
1 

 

Фото мебели с описанием 
 

№ 

 
 Аты  Есепке тіркеу 

күні  

Түгендеу нөмірі  Бастапқы құны  Баланс құны, 

теңгемен  

Күй 

сипаттамасы  

Фото/Ескертпе  Бастапқы құн, 

теңгемен  
 

 
Есепке 

тіркеу 

күні 
 

 

Түген

деу 

нөмірі  
 

Бастапқы 

құны 

Баланс 

құны, 

теңгемен 

Күй сипаттамасы Фото/Ескертпе 
Бастапқы 

құн,теңгемен 

1 

Кеңсе 

креслос

ы 

31.12.2013 
1254-1845 5950,00 0,00 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Газлифт өзегін 

операторлық кресло 

орындығының негізіне 

қосатын түйін сынған. 

Роликтері бар бес сәулелі 

база (крест) жыртылған. 

Жөндеу іс жүзінде мүмкін 

емес. Бұл кресло есептен 

шығаруға жатады. 
 

500,00 

2 
Кеңсе 

үстелі 
31.12.2013 

1251-1970 42730,00 0,00 

Үстел корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Үстел жасалған 

Материал желімделген, Бұл 

үстелдің құрамдас 

бөліктерін бір тұтасқа 

бекітуге мүмкіндік 

бермейді. Кесте ескірген. 

Жөндеу іс жүзінде мүмкін 

емес. Бұл кесте есептен 

шығаруға жатады. 

 

 
 

1000,00 



2 

 

3 

Сд202 

тумбасы 

(алма 

ағашы) 

31.12.2013 
1252-1405 24103,00 0,00 

Тумба корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Үстел жасалған 

Материал желімделген, Бұл 

үстелдің құрамдас 

бөліктерін бір тұтасқа 

бекітуге мүмкіндік 

бермейді. Шкаф ескірген. 

Жөндеу іс жүзінде мүмкін 

емес. Бұл кесте есептен 

шығаруға жатады. 

 

 
 

700,00 

4 
Кеңсе 

үстелі 
31.12.2013 

1253-1788 2040,00 0,00 

Орындықтың мата 

төсеніштері бұзылған. 

Артқы жағы орындықтың 

жақтауына нашар 

бекітілген (ілулі, нығайту 

мүмкін емес).  

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Жөндеу іс жүзінде 

мүмкін емес. Бұл орындық 

есептен шығаруға жатады. 

 

 
 

100,00 

5 

 

 

Кеңсе 

креслос

ы 

11.12.2013 

 9-0001496 14800,00 0,00 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Орындықтың 

гидравликалық көтеру 

механизмі бұзылған 

(орындық көтерілмейді 

және төмендемейді). 

Қолтығы жыртылды. 

Жөндеуге болмайды, 

өйткені бұрандалар жоқ 

және бұрау бұрандалары 
 

500,00 



3 

 

жоқ. Жөндеу іс жүзінде 

мүмкін емес. Бұл кресло 

есептен шығаруға жатады. 

6 

 

 

Кеңсе 

креслос

ы 

17.11.2016 

 9-0014570 9049,99 0,00 

Орындықтың 

гидравликалық көтеру 

механизмі бұзылған 

(орындық көтерілмейді 

және төмендемейді). 

Артқы ұстағыш сынған. 

Қолтықтар жыртылған. 

Жөндеуге болмайды, 

өйткені бұрандалар жоқ 

және бұрау бұрандалары 

жоқ. Жөндеу іс жүзінде 

мүмкін емес. Бұл кресло 

есептен шығаруға жатады. 
 

500,00 

7 

 

 

Кеңсе 

креслос

ы 

17.11.2016 

 9-0014565 9049,99 0,00 

Артқы ұстағыштың 

бекітпесі сынған. 

Гидравликалық орындықты 

көтеру механизмі сынған, 

орындықты жылжыту 

роликтері сынған. Жөндеу 

орынсыз, бұл кресло есептен 

шығаруға жатады. 
 

500,00 

8 

 

 

Кеңсе 

креслос

ы 

10.09.2015 

 9-0013773 8450,00 0,00 

Гидравликалық көтеру 

механизмі сынған, орын 

көтерілмейді, қозғалыс үшін 

роликтер сынған. Жөндеу 

орынсыз, бұл кресло есептен 

шығаруға жатады. 

