
Акционерное общество "Фонд гарантирования жилищного строительства" (далее – АО 
"ФГЖС") объявляет о реализации следующего имущества: 

 
Лот № 1: земельный участок расположенный по адресу: Алматинская область, 

Кербулакский район, Карашокинский сельский округ, крестьянское хозяйство А. Жумаева общей 
площадью 60.0000 гектар способом тендера. Вскрытие тендерных заявок состоится в 10:00 "18" 
октября 2017 года по адресу: г. Астана ул. Кунаева 8, БЦ "Изумрудный квартал" 19 этаж, каб. № 
1942. 

Стартовая цена за земельный участок составляет 10 122 000,00 тенге. 
Произвести осмотр земельного участка возможно с "20" сентября 2017 по "10" октября 2017 

года с 10:00 до 17:00 по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, Карашокинский 
сельский округ, крестьянское хозяйство А. Жумаева. 

Подать заявку на участие в тендере можно с "18" сентября 2017 года по "17" октября 2017 
года по адресу г. Астана ул. Кунаева 8, БЦ "Изумрудный квартал" 19 этаж, каб. № 1913. 

Размер гарантийного взноса на участие в тендере составляет 1 012 200,00 тенге. 
 
Лот № 2: земельный участок расположенный по адресу: Алматинская область, Илийский 

район, Казциковский сельский округ общей площадью 5.1590 гектар способом тендера. 
Вскрытие тендерных заявок состоится в 15:00 "18" октября 2017 года по адресу: г. Астана ул. 
Кунаева 8, БЦ "Изумрудный квартал" 19 этаж, каб. № 1942. 

Стартовая цена за земельный участок составляет 83 633 000,00 тенге. 
Произвести осмотр земельного участка возможно с "20" сентября 2017 по "10" октября 2017 

года с 10:00 до 17:00 по адресу: Алматинская область, Илийский район, Казциковский сельский 
округ. 

Подать заявку на участие в тендере можно с "18" сентября 2017 года по "17" октября 2017 
года по адресу г. Астана ул. Кунаева 8, БЦ "Изумрудный квартал" 19 этаж, каб. № 1913. 

Размер гарантийного взноса на участие в тендере составляет 2 509 890,00 тенге. 
 
Лот № 3: завод по изготовлению железобетонных изделий расположенный по адресу: 

Алматинская область, г. Талдыкорган Восточная промзона. Вскрытие тендерных заявок 
состоится в 11:30 "18" октября 2017 года по адресу: г. Астана ул. Кунаева 8, БЦ "Изумрудный 
квартал" 19 этаж, каб. № 1942. 

Стартовая цена завода по изготовлению железобетонных изделий составляет 225 201 168,00 
тенге. 

Произвести осмотр земельного участка возможно с "20" сентября 2017 по "10" октября 2017 
года с 10:00 до 17:00 по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган Восточная промзона. 

Подать заявку на участие в тендере можно с "18" сентября 2017 года по "17" октября 2017 
года по адресу г. Астана ул. Кунаева 8, БЦ "Изумрудный квартал" 19 этаж, каб. № 1913. 

Размер гарантийного взноса на участие в тендере составляет 6 756 035,04 тенге. 
 
Гарантийный взнос вносится путем перечисления денежных средств на реквизиты АО 

"ФГЖС": БИН 031140001722, ИИК KZ 798560000000454471, БИК KCJBKZKX в АГФ АО "Банк 
ЦентрКредит", Кбе 15.   

Условия определения победителя тендера: Участник тендера, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество. 

С дополнительными условиями проведения тендера, а также проектом договора купли-
продажи земельного участка можно ознакомится на официальном сайте www.hgf.kz. 
Дополнительную информацию можно получить по телефону в г. Астана + 7 (7172) 64-21-19. 
Контактное лицо Дмитриев Степан Дмитриевич. 

