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                                                                         Жихаз және орг.техника фотосы мен күй сипаттамасы 
 

 

№ Аты 

Есепке 

тіркеу 

күні 

Түгендеу 

нөмірі 

Бастапқы 

құны 

Баланс құны, 

теңгемен  
Күй сипаттамасы Фото/Ескертпе 

Бастапқы құн, 

теңгемен 

1 

Офис 
креслосы 

 

15.09.2015 

 9-0013147 8 450,00 8 450,00 

 
 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 
Офис 
креслосы  

13.09.2018 

 9-0018310 18 955,00 18 955,00 

 
 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 

 

3 
Офис 
креслосы  

15.09.2015 

 9-0013139 8 450,00 8 450,00 

 
 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 

4 
Офис 
креслосы  

15.09.2015 

 9-0013167 
8 450,00 

 

8 450,00 

 

 
 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 



3 

 

5 
Офис 
креслосы  

13.09.2018 

 9-0018303 18 955,00 18 955,00 

 
 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 

6 
Офис 
креслосы  

31.12.2013 

 9-0002280 14 600,00 14 600,00 

 
 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 

7 
Офис 
креслосы  

15.09.2015 

 9-0013136 8 450,00 8 450,00 

 
 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. 
 

 

500,00 



4 

 

Бұл кресло есептен 

шығаруға жатады.  

 

 

 

8 Орындық   
13.09.2018 

9-0018330 4 990,00 4 990,00 

 
 Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Орындықтың 

аяқтары сынған, 

жыртылған. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кресло есептен 

шығаруға жатады.  
 

 
 

 

200,00 



5 

 

9 
Офис 

орындығы 
26.06.2015 

 
9-0009716 6 070,00 6 070,00 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Орындықтың 

аяқтары сынған, 

жыртылған. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. Бұл 

кресло есептен шығаруға 

жатады. 

 

200.00 

10 
Офис 
креслосы  

15.09.2015 

 9-0013138 8 450,00 8 450,00 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Орындықтың 

аяқтары сынған, 

жыртылған. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. Бұл 

кресло есептен шығаруға 

жатады. 

 
 

500,00 

11 
Офис 
креслосы  

13.09.2018 

 9-0018311 18 955,00 18 955,00 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Орындықтың 

аяқтары сынған, 

жыртылған. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. Бұл 

кресло есептен шығаруға 

жатады. 

 

500,00 



6 

 

12 
Офис 
креслосы  

13.09.2018 

 9-0018315 18 955,00 18 955,00 

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 

13 
Табурет 

(скамья) 
13.09.2018 

9-0018297 22 465,00 22 465,00 

 Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Орындықтың 

аяқтары сынған, 

жыртылған. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. Бұл 

кресло есептен шығаруға 

жатады.  

 
 

     700,00 



7 

 

14 
Табурет 

(скамья) 
13.09.2018 

9-0018299 22 465,00 22 465,00 

 Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Орындықтың 

аяқтары сынған, 

жыртылған. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. Бұл 

кресло есептен шығаруға 

жатады.  

 

700,00 

15 
Табурет 

(скамья) 
13.09.2018 

9-0018300 22 465,00 22 465,00 

 Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Орындықтың 

аяқтары сынған, 

жыртылған. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. Бұл 

кресло есептен шығаруға 

жатады.  

 

700,00 

16 
Офис 
креслосы  

15.09.2015 

 9-0013180 8 450,00 8 450,00 

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 

 

17 
Офис 

орындығы 
13.09.2018 

9-0018331 4 990,00 4 990,00 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Орындықтың 

аяқтары сынған, 

жыртылған. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. Бұл 

кресло есептен шығаруға 

жатады. 

 
 

200,00 

18 Орындық 
13.09.2018 

9-0018355 4 990,00 4 990,00 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Орындықтың 

аяқтары сынған, 

жыртылған. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. Бұл 

кресло есептен шығаруға 

жатады. 

 

200,00 

19 
Кітап 

шкафы 
23.08.2011 

10019621 30 000,00 30 000,00 

Шкаф корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. шкаф жасалған 

Материал желімделген, 

Бұл шкафтың құрамдас 

бөліктерін бір тұтасқа 

бекітуге мүмкіндік 

бермейді. Кесте ескірген. 

Жөндеу іс жүзінде 

мүмкін емес. Бұл кесте 

есептен шығаруға 

жатады. 