 

 

500,00 



4 

 

9 

 

 

Кеңсе 

креслос

ы 
31.12.2013 

9-0002372 14600,00 0,00 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Орындықтың 

гидравликалық көтеру 

механизмі сынған, артқы 

ұстағыш сынған, орындық 

көтерілмейді, қозғалыс 

роликтері сынған, жөндеу 

қажет емес, бұл орындық 

есептен шығарылады. 

 

500,00 

10 

 

 

Кеңсе 

креслос

ы 

10.09.2015 

 9-0013774 8450,00 0,00 

Гидравликалық көтеру 

механизмі сынған, орын 

көтерілмейді, қозғалыс үшін 

роликтер сынған. Жөндеу 

орынсыз, бұл кресло есептен 

шығаруға жатады. 
 

500,00 

11 

 

 

Кеңсе 

креслос

ы 
10.09.2015 

 9-0013749 8450,00 0,00 

Газ көтергіші сынған. 

Қолтығы жыртылды. 

Жөндеуге болмайды, 

өйткені бұрандалар жоқ 

және бұрау бұрандалары 

жоқ. Жөндеу іс жүзінде 

мүмкін емес. Бұл кресло 

есептен шығаруға жатады. 

 

 
 

 

500,00 



5 

 

12 

 

Кеңсе 

креслос

ы 
10.09.2015 

 9-0013756 8450,00 0,00 

Орындықтың 

гидравликалық көтеру 

механизмі бұзылған 

(орындық көтерілмейді 

және төмендемейді). 

Жөндеу іс жүзінде мүмкін 

емес. Бұл кресло есептен 

шығаруға жатады. 

 

 
 

500,00 

13 

 

Кеңсе 

креслос

ы 

10.09.2015 

 9-0013758 8450,00 0,00 

Газлифт өзегін 

операторлық кресло 

орындығының негізіне 

қосатын түйін сынған. 

Орындық газ көтергішке 

мықтап бекітілмеген, бұл 

орындықты қозғалмалы 

етеді. Жөндеу іс жүзінде 

мүмкін емес. Бұл кресло 

есептен шығаруға жатады. 

 
 

500,00 



6 

 

14 

 

 

Кеңсе 

креслос

ы 

10.09.2015 

 9-0013750 8450,00 0,00 

Бір қозғалыс ролигі сынған. 

Газлифт өзегін 

операторлық кресло 

орындығының негізіне 

қосатын түйін сынған. 

Орындық газ көтергішке 

мықтап бекітілмеген, бұл 

орындықты қозғалмалы 

етеді. Жөндеу іс жүзінде 

мүмкін емес. Бұл кресло 

есептен шығаруға жатады. 

 

500,00 

15 

 

 

Кеңсе 

креслос

ы 

17.11.2016 

 9-0014573 9049,99 0,00 

Газлифт өзегін 

операторлық кресло 

орындығының негізіне 

қосатын түйін сынған. 

Орындық газ көтергішке 

мықтап бекітілмеген, бұл 

орындықты қозғалмалы 

етеді. Жөндеу іс жүзінде 

мүмкін емес. Бұл кресло 

есептен шығаруға жатады. 
 

500,00 

16 

 

Кеңсе 

креслос

ы 
17.11.2016 

 9-0014577 9049,99 0,00 

Газлифт өзегін 

операторлық кресло 

орындығының негізіне 

қосатын түйін сынған. 

Орындық газ көтергішке 

мықтап бекітілмеген, бұл 

орындықты қозғалмалы 

етеді. Жөндеу іс жүзінде 

мүмкін емес. Бұл кресло 

есептен шығаруға жатады. 
 

500,00 



7 

 

17 

 

 

Кеңсе 

креслос

ы 

17.11.2016 

 9-0014576 9049,99 0,00 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Сломан 

узел, соединяющий шток 

газлифта с основанием 

сиденья операторского 

кресла. Пятилучевая база 

(крестовина) с роликами 

оторвана. Ремонт не 

целесообразен. Данное 

кресло подлежит списанию.  

500,00 

18 

 

 

Кеңсе 

креслос

ы 

10.09.2015 
9-0013771 8450,00 0,00 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Газлифт өзегін 

операторлық кресло 

орындығының негізіне 

қосатын түйін сынған. 

