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Есептен шығарылған мүлікті сату бойынша аукцион 

Сараптама комиссиясының шешіміне (10.12.2021 жылғы №9 хаттама) сәйкес «БЖЗҚ» АҚ 

Қызметті қамтамасыз ету департаменті 2021 жылдың 28 желтоқсанынан сағат 09.00 дан 

бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін сағат 18.00-де (қоса алғанда). Қордың сыртқы 

интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәсілімен есептен шығарылған мүлікті іске 

асыру бойынша аукционның өтетіні туралы хабарлайды. Кестеде ҚҚС ескерілген бастапқы 

ең төменгі баға көрсетілген. Аталған активті сатып алуға ниет білдірген заңды/жеке тұлға 

өтінішінде өзінің бағасын көрсетуі және  m.taubaev@enpf.kz  электрондық мекенжайына 

жолдауы тиіс. Өтініштердің басымдығы келесі тәртіпте белгіленеді: 

1. мүлік бірлігі үшін ең жоғары ұсынылған баға бойынша; 

2. мүлікті сатып алуға ниет білдірген заңды/жеке тұлғаның жауапты бөлімшеге ұсынған 

күні мен уақыты бойынша. 

1-кезеңде сатылмаған мүлік 2-кезеңге - 2022 жылғы 6 қаңтарда сағат 09.00 дан бастап 2022 

жылғы 13 қаңтарға дейін сағат 18.00-де (қоса алғанда) қойылады. 

Аукцион аяқталғаннан кейін жеңімпаздармен сатылған мүлікті сатып алу-сату шарттары 

жасалатын болады. 

· Сатуға жататын мүлік 

  

Есептен шығарылған мүлікті сату бойынша аукцион 

Сараптау комиссиясының шешіміне сәйкес (10.12.2021ж. №9 хаттама) Павлодар облыстық 

филиалы 2021 жылғы 27 желтоқсаннан бастап 2022 жылы 22 қаңтарға дейін 18-00 сағатқа 

Қордың сыртқы интернет-ресурсына ақпарат орналастыру тәсілімен есептен шығарылған 

мүлікті сату бойынша аукцион өткізілетіні туралы хабарлайды. Кестеде ҚҚС ескерілген 

бастапқы ең төменгі баға көрсетілген. Аталған активті сатып алғысы келетін заңды/жеке 

тұлға өтініштерде өз бағасын көрсетіп, a.zhanahutdinova@enpf.kz электрондық 

мекенжайына жолдауы тиіс. Өтініштер басымдылығы мынадай тәртіппен белгіленеді: 

1) мүлік бірлігіне ең көп ұсынылған баға бойынша; 

2) жауапты бөлімшеге оны сатып алғысы келетін заңды/жеке тұлға берген күн мен уақыт 

бойынша. 

Жеңімпаздармен аукцион аяқталған соң сатылған мүлікті сатып алу-сату шарты жасалады. 

·  Сатуға жататын мүлік 

·  Мүліктің фотосуреттері 

  

Есептен шығарылған мүлікті сату бойынша аукцион 

Сараптама комиссиясының шешіміне (10.12.2021 жылғы №9 хаттама) сәйкес «БЖЗҚ» АҚ 

Жамбыл облыстық филиалы 2021 жылдың 23 желтоқсанынан бастап 30 желтоқсанға дейін 

сағат 18.00-де Қордың сыртқы интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәсілімен 

есептен шығарылған мүлікті іске асыру бойынша аукционның өтетіні туралы хабарлайды. 

Кестеде ҚҚС ескерілген бастапқы ең төменгі баға көрсетілген. Аталған активті сатып алуға 

ниет білдірген заңды/жеке тұлға өтінішінде өзінің бағасын көрсетуі 

және d.alibayeva@enpf.kz  электрондық мекенжайына жолдауы тиіс. Өтініштердің 

басымдығы келесі тәртіпте белгіленеді: 

1. мүлік бірлігі үшін ең жоғары ұсынылған баға бойынша; 
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2. мүлікті сатып алуға ниет білдірген заңды/жеке тұлғаның жауапты бөлімшеге ұсынған 

күні мен уақыты бойынша. 

