары боюнча 209,1 кв.м.), янты  733,0 кв.м. жер 

тидкесинде жайгашкан, жайгашкан дареги: Бишкек ш, Баялинов к. 38 

140 000 USD 

( соодалашууга 

мүмкүн) 

23 

Турак үй, жайгашкан дареги Бишкек шаары. Арча-Бешик к/р, Абдрахманов к.  4, аянты 864 

кв.м. жер тилкесинде жайгашкан,  жалпы аянты  199.4 кв.м., турак аянты 81.6 кв.м. 

6 144 847 сом 

( соодалашууга 

мүмкүн) 

26 Даяр көп кабаттуу турак үйлөрдөгү ӨЖА батирлери (1,2 жана 3-бөлмөлүү). 

 Бишкек шаары. Айтматов к,  82 "а"(Манас -Магистраль). 

505 USD  кв.м. үчүн 



Үй курулуп бүткөн, бир аз жашоочулар жайгашкан, лифттер орнотулган, электр - суу 

түтүгү - канализайия туташтырылган. 

27 3 бөлмөдөн турган турак үй. Сокулук р/ну.  Романовка  а,  К. Маркс көчөсү, 34 ( чыгаруу 

процедурасы). 

Аянты  7,87 соток жер тилкесинде жайгашкан, жалпы аянты 52,4 кв.м, турак аянты 40,1 

кв.м.  Жайкы ашкана, гараж, мончо, саунасы бар. 

210 000 сом 

28  3 бөлмөдөн турган турак үй, жалпы аянты 89,5 кв.м,  аянты 15,41 соток жер тилкесинде 

жайгашкан турак аянты .73,0 кв.м . Электр, суу бар. (чыгаруу 

процедурасы).                                                                                                                    Ноокен 

району,  Шайдан  айылы,. Молдо-Жалил көчөсү, номерсиз үй. 

514 900 сом 

29 Жер тилкеси менен турак эмес имарат (соода компекси). 5 соода бөлмөсү, жалпы аянты 

82,5 кв.м, турак аянты 82,5 кв.м, жер тилкеси 622,5 кв.м, биринчи линия. 

 Ноокен р-ну,   Масы айылы, Шайдан а.,  Ош-Бишкек авто - трассасы 

787 205 сом 

30 3 бөлмөдөн турган турак үй, жалпы аянты 89,6 кв.м,  аянты 20 соток жер тилкесинде 

жайгашкан турак аянты 62,1 кв.м .(факты жүзүндө 20,39 

соток).                                   Ноокен р-ну, Шайдан айылы, Молдо-Жалил к, номерсиз. 

1 092 900 сом 

31 2 кабаттуу турак үй, жалпы аянты 142,4 кв.м,  аянты 4,95 соток жер тилкесинде жайгашкан 

турак аянты  123,1 кв.м . Чакан үй, бастырма, от жагуучу жери бар. 

Бишкек ш,   Ак-Өргө ж.к. Ак-Чөлмөк  к. 2.                      

4 315 080 сом 

32 Турак эмес имарат –  «Нестандартного оборудования» заводу, мүлктүк  комплекс Кара-

Балта ш, түштүк өнөр жай аймагы,  Кожомбердиев к. 3: 

- административдик имарат; 

- блок-цехтердин имараты; 

- прорабдык жана кампа имараттары; 

- шинопроводдор цехи; 

- от жагуучу-ширетүүчү  цех. 

51 552 344 сом 



жалпы пайдалуу аянты 7 659,3 кв.м, жер тилкеси 44 225 кв.м.                              Аянтты т/ж 

бутагы бар, аяктуу көтөргүчтөр, мунара көтөргүчтөр, станоктор,  электр, суу түтүгү,  

асфальтталган кирме жолдор, аянты тосулган.  бардык өндүрүшкө жарайт.    

33 Жер тилкеси  20,8 соток, Кемин р-ну,  Боролдой а. Папанин к. 81 37 090 сом 

  

Өзгөчө шарттар: 

Бардык обьекттер боюнча Сатып алуучулар үчүн пайдалуу шарттарда насыя берүү мүмкүнчүлүгү каралган:   

- баштапкы төгүм сатылып алынган обьекттин баасынан 30% кем эмес; 

- насыя сом менен: 3 жылдык мөөнөткө жылдык 20%; 

- насыя АКШ доллары  менен: 5 жылдык мөөнөткө жылдык 12%; 

  

Кошумча маалымат алуу үчүн, кызматташуу маселелери боюнча төмөнкү номерлерге чалыңыздар: 

0312 65 41 92 

0555 10 55 60 

0701 000 601 

  

 