Роликтері бар бес сәулелі 

база (крест) жыртылған. 

Жөндеу іс жүзінде мүмкін 

емес. Бұл кресло есептен 

шығаруға жатады.  

500,00 



8 

 

19 

 

 

Кеңсе 

креслос

ы 17.11.2016 
9-0014566 9049,99 0,00 

Артқы жағы сынған. 

Жөндеу іс жүзінде мүмкін 

емес. Бұл кресло есептен 

шығаруға жатады. 

 
 

 

 

 

500,00 

 

 

20 

 

 

Кеңсе 

креслос

ы 

26.12.2019 
9-8980488 13805,00 0,00 

Артқы жағы сынған. 

Жөндеу іс жүзінде мүмкін 

емес. Бұл кресло есептен 

шығаруға жатады. 

 
 

500,00 



9 

 

21 

 

 

Кеңсе 

креслос

ы 

31.12.2013 
9-0002371 14600,00 0,00 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Артқы жағы 

сынған. Жөндеу іс жүзінде 

мүмкін емес. Бұл кресло 

есептен шығаруға жатады. 

 

500,00 

22 

 

Кеңсе 

креслос

ы 

11.12.2013 9-0001507 14800,00 0.00 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Артқы жағы 

сынған. Газлифт өзегін 

операторлық кресло 

орындығының негізіне 

қосатын түйін сынған. 

Жөндеу іс жүзінде мүмкін 

емес. Бұл кресло есептен 

шығаруға жатады 

 

500.00 



10 

 

23 

Тумбас

ы бар 

жұмыс 

үстелі 

10.12.2013 
9-0001493 29900,00 0,00 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Қорапты 

жылжыту және шкафқа 

жылжыту мүмкін емес 

(қорап шкафтың ішінде 

қозғалатын металл құрылғы 

сынған). Тұғырдың 

роликтері сынған, олардың 

көмегімен ол еденде 

қозғалады. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. Бұл 

тумба есептен шығаруға 

жатады. Үстел жасалған 

Материал желімделген, Бұл 

үстелдің құрамдас 

бөліктерін бір тұтасқа 

бекітуге мүмкіндік 

бермейді. Кесте ескірген. 

Жөндеу іс жүзінде мүмкін 

емес. Бұл кесте есептен 

шығаруға жатады. 

 

 

1000,00 

24 

Кеңсе 

үстелі 
20.09.2010 

10015198 3600,00 0,00 

Орындықтың артқы 

жағының тұтастығы 

бұзылады, бұл оны 

орындықтың жақтауына 

бұрандалармен бекітуге 

мүмкіндік бермейді. 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Жөндеу іс жүзінде 

мүмкін емес. Бұл орындық 

есептен шығаруға жатады. 

 

 
 

100,00 

25 
4 

орынды 
15.12.2014 

9-0007173 22321,00 0,00 

Үш аяқтың ортаңғы аяғы 

сынған. Орындық сынған. 

Жөндеу іс жүзінде мүмкін 

 800,00 



11 

 

орынды

қ 

емес. Бұл орындық есептен 

шығаруға жатады. 

 
 

26 

4 

орынды 

орынды

қ 

15.12.2014 
9-0007171 22321,00 0,00 

Үш аяқтың ортаңғы аяғы 

сынған. Құрылымның 

тұрақтылығы жоғалды. 

Орындық жартысында 

сынған. Жөндеу іс жүзінде 

мүмкін емес. Бұл орындық 

есептен шығаруға жатады. 

 

 
 

800,00 

27 

4 

орынды 

орынды

қ 

15.12.2014 
9-0007172 22321,00 0,00 

Үш аяқтың ортаңғы аяғы 

сынған. Құрылымның 

тұрақтылығы жоғалды. 

Орындық бүгіліп тұр. 

Жөндеу іс жүзінде мүмкін 

емес. Бұл орындық есептен 

шығаруға жатады. 

 

 
 

800,00 



12 

 

28 
Кеңсе 

үстелі 
20.09.2010 

10015204 3600,00 0,00 

Нарушена обивка спинки 

стула. Сломана одна ножка 

стула. Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ремонт не 

целесообразен. Данный стул 

подлежит списанию. 

 
 

100,00 

 