1-кезеңде сатылмаған мүлік 2-кезеңге - 2022 жылғы 6 қаңтарда қойылады. 

Аукцион аяқталғаннан кейін жеңімпаздармен сатылған мүлікті сатып алу-сату шарттары 

жасалатын болады. 

·  Сатуға жататын мүлік 

·  Мүліктің фотосуреттері 

·  Жұмыс тобының қорытындысы 

 Аукцион аяқталды. Аукцион женімпаздары: 

1.      Ерназаров Т. 

2.      Абдикаримова Ж. 

3.      Өскенбай Б. 

 

Есептен шығарылған мүлікті сату бойынша аукцион 

Сараптама комиссиясының шешіміне (10.12.2021 жылғы №9 хаттама) сәйкес «БЖЗҚ» АҚ 

Алматы облыстық филиалы 2021 жылдың 21 желтоқсанынан сағат 09.00 дан бастап 2021 

жылғы 27 желтоқсанға дейін сағат 18.00-де (қоса алғанда) Қордың сыртқы интернет-

ресурсында ақпаратты орналастыру тәсілімен есептен шығарылған мүлікті іске асыру 

бойынша аукционның өтетіні туралы хабарлайды. Кестеде ҚҚС ескерілген бастапқы ең 

төменгі баға көрсетілген. Аталған активті сатып алуға ниет білдірген заңды/жеке тұлға 

өтінішінде өзінің бағасын көрсетуі және  m.sayatova@enpf.kz  электрондық мекенжайына 

жолдауы тиіс. Өтініштердің басымдығы келесі тәртіпте белгіленеді: 

1. мүлік бірлігі үшін ең жоғары ұсынылған баға бойынша; 

2. мүлікті сатып алуға ниет білдірген заңды/жеке тұлғаның жауапты бөлімшеге ұсынған 

күні мен уақыты бойынша. 

1-кезеңде сатылмаған мүлік 2-кезеңге - 2022 жылғы 6 қаңтарда сағат 09.00 дан бастап 2022 

жылғы 13 қаңтарға дейін сағат 18.00-де (қоса алғанда) қойылады. 

Аукцион аяқталғаннан кейін жеңімпаздармен сатылған мүлікті сатып алу-сату шарттары 

жасалатын болады. 

· Сатуға жататын мүлік 

· Мүліктің фотосуреттері 

Аукцион аяқталды. Аукцион женімпаздары  техника бойынша  А.Е.Ягодкин, жиһаз 

бойынша А.А. Несепбаев  

Жылжымалы мүлікті сату туралы хабарландыру (заңды және жеке тұлғалардың 

өтініші бойынша)  

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы арқылы 

жылжымалы мүлікті сату туралы хабарлайды. 

Өтініштерді қабылдау мерзімі 2021 ж. «04» қарашадан «10» қарашаға (қоса алғанда) дейін. 

Маркасы/типі, сатып алынған жылы, пайдалануға жарамдылығы туралы мәліметтер, өткізу 

бағасы көрсетілген мүліктің тізбесі қосымшада берілген. 
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Толық ақпаратты +7 (7112)267074 ішкі 71128 телефоны 

және zh.sundetova@enpf.kz электрондық пошта арқылы бойынша ала аласыз 

·  Сатуға жататын мүлік 

·  Мүліктің фотосуреттері 

·  Жұмыс тобының қорытындысы 

Батыс-Қазақстан облыстық филиялы қордың сыртқы интернет - ресурсында ақпаратты 

орналастыру тәсілімен өткізілген мүлікті сату аяқталды деп хабарлайды. 

Мүлікті сату қорытындысымен №1-32 позициялары бойынша Гончаров М.В. жеңімпаз 

атанды. 