 

 

1500,00 



9 

 

 

20 
Киім 

шкафы 
31.12.2013 

9-0002327 34 600,00 34 600,00 

Шкаф корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. шкаф жасалған 

Материал желімделген, 

Бұл шкафтың құрамдас 

бөліктерін бір тұтасқа 

бекітуге мүмкіндік 

бермейді. Кесте ескірген. 

Жөндеу іс жүзінде 

мүмкін емес. Бұл кесте 

есептен шығаруға 

жатады. 

 
 
 

1500,00 

21 
Офис 

үстелі 
31.12.2013 

9-0002294 22 600,00 22 600,00 

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. 

 

 
 

200,00 

 

 

 

 

 



10 

 

22 Орындық 
31.12.2013 

9-0002301 5 600,00 5 600,00 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Орындықтың 

аяқтары сынған, 

жыртылған. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кресло есептен 

шығаруға жатады. 

 

 
 

200,00 

 

200,00 

23 Орындық 
31.12.2013 

9-0002303 5 600,00 5 600,00 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Орындықтың 

аяқтары сынған, 

жыртылған. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кресло есептен 

шығаруға жатады. 

 

 
 

200,00 

 

200,00 



11 

 

24 
Жылжымал

ы тумба 
23.12.2016 

9-0014679 17 000,00 17 000,00 

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 

 

700,00 

25 
Жылжымал

ы тумба 
23.10.2015 

9-0014401 6 552,00 6 552,00 

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 

 

700,00 



12 

 

26 

 

Жылжымал

ы тумба 
23.10.2015 

9-0014409 6 552,00 6 552,00 

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 

 

700,00 

27 
Жылжымал

ы тумба 
23.10.2015 

9-0014414 
6 552,00 

 

6 552,00 

 

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 

 

700,00 



13 

 

28 Киім шкафы 
31.12.2013 

9-0002328 34 600,00 34 600,00 

Шкаф корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. шкаф 

жасалған Материал 

желімделген, Бұл 

шкафтың құрамдас 

бөліктерін бір тұтасқа 

бекітуге мүмкіндік 

бермейді. Кесте 

ескірген. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кесте есептен 

шығаруға жатады.  

1500,00 

 

1500,00 

29 

Ілдіргіш 20.09.2010 1-0015217 7 500,00 

7 500,00 
Ілдіргіштің құлақтары 

сынған. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кресло есептен 

шығаруға жатады. 

 

500,00 

 

500,00 



14 

 

30 Желдеткіш 
10.07.2014 

9-0004256 7 220,00 7 220,00 

Желдеткіш ескірген. 

Жөндеу іс жүзінде 

мүмкін емес. Бұл кесте 

есептен шығаруға 

жатады. 

 

400,00 

 

400,00 

31 
Кітап 

шкафы 
31.12.2013 

9-0002331 29 600,00 29 600,00 

Шкаф корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. шкаф 

жасалған Материал 

желімделген, Бұл 

шкафтың құрамдас 

бөліктерін бір тұтасқа 

бекітуге мүмкіндік 

бермейді. Кесте 

ескірген. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кесте есептен 

шығаруға жатады. 
 

1500,00 

 

1500,00 



15 

 

32 
Офис 

креслосы 
20.09.2018 

1-0015208 15 000,00 15 000,00 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Орындықтың 

аяқтары сынған, 

жыртылған. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кресло есептен 

шығаруға жатады. 

 

500,00 

 

500,00 

33 
Офис 

орындығы 
31.12.2013 

9-0002308 5 600,00 5 600,00 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Орындықтың 

аяқтары сынған, 

жыртылған. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кресло есептен 

шығаруға жатады. 

 

200,00 

 

200,00 



16 

 

34 
Офис 

орындығы 
13.09.2018 

9-0018356 4 990,00 4 990,00 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Орындықтың 

аяқтары сынған, 

жыртылған. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кресло есептен 

шығаруға жатады. 
 

200,00 

 

35 
Офис 

орындығы 
31.12.2013 

9-0002299 5 600,00 5 600,00 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Орындықтың 

аяқтары сынған, 

жыртылған. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кресло есептен 

шығаруға жатады. 

 

200,00 

 



17 

 

36 
Офис 

орындығы 
31.12.2013 

9-0002314 5 600,00 5 600,00 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Орындықтың 

аяқтары сынған, 

жыртылған. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кресло есептен 

шығаруға жатады. 