 

 

 

http://www.hgf.kz/


"Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамы (бұдан әрі – "ТҮҚКБҚ" 
АҚ) төмендегі мүліктерді іске асыру туралы хабарлайды:  

 
Лот № 1: Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Қарашоқы ауылдық округі, А. Жұмаева шаруа 

қожалығы тендер тәсілімен жалпы алаңы 60.0000 гектар болатын жер учаскесі 
Тендерлік өтінімдерд Астана қаласы, Қонаев көшесі, 8, "Зүмретті орам" БО, 19-қабат, № 

1942 кабинетте 2017 жылғы "18" қазан күні сағат 11:30-да ашылады.  
Жер учаскесінің бастапқы бағасы 10 122 000,00 теңге. 
Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Қарашоқы ауылдық округі, А. Жұмаева шаруа 

қожалығы мекенжайы бойынша орналасқан жер учаскесін 2017 жылғы "20" қыркүйек  пен 2017 
жылғы "10" қазан аралығында сағат 10:00-ден 17:00-ге дейін қарап-тексеруге болады.  

Тендерге қатысу өтінімін Астана қаласы, Қонаев көшесі, 8, "Зүмретті орам" БО, 19-қабат, 
№ 1913 кабинет мекенжай бойынша 2017 жылғы "18" қыркүйек пен 2017 жылғы "17" қазан 
аралығында ұсынуға болады.  

Тендерге қатысуға арналған кепілдік жарнаның көлемі 1 012 200,00 теңгені құрайды. 
 
Лот № 2: Алматы облысы, Іле ауданы, Казциковский селолық округі тендер тәсілімен 

жалпы көлемі 5.1590 гектар болатын жер учаскесі.  
Тендерлік өтінімдерд Астана қаласы, Қонаев көшесі, 8, "Зүмретті орам" БО, 19-қабат, № 

1942 кабинетте 2017 жылғы "18" қазан күні сағат 11:30-да ашылады.  
Жер учаскесінің бастапқы бағасы 83 633 000,00 теңге. 
Алматы облысы, Іле ауданы, Казциковский селолық округі мекенжайы бойынша 

орналасқан жер учаскесін  2017 жылғы "20" қыркүйек пен 2017 жылғы "10" қазан аралығында 
сағат 10:00-ден 17:00-ге дейін қарап-тексеруге болады.  

Тендерге қатысу өтінімін Астана қаласы, Қонаев көшесі, 8, "Зүмретті орам" БО, 19-қабат, 
№ 1913 кабинет мекенжай бойынша 2017 жылғы "18" қыркүйек пен 2017 жылғы "17" қазан 
аралығында ұсынуға болады.  

Тендерге қатысуға арналған кепілдік жарнаның көлемі 2 509 890,00 теңгені құрайды. 
 
Лот № 3: Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Шығыс өндірістік аймағы мекенжайы 

бойынша орналасқан темір-бетон бұйымдарын дайындау зауытты.  
Тендерлік өтінімдерд Астана қаласы, Қонаев көшесі, 8, "Зүмретті орам" БО, 19-қабат, № 

1942 кабинетте 2017 жылғы "18" қазан күні сағат 11:30-да ашылады.  
Темір-бетон бұйымдарын дайындау зауытының бастапқы бағасы 225 201 168,00 теңге. 
Алматы облысы, Талдықорған қ., Шығыс өндірістік аймағы мекенжай бойынша орналасқан 

жер учаскесін 2017 жылғы "20" қыркүйек пен 2017 жылғы "10" қазан аралығында сағат 10:00-ден 
17:00-ге дейін қарап-тексеруге болады.  

Тендерге қатысу өтінімін Астана қаласы, Қонаев көшесі, 8, "Зүмретті орам" БО, 19-қабат, 
№ 1913 кабинет мекенжай бойынша 2017 жылғы "18" қыркүйек пен 2017 жылғы "17" қазан 
аралығында ұсынуға болады.  

Тендерге қатысуға арналған кепілдік жарнаның көлемі 6 756 035,04 теңгені құрайды. 
 
