
1 

 

 

  

№ Аты 
Есепке 

тіркеу күні 

Түгендеу 

нөмірі 

Бастапқы 

құны 

Баланс 

құны, 

теңгемен 

 

Күй сипаттамасы Фото/Ескертпе 
Бастапқы құн, 

теңгемен 

1 
Орындық 

 

30.07.2010 

 1-0013885 
3 500,00 

 

3 500,00 

 

Ұзақ уақыт пайдаланудан 

кейін шкафтың физикалық 

және эстетикалық жағдайы 

тозған. Бренд-букке сәйкес 

келмейді. Отыратын орны 

сынған және жоқ. Әрі қарай 

пайдалану ұсынылмайды. 

 

 

200,00 



2 

 

2 
Компьюте

рлік үстел  

30.07.2010 

 
1-0013907 

 

32 000,00 

 

32 000,00 

 

Ұзақ пайдаланудан үстелдің 

физикалық және 

эстетикалық жағдайы тозған, 

үстелдің аяғы сынған, екінші 

аяғы қабыршақтанған. Әрі 

қарай пайдалану 

ұсынылмайды. 
 

 

1 000,00 



3 

 

3 
Жұмыс 

үстелі  

06.10.2010 

 1-0015410 
15 000,00 

 

15 000,00 

 

Ұзақ пайдаланудан үстелдің 

физикалық және 

эстетикалық жағдайы тозған, 

аяғы сынған, үстелдің 

жиектері қабыршақтанған. 

Брендке сәйкес келмейді. 

Әрі қарай пайдалану 

ұсынылмайды. 

 

1 000,00 



4 

 

4 
Жұмыс 

үстелі  

06.10.2010 

 1-0015411 
15 000,00 

 

15 000,00 

 

Ұзақ пайдаланудан үстелдің 

физикалық және 

эстетикалық жағдайы тозған, 

аяғы сынған, үстелдің 

жиектері қабыршақтанған. 

Брендке сәйкес келмейді. 

Әрі қарай пайдалану 

ұсынылмайды. 

 

1 000,00 



5 

 

5 
Кеңсе 

орындығы  

24.05.2011 

 1-0017622 
3 800,00 

 

3 800,00 

 

Орындықтың физикалық 

және эстетикалық жағдайы 

ұзақ уақыт пайдаланудан 

тозған, аяғы сынған. Брендке 

сәйкес келмейді. Әрі қарай 

пайдалану ұсынылмайды. 

 

1000,00 

6 
Жылжыма

лы тумба 
31.12.2013 

9-0002979 
11 070,00 

 

11 070,00 

 

Тұғырдың физикалық және 

эстетикалық жағдайы ұзақ 

уақыт пайдаланудан тозған, 

астыңғы сөренің бекіткіші 

бұзылған, дөңгелегі сынған. 

Бренд-букке сәйкес 

келмейді. Әрі қарай 

пайдалану ұсынылмайды. 

 

700,00 



6 

 

7 
Жылжыма

лы тумба 
31.12.2013 

9-0002981 
11 070,00 

 

11 070,00 

 

Тұғырдың физикалық және 

эстетикалық жағдайы ұзақ 

уақыт пайдаланудан тозған, 

бірінші және екінші 

сөрелердің бекіткіштері 

бұзылған. Бренд-букке 

сәйкес келмейді. Әрі қарай 

пайдалану ұсынылмайды. 

 

700,00 

8 
Жылжыма

лы тумба 
18.09.2014 

9-0005183 
11 995,20 

 

11 995,20 

 

Шкафтың физикалық және 

эстетикалық жағдайы ұзақ 

уақыт пайдаланудан тозған, 

барлық үш сөренің бекіткіші 

бұзылған, дөңгелегі сынған. 

Бренд-букке сәйкес 

келмейді. Әрі қарай 

пайдалану ұсынылмайды. 

 

700,00 



7 

 

9 
4-орынды 

орындық  

19.06.2015 

 
9-0009677 

 

22 320,00 

 

22 320,00 

 

Орындықтың физикалық 

және эстетикалық жағдайы 

ұзақ уақыт пайдаланудан 

тозған, орындықтардың 

бекіткіштері бұзылған, 

астары жыртылған. Әрі 

қарай пайдалану 

ұсынылмайды. 