 

200,00 

 

200,00 

37 
Офис 

орындығы 
31.12.2013 

9-0002309 5 600,00 5 600,00 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Орындықтың 

аяқтары сынған, 

жыртылған. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кресло есептен 

шығаруға жатады. 

 

200,00 

 

200,00 
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38 
Кресло 

офисное 
13.09.2018 

9-0018313 18 955,00 18 955,00 

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 

 

500,00 

39 
Настольная 

лампа 
01.09.2016 

6-0001924 4 849,60 4 849,60 

Стол лампасы 

жанбайды,  кесте 

ескірген. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кесте есептен 

шығаруға жатады. 

 

500,00 

 

500,00 
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40 
Настольная 

лампа 
10.11.2017 

6-0014802 5066,47 5066,47 

Стол лампасы 

жанбайды,  кесте 

ескірген. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кесте есептен 

шығаруға жатады. 

 

500,00 

 

500,00 

41 
Настольная 

лампа 
01.09.2016 

6-0001925 4 849,60 4 849,60 

Стол лампасы 

жанбайды,  кесте 

ескірген. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кесте есептен 

шығаруға жатады. 

 

500,00 

 

500,00 

42 
Настольная 

лампа 
01.09.2016 

6-0001927 4 849,60 4 849,60 

Стол лампасы 

жанбайды,  кесте 

ескірген. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кесте есептен 

шығаруға жатады. 

 

500,00 

 

500,00 
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43 
Настольная 

лампа 
01.09.2016 

6-0001926 4 849,60 4 849,60 

Стол лампасы 

жанбайды,  кесте 

ескірген. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кесте есептен 

шығаруға жатады. 

 

500,00 

 

500,00 

44 
Стол 

лампасы 
01.09.2016 

6-0001923 4 849,60 4 849,60 

Стол лампасы 

жанбайды,  кесте 

ескірген. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кесте есептен 

шығаруға жатады. 

 

500,00 

 

500,00 

45 
Стол 

лампасы 
03.03.2015 

6-0000591 2 837,65 2 837,65 

Стол лампасы 

жанбайды,  кесте 

ескірген. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кесте есептен 

шығаруға жатады. 

 

500,00 

 

500,00 
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46 
Стол 

лампасы 
03.03.2015 

6-0000589 2 837,65 2 837,65 

Стол лампасы 

жанбайды,  кесте 

ескірген. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кесте есептен 

шығаруға жатады. 

 

500,00 

 

500,00 

47 
Стол 

лампасы 
01.09.2016 

6-0001928 4 849,60 4 849,60 

Стол лампасы 

жанбайды,  кесте 

ескірген. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кесте есептен 

шығаруға жатады. 

 

500,00 

 

500,00 
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48 
Стол 

лампасы 
05.12.2017 

6-0014831 5 066,47 5 066,47 

Стол лампасы 

жанбайды,  кесте 

ескірген. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кесте есептен 

шығаруға жатады. 

 

500,00 

 

500,00 

49 
Стол 

лампасы 
05.12.2017 

6-0014832 5 066,47 5 066,47 

Стол лампасы 

жанбайды,  кесте 

ескірген. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кесте есептен 

шығаруға жатады. 

 

500,00 

 

500,00 
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50 
Жылжымал

ы тумба 
23.10.2015 

9-0014411 6 552,00 6 552,00 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ящик 

не возможно выдвинуть 

и задвинуть в тумбу 

(сломана металлическое 

устройство, по 

которым передвигается 

ящик внутри тумбы). 

Сломаны ролики тумбы, 

на которых стоит 

тумба, и с помощью 

котрых передвигается 

по полу. Ремонт не 

целесообразен. Данная 

тумба подлежит 

списанию. 

 

700,00 

 

700,00 

51 Колонка 

 

01.02.2016 
6-0000109 2 047,79 2 047,79 

Колонканың 

динамиктері өртеніп 

кеткен,  кесте ескірген. 

Жөндеу іс жүзінде 

мүмкін емес. Бұл кесте 

есептен шығаруға 

жатады. 

 

1000,00 

 

1000,00 
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52 
Контаксыз 
термометр  

25.09.2020 
6-0016944 30 000,00 30 000,00 

Контаксыз термометр 

іске қосылмайды,  кесте 

ескірген. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кесте есептен 

шығаруға жатады. 