Кепілдік жарна  "ТҰҚКБҚ" АҚ, БСН 031140001722, ЖСК KZ 798560000000454471, БСК 

KCJBKZKX "Банк ЦентрКредит" АҚ АМФ-да, Кбе 15.  
Тендер жеңімпазын анықтау шарттары: мүлікке ең жоғары бағаны ұсынған тендерге 

қатысушы. 
Тендерді өткізудің қосымша шарттарымен, сондай-ақ жер учаскесін сатып алу – сату 

шартының жобасымен www.hgf.kz ресми сайтында танысуға болады.  Қосымша ақпаратты 
Астана қ. + 7 (7172) 64-21-19 телефон бойынша алуға болады. Байланысатын тұлға Дмитриев 
Степан Дмитриевич. 

http://www.hgf.kz/


Проект договора   
 

Жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату шарты 
  

             [Шартты жасасқан орын]      
  

Бұдан әрі "Сатушы" деп аталып "Тұрғын үй 
құрылысына кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамы 
атынан [заңды тұлғаның атынан әрекет ету өкілеттігін 
растайтын құжат] негізінде әрекет ететін [лауазымы, 
аты-жөні] бірінші тараптан, және  бұдан әрі "Сатып 
Алушы" деп аталып [заңды тұлғаның атынан әрекет ету 
өкілеттігін растайтын құжат] негізінде әрекет ететін 
[лауазымы, аты-жөні] екінші тараптан, бірге "Тараптар" 
деп аталатын [Сатып алушының аты-жөні], [мәні] жылы 
туған, [жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы, 
нөмірі, кім берді және қашан], тіркелген мекенжайы: 
[керегін енгізіп жазу], бұдан әрі "Сатып алушы" деп 
аталушы төмендегілер туралы осы шартты жасасты: 

 
 
 
 

1. Шарттың мәні 
  

1.1. Сатушы осы шартта келісілген мерзімде 
жылжымайтын мүлікті Сатып алушының меншігіне 
беруге, ал Сатып алушы осы шартта келісілген бағаны 
төлеуге міндеттенеді.  

1.2. Осы шарт бойынша берілетін жылжымайтын 
мүлік [керегін енгізіп жазу] мекенжайы бойынша 
орналасып, мынадай сипаттамаларға ие: [техникалық 
сипаттамаларын, қабаттар, бөлмелер, үйге кіретін 
есіктер санын, жалпы алаңын, тұрғын үй-
жайларының алаңын және т. б. көрсету]. 

1.3. Иеліктен алынатын жылжымайтын мүлік 
меншік құқығы [құқық белгілейтін құжаттарды 
көрсету] негізінде Сатушыға тиесілі. 

1.4. Сатушы осы Шартта аталмаған иеліктен 
алынатын жылжымайтын мүлікке қатысты қандай да бір 
Ауыртпалықтың жоқтығын растайды. 
 
 

2. Шарттың бағасы және төлеу тәртібі 
  

2.1. Осы шарттың 1.2-тармағында көрсетілген 
жылжымайтын мүлік объектісінің құны [сомасы 
сандармен және жазумен] теңгені құрайды. 

Шарттың бағасы түпкілікті болып, одан әрі 
өзгертуге жатпайды. 

2.2. Сатып алушы осы Шарттың 2.1.-тармағында 
көрсетілген жылжымайтын мүлік объектісінің құнын 
Тараптар осы Шартқа қол қойған сәттен бастап 3 (үш) 
жұмыс күн ішінде бір жолғы төлеммен жүргізуге 
міндеттенеді. 

2.3. Төлеу осы Шартқа қол қою кезінде Сатушы 
көрсеткен банктік шотқа ақшаны аудару арқылы қолма-
қолсыз ақша түрінде Сатып алушымен жүргізіледі. 

2.4. Жылжымайтын мүлік объектісіне төлем 
жүргізу бойынша Сатып алушының міндеттемелері 
Сатушының банктік шотына ақша толық көлемде түскен 
сәттен бастап орындалды деп есептеледі. 
  
 

  
Договор купли-продажи недвижимого имущества 

  
                  [место заключения договора]    

  
Акционерное общество "Фонд гарантирования 

жилищного строительства" в лице [должность, Ф. И. О.], 
действующего на основании [документ, подтверждающий 
полномочия действовать от имени юридического лица], 
именуемое в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и 
[полное наименование покупателя] в лице [должность, Ф. 
И. О.], действующего на основании [документ, 
подтверждающий полномочия действовать от имени 
юридического лица], именуемое в дальнейшем 
"Покупатель", с другой стороны, а вместе именуемые 
"Стороны" [Ф. И. О. Покупателя], [значение] года 
рождения, [документ удостоверяющий личность серия, 
номер, выдан кем и когда], зарегистрированный по 
адресу: [вписать нужное], именуемый в дальнейшем 
"Покупатель", заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
  

1. Предмет договора 
  

1.1. Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателя в обусловленный договором срок недвижимое 
имущество, а Покупатель обязуется выплатить Продавцу 
обусловленную настоящим договором цену.  