 

800,00 

10 
4-орынды 

орындық  

19.06.2015 

 
9-0009678 

 

22 320,00 

 

22 320,00 

 

Орындықтың физикалық 

және эстетикалық жағдайы 

ұзақ уақыт пайдаланудан 

тозған, отырғыш сынған. Әрі 

қарай пайдалану 

ұсынылмайды. 

 

800,00 



8 

 

11 
4-орынды 

орындық  

19.06.2015 

 
9-0009684 

 

22 320,00 

 

22 320,00 

 

Орындықтың физикалық 

және эстетикалық жағдайы 

ұзақ уақыт пайдаланудан 

тозған, орындық 

бекіткіштері сынған. Әрі 

қарай пайдалану 

ұсынылмайды. 

 

800,00 

12 
4-орынды 

орындық  

19.06.2015 

 
9-0009686 

 

22 320,00 

 

22 320,00 

 

Орындықтың физикалық 

және эстетикалық жағдайы 

ұзақ уақыт пайдаланудан 

тозған, бір орындық сынған. 

Әрі қарай пайдалану 

ұсынылмайды. 

 

800,00 



9 

 

13 
Кеңсе 

креслосы  

10.09.2015 

 
9-0013919 

 

8 450,00 

 

8 450,00 

 

Орындықтың физикалық 

және эстетикалық жағдайы 

ұзақ уақыт пайдаланудан 

тозған, дөңгелектері мен үш 

дөңгелек ұстағыштары 

сынған. Орындықтың 

табаны мен отырғышы 

тұрақты емес (қисайған 

кезде аударылады) 

(поршеньдік штанга сынған), 

арқалықтың негізі сынған. 

Әрі қарай пайдалану 

ұсынылмайды. 

 

500,00 

14 
Кеңсе 

креслосы  

10.09.2015 

 
9-0013920 

 

8 450,00 

 

8 450,00 

 

Орындықтың физикалық 

және эстетикалық жағдайы 

ұзақ уақыт пайдаланудан 

тозған, тұтқалары сынған, 

(поршеньдік штанга сынған) 

арқалық негізі сынған.Одан 

әрі пайдалану ұсынылмайды. 

 

500,00 



10 

 

15 
Кеңсе 

үстелі 

10.10.2015 

 
9-0014191 

 

7 800,00 

 

7 800,00 

 

Үстелдің физикалық және 

эстетикалық жағдайы ұзақ 

уақыт пайдаланудан тозған, 

аяғы сынған, үстелдің 

жиектері сыпырылған.. Әрі 

қарай пайдалану 

ұсынылмайды. 

 

1 000,00 

16 
Жылжыма

лы тумба  

14.10.2015 

 
9-0014425 

 

6 552,00 

 

6 552,00 

 

Шкафтың физикалық және 

эстетикалық жағдайы ұзақ 

уақыт пайдаланудан тозған, 

ортаңғы және төменгі 

сөрелері сынған, 

дөңгелектері сынған. Әрі 

қарай пайдалану 

ұсынылмайды. 

 

700,00 



11 

 

17 
Жылжыма

лы тумба  

14.10.2015 

 
9-0014428 

 

6 552,00 

 

6 552,00 

 

Шкафтың физикалық және 

эстетикалық жағдайы ұзақ 

уақыт пайдаланудан тозған, 

сөрелер мен дөңгелектер 

сынған. Әрі қарай пайдалану 

ұсынылмайды. 

 

700,00 

18 
Жылжыма

лы тумба  

14.10.2015 

 
9-0014429 

 

6 552,00 

 

6 552,00 

 

Шкафтың физикалық және 

эстетикалық жағдайы ұзақ 

уақыт пайдаланудан тозған, 

үстіңгі және ортаңғы 

сөрелер мен дөңгелектері 

сынған. Әрі қарай пайдалану 

ұсынылмайды. 

 

700,00 

19 
Жылжыма

лы тумба  

14.10.2015 

 
9-0014432 

 

6 552,00 

 

6 552,00 

 

Тұғырдың физикалық және 

эстетикалық жағдайы ұзақ 

уақыт пайдаланудан тозған, 

тұғырдың үстіңгі бөлігі, 

сөрелер мен дөңгелектер 

сынған. Әрі қарай пайдалану 

ұсынылмайды. 

 

700,00 



12 

 

20 
Жылжыма

лы тумба  

14.10.2015 

 
9-0014435 

 

6 552,00 

 

6 552,00 

 

Шкафтың физикалық және 

эстетикалық жағдайы ұзақ 

уақыт пайдаланудан тозған, 

ортаңғы сөре мен 

дөңгелектері сынған. Әрі 

қарай пайдалану 

ұсынылмайды. 