 

500,00 

 

500,00 

53 Есептегіш 
20.05.2022 

6-0017706 8 200,00 8 200,00 

Есептегіш іске 

қосылмайды,  ескірген. 

Жөндеу іс жүзінде 

мүмкін емес. Бұл кесте 

есептен шығаруға 

жатады. 

 

100,00 

 

100,00 
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54 Есептегіш 
01.09.2016 

6-0001920 3 225,60 3 225,60 

Есептегіш іске 

қосылмайды,  ескірген. 

Жөндеу іс жүзінде 

мүмкін емес. Бұл кесте 

есептен шығаруға 

жатады. 

 

100,00 

 

100,00 

55 

 

Стол 

лампасы 
03.03.2015 

6-0000588 2 837,65 2 837,65 

Стол лампасы 

жанбайды,  кесте 

ескірген. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кесте есептен 

шығаруға жатады. 

 

500,00 

 

500,00 

56 
Офис 

орындығы 
20.09.2010 

1-0015211 5 000 5 000 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Орындықтың 

аяқтары сынған, 

жыртылған. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кресло есептен 

шығаруға жатады. 

 

200,00 

 

200,00 
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57 
Офис 

орындығы 
20.09.2010 

1-0015213 5 000 5 000 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Орындықтың 

аяқтары сынған, 

жыртылған. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кресло есептен 

шығаруға жатады. 

 

200,00 

 

200,00 

58 
Офис 

орындығы 
20.09.2010 

1-0015212 5 000 5 000 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Орындықтың 

аяқтары сынған, 

жыртылған. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кресло есептен 

шығаруға жатады. 

 

200,00 

 

200,00 
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59 
Кітап 

шкафы 
23.08.2002 1255-1626 11 754,00 11 754,00 

Шкаф корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. шкаф 

жасалған Материал 

желімделген, Бұл 

шкафтың құрамдас 

бөліктерін бір тұтасқа 

бекітуге мүмкіндік 

бермейді. Кесте 

ескірген. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кесте есептен 

шығаруға жатады. 

 

1500,00 
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60 

Кітап 

шкафы 
23.08.2002 1255-1627 11 754,00 11 754,00 

Шкаф корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. шкаф 

жасалған Материал 

желімделген, Бұл 

шкафтың құрамдас 

бөліктерін бір тұтасқа 

бекітуге мүмкіндік 

бермейді. Кесте 

ескірген. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кесте есептен 

шығаруға жатады. 

 

1500,00 

61 
Кітап 

шкафы 
23.08,2002 

1256-1628 

 
12 245,00 12 245,00 

Шкаф корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. шкаф 

жасалған Материал 

желімделген, Бұл 

шкафтың құрамдас 

бөліктерін бір тұтасқа 

бекітуге мүмкіндік 

бермейді. Кесте 

ескірген. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

Бұл кесте есептен 

шығаруға жатады. 
 

1050,00 
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62 

Жұмысшы 
үстел 

тумбамен 

23.08.2002 
1254-1613 9 992,00 9 992,00 

 
 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 

63 

Жұмысшы 

үстел 

тумбамен 

23.08.2002 1251-1614 9 992,00 9 992,00 

 
 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 
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64 

Жүйелік 

блок Intel 

Core i3-540 

(3.06GHz) 

08.07.2011 10018449 69 730.00 0,00 

Негізгі құралдар, 

материалдық емес 

активтер, 

инвестициялық 

жылжымайтын мүлік, 

тауар -материалдық 

құндылықтар (қорлар) 

объектілерін және 

29.12.2017 жылғы №69 

дебиторлық берешекті 

баланстан шығару және 

есептен шығару, 

жүйеден тыс есепке алу 

туралы Қағидаларды ң 3 

-тарауының 17 -

тармағына сәйкес ОЖ, 

ҰМА, ТМҚ(З) 

объектілері 

пайдаланудан 

шығарылуға және 

есептен шығарылуға 

жатады теңгерімнен, 

жүйеден тыс есепке алу 

мынадай жағдайларда: 1 

– т. - моральдық тозу 

(жабдықтың жаңа 

түрлерімен 

салыстырғанда төмен 

техникалық 

сипаттамалар, 

бағдарламалық 

қамтылымның ескірген 

нұсқасы, басқалары); 3 – 

т. - оларды пайдалану 

қажеттілігінің болмауы; 

Ұзақ қызмет мерзімі, 

моральдық тұрғыдан 
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ескірген. Пайдаланудың 

қажеті жоқ. 