1.2. Передаваемое по настоящему договору 
недвижимое имущество, расположенное по адресу 
[вписать нужное] и имеет следующие характеристики: 
[указать технические характеристики, количество 
этажей, комнат, входов в дом, общую площадь, 
площадь жилых помещений и др.]. 

1.3. Отчуждаемое недвижимое имущество 
принадлежит Продавцу на праве собственности на 
основании [указать правоустанавливающие 
документы]. 

1.4. Продавец подтверждает отсутствие каких-либо 
не названных в настоящем Договоре обременений в 
отношении отчуждаемого недвижимого имущества. 
 

2. Цена договора и порядок оплаты 
  

2.1. Стоимость объекта недвижимого имущества, 
указанная в пункте 1.2 настоящего договора, составляет 
[сумма цифрами и прописью] тенге. 

Цена договора является окончательной и в 
дальнейшем изменению не подлежит. 

2.2. Покупатель обязуется единовременно оплатить 
указанную в пункте 2.1 настоящего Договора стоимость 
объекта недвижимого имущества в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента подписания Сторонами 
настоящего Договора.  

2.3. Оплата производиться Покупателем путем 
безналичного перечисления денег на банковский счет, 
указанный Продавцом при подписании настоящего 
Договора.  

2.4. Обязательства Покупателя по оплате объекта 
недвижимого имущества считаются выполненными с 
момента поступления денег в полном объеме на 
банковский счет Продавца. 

 



3. Тараптардың міндеттері 
  

3.1. Сатушы: 
3.1.1. Осы Шарттың нысанасы болып табылатын 

мүлікті осы Шартта белгіленген тәртіппен және 
мерзімде Қабылдап алу-тапсыру актісі бойынша Сатып 
алушының меншігіне беруге. 

3.1.2. Жылжымайтын мүлік объектісінің меншік 
құқығына өтуін мемлекеттік тіркеу үшін барлық қажетті 
іс-әрекеттерді жасауға. 

3.1.3. Осы Шарттың 2.1.-тармағында көрсетілген 
Сатушының банктік шотына  ақша түскен күннен бастап 
3 (үш) жұмыс күні ішінде Жылжымайтын мүлікті 
қабылдап алу-тапсыру актісіне Тараптартардың қол 
қоюын қамтамасыз етуге. 

3.1.4. Жылжымайтын мүлікті қабылдап алу-
тапсыру актісіне қол қою кезінде Сатып алушыға 
жылжымайтын мүліктің мынадай құжаттарын беруге: 
[керегін енгізіп жазу]. 

3.1.5. осы Шартта белгіленген жылжымайтын мүлік 
үшін уақтылы ақы төленбеген жағдайда осы Шартты бір 
жақты тәртіпте бұзуға. 

3.1.6. Сатып алушы жүргізген төлемді қабылдауға 
міндетті. 

3.2. Сатып алушы:  
3.2.1. Осы шарттың 2.2.-тармағында көрсетілген 

мерзімдерге сәйкес жылжымайтын мүліктің құнын 
төлеуге. 

3.2.2. Осы Шартта көзделген жағдайында 
жылжымайтын мүлікті қабылдауға. 

3.2.3. Меншік құқығы ауысуды мемлекеттік 
тіркеумен байланысты шығыстарды көтеруге міндетті. 
  

4. Меншік құқығының ауысуы 
  

4.1. Осы шарт бойынша жылжымайтын мүлік 
объектісінің меншік құқының ауысуы  мемлекеттік 
тіркелген кезден бастап Алушыға ауышыға өтеді.  

4.2. Меншік құқығының ауысуын мемлекеттік 
тіркеуден бас жалтарып жүрген Тарап, екінші Тарапқа 
тіркеудің кешігуімен туындаған шығындарды өтеуге 
міндетті. 