 

700,00 

21 
Жылжыма

лы тумба  

14.10.2015 

 
9-0014441 

 

6 552,00 

 

6 552,00 

 

Шкафтың физикалық және 

эстетикалық жағдайы ұзақ 

уақыт пайдаланудан тозған, 

сөрелер мен дөңгелектер 

сынған. Әрі қарай пайдалану 

ұсынылмайды. 

 

700,00 

22 
Жылжыма

лы тумба  

14.10.2015 

 
9-0014448 

 

6 552,00 

 

6 552,00 

 

Шкафтың физикалық және 

эстетикалық жағдайы ұзақ 

уақыт пайдаланудан тозған, 

сөрелер мен дөңгелектер 

сынған. Әрі қарай пайдалану 

ұсынылмайды. 

 

700,00 



13 

 

23 
Жылжыма

лы тумба  

14.10.2015 

 
9-0014457 

 

6 552,00 

 

6 552,00 

 

Тұғырдың физикалық және 

эстетикалық жағдайы ұзақ 

уақыт пайдаланудан тозған, 

төменгі сөренің бекіткіші, 

үстіңгі сөренің тұтқасы және 

дөңгелектері сынған. Әрі 

қарай пайдалану 

ұсынылмайды. 

 

700,00 

24 
Жылжыма

лы тумба  

14.10.2015 

 
9-0014459 

 

6 552,00 

 

6 552,00 

 

Тұғырдың физикалық және 

эстетикалық жағдайы ұзақ 

уақыт пайдаланудан тозған, 

ортаңғы сөренің бекітілуі, 

үстіңгі сөренің сабы және 

дөңгелектері сынған. Әрі 

қарай пайдалану 

ұсынылмайды. 

 

700,00 

25 
Жылжыма

лы тумба  

14.10.2015 

 
9-0014468 

 

6 552,00 

 

6 552,00 

 

Тұғырдың физикалық және 

эстетикалық жағдайы ұзақ 

уақыт пайдаланудан тозған, 

ортаңғы сөренің бекітілуі, 

үстіңгі сөренің сабы және 

дөңгелектері сынған. Әрі 

қарай пайдалану 

ұсынылмайды. 

 

700,00 



14 

 

26 
Жылжыма

лы тумба  

14.10.2015 

 
9-0014469 

 

6 552,00 

 

6 552,00 

 

Шкафтың физикалық және 

эстетикалық жағдайы ұзақ 

уақыт пайдаланудан тозған, 

төменгі сөре тұтқасы мен 

дөңгелектері сынған. Әрі 

қарай пайдалану 

ұсынылмайды. 

 

700,00 

27 
Жылжыма

лы тумба  

14.10.2015 

 
9-0014471 

 

6 552,00 

 

6 552,00 

 

Тұғырдың физикалық және 

эстетикалық жағдайы ұзақ 

уақыт пайдаланудан тозған, 

ортаңғы және төменгі 

сөрелердің бекітілуі және 

дөңгелектері сынған. Әрі 

қарай пайдалану 

ұсынылмайды. 

 

700,00 

28 
Жылжыма

лы тумба  

14.10.2015 

 
9-0014481 

 

6 552,00 

 

6 552,00 

 

Шкафтың физикалық және 

эстетикалық жағдайы ұзақ 

уақыт пайдаланудан тозған, 

дөңгелектері сынған. Әрі 

қарай пайдалану 

ұсынылмайды. 

 

700,00 



15 

 

29 
Жылжыма

лы тумба  

14.10.2015 

 
9-0014487 

 

6 552,00 

 

6 552,00 

 

Тұғырдың физикалық және 

эстетикалық жағдайы ұзақ 

уақыт жұмыс істегендіктен 

тозған, төменгі сөре мен 

сөренің өзін бекіту, 

дөңгелектері сынған. Әрі 

қарай пайдалану 

ұсынылмайды. 

 

700,00 

30 
Жылжыма

лы тумба  

14.10.2015 

 
9-0014492 

 

6 552,00 

 

6 552,00 

 

Тұғырдың физикалық және 

эстетикалық жағдайы ұзақ 

уақыт пайдаланудан тозған, 

ортаңғы сөренің бекітілуі, 

үстіңгі сөренің сабы және 

дөңгелектері сынған. Әрі 

қарай пайдалану 

ұсынылмайды. 

 

700,00 

 