65 

Жүйелік 

блок  

LogyCom 

67532LC 

13.08.2013 8-0001083 
90 000.00 

 
0,00 

Негізгі құралдар, 

материалдық емес 

активтер, 

инвестициялық 

жылжымайтын мүлік, 

тауар -материалдық 

құндылықтар (қорлар) 

объектілерін және 

29.12.2017 жылғы №69 

дебиторлық берешекті 

баланстан шығару және 

есептен шығару, 

жүйеден тыс есепке алу 

туралы Қағидаларды ң 3 

-тарауының 17 -

тармағына сәйкес ОЖ, 

ҰМА, ТМҚ(З) 

объектілері 

пайдаланудан 

шығарылуға және 

есептен шығарылуға 

жатады теңгерімнен, 

жүйеден тыс есепке алу 

мынадай жағдайларда: 1 

– т. - моральдық тозу 

 

 

 

 

 

 

 

 

850 
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(жабдықтың жаңа 

түрлерімен 

салыстырғанда төмен 

техникалық 

сипаттамалар, 

бағдарламалық 

қамтылымның ескірген 

нұсқасы, басқалары); 3 – 

т. - оларды пайдалану 

қажеттілігінің болмауы; 

Ұзақ қызмет мерзімі, 

моральдық тұрғыдан 

ескірген. Пайдаланудың 

қажеті жоқ. 

66 

Жүйелік 

блок  

LogyCom 

73411LC 

27.10.2014 8-0004416 85 812.04 0,00 

Негізгі құралдар, 

материалдық емес 

активтер, 

инвестициялық 

жылжымайтын мүлік, 

тауар -материалдық 

құндылықтар (қорлар) 

объектілерін және 

29.12.2017 жылғы №69 

дебиторлық берешекті 

баланстан шығару және 

есептен шығару, 

жүйеден тыс есепке алу 

туралы Қағидаларды ң 3 

-тарауының 17 -

тармағына сәйкес ОЖ, 

ҰМА, ТМҚ(З) 

объектілері 

пайдаланудан 

шығарылуға және 

есептен шығарылуға 

жатады теңгерімнен, 

жүйеден тыс есепке алу  

850 
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мынадай жағдайларда: 1 

– т. - моральдық тозу 

(жабдықтың жаңа 

түрлерімен 

салыстырғанда төмен 

техникалық 

сипаттамалар, 

бағдарламалық 

қамтылымның ескірген 

нұсқасы, басқалары); 3 – 

т. - оларды пайдалану 

қажеттілігінің болмауы; 

Ұзақ қызмет мерзімі, 

моральдық тұрғыдан 

ескірген. Пайдаланудың 

қажеті жоқ. 
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67 

Жүйелік 

блок  

LogyCom 

67532LC 

04.09.2013 8-0001291 90 000.00 0,00 

Негізгі құралдар, 

материалдық емес 

активтер, 

инвестициялық 

жылжымайтын мүлік, 

тауар -материалдық 

құндылықтар (қорлар) 

объектілерін және 

29.12.2017 жылғы №69 

дебиторлық берешекті 

баланстан шығару және 

есептен шығару, 

жүйеден тыс есепке алу 

туралы Қағидаларды ң 3 

-тарауының 17 -

тармағына сәйкес ОЖ, 

ҰМА, ТМҚ(З) 

объектілері 

пайдаланудан 

шығарылуға және 

есептен шығарылуға 

жатады теңгерімнен, 

жүйеден тыс есепке алу 

мынадай жағдайларда: 1 

– т. - моральдық тозу 

(жабдықтың жаңа 

түрлерімен 

салыстырғанда төмен 

техникалық 

сипаттамалар, 

бағдарламалық 

қамтылымның ескірген 

нұсқасы, басқалары); 3 – 

т. - оларды пайдалану 

қажеттілігінің болмауы; 

Ұзақ қызмет мерзімі, 

моральдық тұрғыдан 

 

850 
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ескірген. Пайдаланудың 

қажеті жоқ. 

