
Мұрағат (2022) 
 

Есептен шығарылған мүлікті сату бойынша аукцион 
Сараптау комиссиясының шешіміне сәйкес (01.04.2022ж. №2 Хаттама) Батыс-Қазақстан 

облыстық филиалы 2022 жылғы 11 сәуірден бастап 22 сәуірге 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.zharmukhambetova@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 

· Мүліктің фотосуреттері   

  Мүліктің фотосуреттері 

Аукцион аяқталды. 

Батыс-Қазақстан облыстық филиялы қордың сыртқы интернет - ресурсында (Протокол №2) 

ақпаратты орналастыру тәсілімен өткізілген мүлікті сату аяқталды деп хабарлайды. 

Мүлікті сату қорытындысымен №1-48 позициялары бойынша Гончаров М.В. жеңімпаз 

атанды.  

·         Жұмыс тобының қорытындысы 

 

Есептен шығарылған мүлікті сату бойынша аукцион 
Сараптау комиссиясының шешіміне сәйкес (18.02.2022ж. №1 Хаттама) Батыс-Қазақстан 

облыстық филиалы 2022 жылғы 08 сәуірден бастап 15 сәуірге дейін 18-00 сағатқа Қордың 

сыртқы интернет-ресурсына ақпарат орналастыру тәсілімен есептен шығарылған мүлікті 

сату бойынша қайталанды аукцион өткізілетінін туралы хабарлайды. Кестеде ҚҚС 

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

заңды/жеке тұлға өтініштерде өз бағасын көрсетіп, a.zharmukhambetova@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. 

Сараптау комиссиясының шешіміне сәйкес (18.02.2022ж. №1 Хаттама) Батыс-Қазақстан 

облыстық филиялы қордың сыртқы интернет - ресурсында ақпаратты орналастыру 

тәсілімен өткізілген мүлікті сату аяқталды деп хабарлайды. 

Мүлікті сату қорытындысымен №1-2 позициялары бойынша Гончаров М.В. жеңімпаз 

атанды.  

Жұмыс тобының қорытындысы 
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Есептен шығарылған мүлікті сату бойынша аукцион 
Сараптама комиссиясының шешіміне (01.04.2022 жылғы №2 хаттама) сәйкес «БЖЗҚ» АҚ 

Шымкент қ. филиалы 2022 жылдың 11 сәуірден бастап 15 сәуірге 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 sh.zhunusbekova@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 18 сәуірде қойылады. 

Аукцион аяқталғаннан кейін жеңімпаздармен сатылған мүлікті сатып алу-сату шарттары 

жасалатын болады. 

·         Сатуға жататын мүлік 

Аукцион аяқталды. 

Іске асыру Қордың сыртқы интернет-ресурсында (enpf.kz) хабарландыру орналастыру 

арқылы жүзеге асырылды. Жеке тұлғалардан пайдаланудан шығарылған мүлікті сатып алу 

туралы ұсыныспен 2 өтініш түсті. Мазалов Юрий Валерьевичтен және Қыбыраев Азамат 

Мұхтарұлынан, мұндағы аукцион қорытындысы бойынша жеңімпаз болып Мазалов Ю.В. 

 

Есептен шығарылған мүлікті сату бойынша аукцион 
Сараптау комиссиясының шешіміне сәйкес (18.02.2022ж. №1 Хаттама) Батыс-Қазақстан 

облыстық филиалы 2022 жылғы 18 наурыздан бастап 30 наурызға 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.zharmukhambetova@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 
Сараптау комиссиясының шешіміне сәйкес (18.02.2022ж. №1 Хаттама) Семей қаласындағы 

Өңірлік филиалы 2022 жылғы 17 наурыздан бастап 30 наурызға 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; 
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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. 

2022 жылғы 17 наурыз мен 30 наурыз 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. 

 

Есептен шығарылған мүлікті сату бойынша аукцион 
Сараптау комиссиясының шешіміне сәйкес (18.02.2022ж. №1 хаттама) Павлодар облыстық 

филиалы 2022 жылғы 01 наурыздан бастап 2022 жылы 30 наурызға 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 

 

Жылжымалы мүлікті сату туралы хабарлама   

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ Солтүстік Қазақстан облыстық филиалы 

арқылы жылжымалы мүлікті сату туралы хабарлайды. 

Өтініштерді қабылдау мерзімі 2022 жылғы 28 ақпанның Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша 

09:00-бастап 2022 жылғы 14 наурыздың 18:00-ге дейін. 

Маркасы/типі, сатып алу жылы, пайдалануға жарамдылық туралы мәліметтері, сату бағасы 

көрсетілген мүліктің тізбесі Қосымшада берілген. 

Активті сатып алуға ниет білдірген заңды /жеке тұлға өтініштерде өз бағасын 

көрсетіп, k.eralina@enpf.kz электрондық мекенжайына жіберуі тиіс. Өтініштердің 

басымдығы мынадай тәртіппен белгіленеді: 

1. мүлік бірлігі үшін ең жоғары ұсынылған баға бойынша; 

2. оны сатып алуға ниет білдірген заңды/жеке тұлға жауапты бөлімшеге ұсынған күні мен 

уақыты бойынша. 

Толық ақпаратты +7 (777)33-61-999 телефоны бойынша алуға болады.  

·         Сатуға жататын мүлік 

·          Мүліктің фотосуреттері 

Аукционның қорытындысы бойынша Алем СК ЖШС жеңімпаз болып табылады 
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Есептен шығарылған мүлікті сату бойынша аукцион 
Сараптау комиссиясының шешіміне сәйкес (15.02.2022ж. №1 хаттама) Қарағанды 

облыстық филиалы 2022 жылғы 01 наурыздан бастап 14 наурызға 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 

·         Сатуға жататын мүлік 

·         Мүліктің фотосуреттері 

 

«БЖЗҚ» АҚ жылжымайтын мүлік сатады  
"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы заңды және жеке 

тұлғалардың өтінімдері бойынша ағымдағы баланстық құнынан (бағалау құны) төмен 

болмайтын құны бойынша тукелей сату өткізу арқылы "БЖЗҚ" АҚ-ның жылжымайтын 

мүлкін сататыны туралы хабарлайды. 

Өткізу кезеңі 2022 жылғы 1 наурыздан 2022 жылғы 1 сәуірге дейін. 

Объектілер тізбесі, бастапқы сату бағасы Қосымшада берілген. 

Толық ақпаратты Сіз 8 (727) 331-66-99 (ішкі 5310) телефоны бойынша ала аласыз.  

 

Есептен шығарылған мүлікті сату бойынша аукцион 
Сараптама комиссиясының шешіміне (10.12.2021 жылғы №9 хаттама) сәйкес «БЖЗҚ» АҚ 

Қызметті қамтамасыз ету департаменті 2022 жылдың 19 қаңтарынан сағат 09.00 дан бастап 

2022 жылғы 27 қаңтарға 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. 

Аукцион аяқталғаннан кейін жеңімпаздармен сатылған мүлікті сатып алу-сату шарттары 

жасалатын болады. 

·         Сатуға жататын мүлік 
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