 

Есептен шығарылған мүлікті сату бойынша аукцион 

Сараптау комиссиясының шешіміне сәйкес (23.04.2021ж. №4 хаттама) Қарағанды 

облыстық филиалы 2021 жылғы 25 қазаннан бастап 07 қарашаға дейін 18:00 сағатқа Қордың 

сыртқы интернет-ресурсына ақпарат орналастыру тәсілімен есептен шығарылған мүлікті 

сату бойынша аукцион өткізілетіні туралы хабарлайды. Кестеде ҚҚС ескерілген бастапқы 

ең төменгі баға көрсетілген. Аталған активті сатып алғысы келетін заңды/жеке тұлға 

өтініштерде өз бағасын көрсетіп, a.insebaev@enpf.kz электрондық мекенжайына жолдауы 

тиіс. Өтініштер басымдылығы мынадай тәртіппен белгіленеді: 

1) мүлік бірлігіне ең көп ұсынылған баға бойынша; 

2) жауапты бөлімшеге оны сатып алғысы келетін заңды/жеке тұлға берген күн мен уақыт 

бойынша. 

Жеңімпаздармен аукцион аяқталған соң сатылған мүлікті сатып алу-сату шарты жасалады. 

· Сатуға жататын мүлік 

·  Мүліктің фотосуреттері 

  

Жылжымалы мүлікті сату туралы хабарландыру (заңды және жеке тұлғалардың өтініші 

бойынша)  

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы арқылы 

жылжымалы мүлікті сату туралы хабарлайды. 

Өтініштерді қабылдау мерзімі 2021 ж. «04» қарашадан «10» қарашаға дейін. 

Маркасы/типі, сатып алынған жылы, пайдалануға жарамдылығы туралы мәліметтер, өткізу 

бағасы көрсетілген мүліктің тізбесі қосымшада берілген. 

Толық ақпаратты +7 (7112)267074 ішкі 71128 телефоны 

және zh.sundetova@enpf.kz электрондық пошта арқылы бойынша ала аласыз 

 

Есептен шығарылған мүлікті сату бойынша аукцион 

  Сараптама комиссиясының шешіміне сәйкес (17.09.2021 ж. №7 хаттама)  «БЖЗҚ» АҚ 

Қызылорда ОФ 2021 жылдың 25 қазанынан  бастап 05 қарашаға  дейін сағат 18.00-де 

Қордың сыртқы интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәсілімен есептен 

шығарылған мүлікті іске асыру бойынша аукционның 2-кезеңі өтетіні туралы хабарлайды. 

Кестеде ҚҚС ескерілген бастапқы ең төменгі баға көрсетілген. Аталған активті сатып алуға 

ниет білдірген заңды/жеке тұлға өтінішінтерінде өзінің бағасын көрсетуі 

және  p.nauryzbaeva@enpf.kz электрондық мекенжайына жолдауы тиіс. Өтініштердің 

басымдығы келесі тәртіпте белгіленеді: 

1. мүлік бірлігі үшін ең жоғары ұсынылған баға бойынша; 
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2. мүлікті сатып алуға ниет білдірген заңды/жеке тұлғаның жауапты бөлімшеге ұсынған 

күні мен уақыты бойынша. 

Аукцион аяқталғаннан кейін жеңімпаздармен сатылған мүлікті сатып алу-сату шарттары 

жасалатын болады. 

·         Сатуға жататын мүлік 

·         Мүліктің фотосуреттері 

·         Жұмыс тобының қорытындысы 

  

Мүлікті сату туралы хабарландыру (заңды және жеке тұлғалардың өтінштері 

бойынша) 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ Ақтөбе облыстық филиалы арқылы мүліктің 

сатылатыны туралы хабарлайды. 

Өтініштерді қабылдау мерзімі 2021 жылғы 28 қазанға дейін. 

Мүліктің маркасы/типі, сатып алынған жылы, пайдалануға жарамдылығы туралы 

мәліметтер, сату бағасы көрсетілген тізбесі Қосымшада ұсынылған. 

Толық ақпаратты мына телефон арқылы алуға болады: +7 (705) 838 77 78.  

·  Сатуға жататын мүлік 

·  Мүліктің фотосуреттері 

 

Ақтөбе облыстық филиялы қордың сыртқы интернет - ресурсында ақпаратты орналастыру 

тәсілімен өткізілген мүлікті сату аяқталды деп хабарлайды. 

Мүлікті сату қорытындысымен №1-22 позициялары бойынша Бокушев К.К. жеңімпаз 

атанды.  