68 

Жүйелік 

блок  

LogyCom 

67532LC 

04.09.2013 8-0001289 90 000.00 0,00 

Негізгі құралдар, 

материалдық емес 

активтер, 

инвестициялық 

жылжымайтын мүлік, 

тауар -материалдық 

құндылықтар (қорлар) 

объектілерін және 

29.12.2017 жылғы №69 

дебиторлық берешекті 

баланстан шығару және 

есептен шығару, 

жүйеден тыс есепке алу 

туралы Қағидаларды ң 3 

-тарауының 17 -

тармағына сәйкес ОЖ, 

ҰМА, ТМҚ(З) 

объектілері 

пайдаланудан 

шығарылуға және 

есептен шығарылуға 

жатады теңгерімнен, 

жүйеден тыс есепке алу 

мынадай жағдайларда: 1 

– т. - моральдық тозу  

850 



36 

 

(жабдықтың жаңа 

түрлерімен 

салыстырғанда төмен 

техникалық 

сипаттамалар, 

бағдарламалық 

қамтылымның ескірген 

нұсқасы, басқалары); 3 – 

т. - оларды пайдалану 

қажеттілігінің болмауы; 

Ұзақ қызмет мерзімі, 

моральдық тұрғыдан 

ескірген. Пайдаланудың 

қажеті жоқ. 

69 

Жүйелік 

блок  

LogyCom 

67532LC 

13.08.2013 8-0001078 90 000.00 0,00 

Негізгі құралдар, 

материалдық емес 

активтер, 

инвестициялық 

жылжымайтын мүлік, 

тауар -материалдық 

құндылықтар (қорлар) 

объектілерін және 

29.12.2017 жылғы №69 

дебиторлық берешекті 

баланстан шығару және 

есептен шығару, 

жүйеден тыс есепке алу 

туралы Қағидаларды ң 3 

-тарауының 17 -

тармағына сәйкес ОЖ, 

ҰМА, ТМҚ(З) 

объектілері 

пайдаланудан 

шығарылуға және 

есептен шығарылуға 

жатады теңгерімнен, 

жүйеден тыс есепке алу  

850 



37 

 

мынадай жағдайларда: 1 

– т. - моральдық тозу 

(жабдықтың жаңа 

түрлерімен 

салыстырғанда төмен 

техникалық 

сипаттамалар, 

бағдарламалық 

қамтылымның ескірген 

нұсқасы, басқалары); 3 – 

т. - оларды пайдалану 

қажеттілігінің болмауы; 

Ұзақ қызмет мерзімі, 

моральдық тұрғыдан 

ескірген. Пайдаланудың 

қажеті жоқ. 



38 

 

70 

Жүйелік 

блок  

LogyCom 

67532LC 

04.09.2013 8-0001372 90 000.00 0,00 

Негізгі құралдар, 

материалдық емес 

активтер, 

инвестициялық 

жылжымайтын мүлік, 

тауар -материалдық 

құндылықтар (қорлар) 

объектілерін және 

29.12.2017 жылғы №69 

дебиторлық берешекті 

баланстан шығару және 

есептен шығару, 

жүйеден тыс есепке алу 

туралы Қағидаларды ң 3 

-тарауының 17 -

тармағына сәйкес ОЖ, 

ҰМА, ТМҚ(З) 

объектілері 

пайдаланудан 

шығарылуға және 

есептен шығарылуға 

жатады теңгерімнен, 

жүйеден тыс есепке алу 

мынадай жағдайларда: 1 

– т. - моральдық тозу 

(жабдықтың жаңа 

түрлерімен 

салыстырғанда төмен 

техникалық 

сипаттамалар, 

бағдарламалық 

қамтылымның ескірген 

нұсқасы, басқалары); 3 – 

т. - оларды пайдалану 

қажеттілігінің болмауы; 

Ұзақ қызмет мерзімі, 

моральдық тұрғыдан 

 

850 



39 

 

ескірген. Пайдаланудың 

қажеті жоқ. 

71 

Жүйелік 

блок  

LogyCom 

67532LC 

13.08.2013 8-0001079 90 000.00 0,00 

Негізгі құралдар, 

материалдық емес 

активтер, 

инвестициялық 

жылжымайтын мүлік, 

тауар -материалдық 

құндылықтар (қорлар) 

объектілерін және 

29.12.2017 жылғы №69 

дебиторлық берешекті 

баланстан шығару және 

есептен шығару, 

жүйеден тыс есепке алу 

туралы Қағидаларды ң 3 

-тарауының 17 -

тармағына сәйкес ОЖ, 

ҰМА, ТМҚ(З) 

объектілері 

пайдаланудан 

шығарылуға және 

есептен шығарылуға 

жатады теңгерімнен, 

жүйеден тыс есепке алу 

мынадай жағдайларда: 1 

– т. - моральдық тозу  

850 



40 

 

(жабдықтың жаңа 

түрлерімен 

салыстырғанда төмен 

техникалық 

сипаттамалар, 

бағдарламалық 

қамтылымның ескірген 

нұсқасы, басқалары); 3 – 

т. - оларды пайдалану 

қажеттілігінің болмауы; 

Ұзақ қызмет мерзімі, 

моральдық тұрғыдан 

ескірген. Пайдаланудың 

қажеті жоқ. 