4.3. Жылжымайтын мүлікті Қабылдап алу-беру 
актісіне қол қойғанға дейін иеліктен алынатын 
жылжымайтын мүліктің кездейсоқ жойылу қаупі немесе 
кездейсоқ бүлінуі мен оның сақталуына жауаптылықты 
Сатушы көтереді. 
  
 

5. Қорытынды ережелер 
  

5.1. Осы шарт Тараптар қол қойған кезден бастап 
күшіне енеді және Тараптар қабылдаған 
міндеттемелерді тиісінше орындалғанға дейін 
қолданылады. 

5.2. Осы шарт бойынша міндеттемелерді 
орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін 
Тараптар Қазақстан Республикасының азаматтық 
заңнамасына сәйкес жауапты болады. 

5.3. Осы Шартты орындау кезінде туындауы мүмкін 
дауларды  Тараптар келіссөз арқылы шешуге ұмтылатын 
болады. Тараптар арасында келісімге қол жеткізілмеген 
жағдайда дау сот тәртібімен қаралатын болады. 

5.4. Шарт тараптардың әрқайсысы үшін 2 (екі) 
данада жасалған. 

3. Обязательства сторон 
  

3.1. Продавец обязуется: 
3.1.1. Передать Покупателю в собственность 

недвижимое имущество, являющиеся предметом 
настоящего Договора, по Акту приема-передачи в порядке 
и сроки, установленные настоящим Договором. 

3.1.2. Совершить все необходимые действия для 
государственной регистрации перехода права 
собственности на объект недвижимости.  

3.1.3. Обеспечить подписание Сторонами Акта 
приема передачи недвижимого имущества в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня поступления денег, указанных 
в пункте 2.1 настоящего Договора, на банковский счет 
Продавца. 

3.1.4. При подписании Акта приема-передачи 
недвижимого имущества передать Покупателю 
следующие документы на недвижимое имущество: 
[вписать нужное]. 

3.1.5. В одностороннем порядке расторгнуть 
настоящий Договор в случае несвоевременной оплаты 
денег за недвижимое имущество, установленный 
настоящим Договором. 

3.1.6. Принять произведенную Покупателем оплату. 
3.2. Покупатель обязуется: 
3.2.1. Оплатить стоимость недвижимого имущества в 

соответствии со сроками, указанными в п. 2.2. настоящего 
Договора. 

3.2.2. Принять недвижимое имущество на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором. 

3.2.3. Нести расходы, связанные с государственной 
регистрацией перехода права собственности. 
  

4. Переход права собственности 
  

4.1. Право собственности на объект недвижимого 
имущества по настоящему договору переходят к 
Покупателю с момента государственной регистрации 
перехода права собственности.  

4.2. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от 
государственной регистрации перехода права 
собственности, должна возместить другой Стороне 
убытки, вызванные задержкой регистрации. 

4.3. До подписания Акта приема-передачи 
недвижимого имущества риск случайной гибели или 
случайного повреждения отчуждаемого недвижимого 
имущества и ответственность за его сохранность несет 
Продавец.  
  

5. Заключительные положения 
  

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента 
его подписания Сторонами и действует до надлежащего 
исполнения Сторонами принятых обязательств. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с гражданским 
законодательством Республики Казахстан. 

5.3. Споры, которые могут возникнуть при 
исполнении условий настоящего Договора, Стороны 
будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае 
недостижения согласия между Сторонами спор будет 
рассматриваться в судебном порядке. 

5.4. Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах для 
каждой из сторон. 



  
6. Тараптардың деректемелері мен қолдары 

  
Сатушы 
[керегін енгізіп жазу] 
 
 
[қолы, тегі, аты-жөні] 

Сатып алушы 
[керегін енгізіп жазу] 
 
 
[қолы, тегі, аты-жөні] 

  
 

  
6. Реквизиты и подписи сторон 

  
Продавец 
[вписать нужное] 
 
[подпись, инициалы, 
фамилия] 

Покупатель 
[вписать нужное] 
 
[подпись, инициалы, 
фамилия] 

   
  
 

 