 

Есептен шығарылған мүлікті сату бойынша аукцион 

Сараптау комиссиясының шешіміне сәйкес (23.04.2021ж. №4 хаттама) Семей 

қаласындағы Өңірлік филиалы 2021 жылғы 11 қазаннан бастап 24 қазанға дейін 18-00 

сағатқа Қордың сыртқы интернет-ресурсына ақпарат орналастыру тәсілімен есептен 

шығарылған мүлікті сату бойынша аукцион өткізілетіні туралы хабарлайды. Кестеде ҚҚС 

ескерілген бастапқы ең төменгі баға көрсетілген. Аталған активті сатып алғысы келетін 

заңды/жеке тұлға өтініштерде өз бағасын көрсетіп, a.musina@enpf.kz электрондық 

мекенжайына жолдауы тиіс. Өтініштер басымдылығы мынадай тәртіппен белгіленеді: 

1) мүлік бірлігіне ең көп ұсынылған баға бойынша; 

2) жауапты бөлімшеге оны сатып алғысы келетін заңды/жеке тұлға берген күн мен уақыт 

бойынша. 

Жеңімпаздармен аукцион аяқталған соң сатылған мүлікті сатып алу-сату шарты жасалады. 

· Сатуға жататын мүлік 

· Мүліктің фотосуреттері 

 

2021 жылғы 11 қазан мен 24 қазан сағат 18.00 аралығында Семей қ. Өңірлік филиалы 

қордың сыртқы интернет - ресурсында ақпаратты орналастыру тәсілімен өткізген есептен 

шығарылған мүлікті сату бойынша аукцион аяқталды. Аукцион қорытындылары бойынша 

мүлік бірлігі үшін ең жоғары баға ұсынған жеңімпаз: ЖК "Жакпаров Зинур Равильевич 

Восток IT сервис" 

Мекенжайы: ШҚО, Семей қ., Гагарин к-сі 218; телефоны: 87778518022, 87757066455. 

http://www.enpf.kz/upload/medialibrary/2cb/2cb1b2c337bb024f926b9eb5031bec6e.pdf
http://www.enpf.kz/upload/medialibrary/a17/a17f16a37b5b8f6b4e9a3dff175ef904.pdf
http://www.enpf.kz/upload/medialibrary/fd6/fd607f526d2a404c14e12df4158953ee.pdf
http://www.enpf.kz/upload/medialibrary/f52/f52d0e19f2e632339874cdbd04553dc7.pdf
http://www.enpf.kz/upload/medialibrary/131/131ad2011acaf5cb4ae128b1e3fccb69.pdf
mailto:g.kabdualieva@enpf.kz
http://www.enpf.kz/upload/medialibrary/2e4/2e46d48bfac9d3b70cc625a50fa74ff3.pdf
http://www.enpf.kz/upload/medialibrary/c2e/c2e09bd59d7c7f274a750e4d7478a675.pdf


Мүлікті сату туралы хабарландыру (заңды және жеке тұлғалардың өтінштері 

бойынша)  

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ Нұр-Сұлтан қ. филиалы арқылы мүліктің 

сатылатыны туралы хабарлайды. 

Өтініштерді қабылдау мерзімі 2021 жылғы 15 қыркүйекке дейін. 

Мүліктің маркасы/типі, сатып алынған жылы, пайдалануға жарамдылығы туралы 

мәліметтер, сату бағасы көрсетілген тізбесі Қосымшада ұсынылған. 

Толық ақпаратты мына телефон арқылы алуға болады: +7 701 733 87 65, +7 701 733 87 65.  

Мүліктің фотосуреттері (жиһаз) 

Мүліктің фотосуреттері (техника) 

Аукцион аяқталды. Келесі позициялар бойынша жеңіпаздар атанды: 

№1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 37, 38, 41, 44, 45, 104, 105, 111, 151, 175, 176 - Курбаниязов С.А. 

№15, 39, 106, 107, 108, 109, 156, 173, 174 - Тыштыков А.С. 

Орталық аппаратпен мүлікті сауда-саттық келісім шарттар жобасын келісуден кейін, 

жеңімпаздар келісім шартқа отырғызылады 

 

Есептен шығарылған мүлікті сату бойынша аукцион 

Сараптау комиссиясының шешіміне сәйкес (23.04.2021ж. №4 хаттама) «БЖЗҚ» АҚ 

Шымкент қ. филиалы 2021 жылғы 23 тамыздан бастап 31 тамызға дейін Қордың сыртқы 

интернет-ресурсына ақпарат орналастыру тәсілімен есептен шығарылған мүлікті сату 

бойынша аукцион өткізілетіні туралы хабарлайды. Кестеде ҚҚС ескерілген бастапқы ең 

төменгі баға көрсетілген. Аталған активті сатып алғысы келетін заңды/жеке тұлға 

өтініштерде өз бағасын көрсетіп, sh.zhunusbekova@enpf.kz электрондық мекенжайына 

жолдауы тиіс. Өтініштер басымдылығы мынадай тәртіппен белгіленеді: 

1) мүлік бірлігіне ең көп ұсынылған баға бойынша; 

2) жауапты бөлімшеге оны сатып алғысы келетін заңды/жеке тұлға берген күн мен уақыт 

бойынша. 

Жеңімпаздармен аукцион аяқталған соң сатылған мүлікті сатып алу-сату шарты жасалады. 

·  Сатуға жататын мүлік 

·  Мүліктің фотосуреттері 

Аукцион аяқталды. Аукцион қорытындысы бойынша жеңімпаз: Контробаева Агиян 

Нурмахамбетовна 

  

Есептен шығарылған мүлікті сату бойынша аукцион 

Сараптау комиссиясының шешіміне сәйкес (23.04.2021ж. №4 хаттама) Қостанай облыстық 

филиалы 2021 жылғы 2 тамыздан бастап 15 тамызға дейін Қордың сыртқы интернет-

ресурсына ақпарат орналастыру тәсілімен есептен шығарылған мүлікті сату бойынша 

аукцион өткізілетіні туралы хабарлайды. Кестеде ҚҚС ескерілген бастапқы ең төменгі баға 

көрсетілген. Аталған активті сатып алғысы келетін заңды/жеке тұлға өтініштерде өз 

бағасын көрсетіп, g.kabdualieva@enpf.kz электрондық мекенжайына жолдауы тиіс. 

Өтініштер басымдылығы мынадай тәртіппен белгіленеді: 

1) мүлік бірлігіне ең көп ұсынылған баға бойынша; 

2) жауапты бөлімшеге оны сатып алғысы келетін заңды/жеке тұлға берген күн мен уақыт 

бойынша. 

https://www.enpf.kzhttp/www.enpf.kz/upload/medialibrary/6b6/6b6795a6df3751bc1a35464e34a5ee4c.pdf
http://www.enpf.kz/upload/medialibrary/ede/edee250289c0849cb4e0004832904331.pdf
http://www.enpf.kz/upload/medialibrary/683/68364227f1a81c322785f61d7551b94b.pdf
mailto:sh.zhunusbekova@enpf.kz
http://www.enpf.kz/upload/medialibrary/2c7/2c786bcf1b19a08399f5f58a695a1fe2.pdf
http://www.enpf.kz/upload/medialibrary/741/7419af2c4b509532e1048c33e61a5310.pdf
mailto:g.kabdualieva@enpf.kz


Жеңімпаздармен аукцион аяқталған соң сатылған мүлікті сатып алу-сату шарты жасалады. 

·  Сатуға жататын мүлік 

·  Мүліктің фотосуреттері 

 

Аукцион аяқталды. Аукцион қорытындысы бойынша жеңімпаздар: Брухачевская Галина, 

Алденова Әсел 

  

Есептен шығарылған мүлікті сату бойынша аукцион 

Сараптау комиссиясының шешіміне сәйкес (23.04.2021ж. №4 хаттама) Солтүстік Қазақстан 

облыстық филиалы 2021 жылғы 19 шілдеден бастап 23 шілдеге дейін Қордың сыртқы 

интернет-ресурсына ақпарат орналастыру тәсілімен есептен шығарылған мүлікті сату 

бойынша аукцион өткізілетіні туралы хабарлайды. Кестеде ҚҚС ескерілген бастапқы ең 

төменгі баға көрсе 

 

http://www.enpf.kz/upload/medialibrary/748/748145cf71060c8c831b6f736efc7bd2.pdf
http://www.enpf.kz/upload/medialibrary/7a2/7a202cb54d7bd0aeba903d5ed3505c23.pdf