41 

 

72 

Жүйелік 

блок  

LogyCom 

67532LC 

04.09.2013 8-0001292 90 000.00 0,00 

Негізгі құралдар, 

материалдық емес 

активтер, 

инвестициялық 

жылжымайтын мүлік, 

тауар -материалдық 

құндылықтар (қорлар) 

объектілерін және 

29.12.2017 жылғы №69 

дебиторлық берешекті 

баланстан шығару және 

есептен шығару, 

жүйеден тыс есепке алу 

туралы Қағидаларды ң 3 

-тарауының 17 -

тармағына сәйкес ОЖ, 

ҰМА, ТМҚ(З) 

объектілері 

пайдаланудан 

шығарылуға және 

есептен шығарылуға 

жатады теңгерімнен, 

жүйеден тыс есепке алу 

мынадай жағдайларда: 1 

– т. - моральдық тозу 

(жабдықтың жаңа 

түрлерімен 

салыстырғанда төмен 

техникалық 

сипаттамалар, 

бағдарламалық 

қамтылымның ескірген 

нұсқасы, басқалары); 3 – 

т. - оларды пайдалану 

қажеттілігінің болмауы; 

Ұзақ қызмет мерзімі, 

моральдық тұрғыдан 

 

850 



42 

 

ескірген. Пайдаланудың 

қажеті жоқ. 

73 

Жүйелік 

блок  

LogyCom 

70578LC 

05.12.2013 8-0003650 90 000.00 0,00 

Негізгі құралдар, 

материалдық емес 

активтер, 

инвестициялық 

жылжымайтын мүлік, 

тауар -материалдық 

құндылықтар (қорлар) 

объектілерін және 

29.12.2017 жылғы №69 

дебиторлық берешекті 

баланстан шығару және 

есептен шығару, 

жүйеден тыс есепке алу 

туралы Қағидаларды ң 3 

-тарауының 17 -

тармағына сәйкес ОЖ, 

ҰМА, ТМҚ(З) 

объектілері 

пайдаланудан 

шығарылуға және 

есептен шығарылуға 

жатады теңгерімнен, 

жүйеден тыс есепке алу 

мынадай жағдайларда: 1 

– т. - моральдық тозу 
 

850 



43 

 

(жабдықтың жаңа 

түрлерімен 

салыстырғанда төмен 

техникалық 

сипаттамалар, 

бағдарламалық 

қамтылымның ескірген 

нұсқасы, басқалары); 3 – 

т. - оларды пайдалану 

қажеттілігінің болмауы; 

Ұзақ қызмет мерзімі, 

моральдық тұрғыдан 

ескірген. Пайдаланудың 

қажеті жоқ. 

74 Ноутбук 19.09.2016 8-0009213 199 920.00 0,00 

Аналық платаның BIOS 

істен шықты 

(микросхема жанып 

кетті).Физикалық және 

моральдық тұрғыдан 

ескірген. Бұл модельге 

арналған компоненттер 

өндірістен 

алынады.Жөндеу 

орынсыз, бұл жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. 

 

3500 



44 

 

75 

Ақпаратты 

көрсету 

құралы. 

(Орталық 

табло) 

13.12.2016 8-0010327 211 680.00 0,00 
Экранда жарық бар, 

ақпарат көрсетпейді. 

 

 

3000 

76 

Шредер 

(қағаз және 

қатты диск 

жою 

құрылғысы) 

12.09.2018 9-0018283 27 990,00 27 990,00 

Құрылғыны басқаратын 

плата істен шыққан. 

Жөндеу іс-жүзінде 

мүмкін емес. 

 

 

1000 



45 

 

77 

Шредер 

(қағаз және 

қатты диск 

жою 

құрылғысы) 

12.09.2018 9-0018284 27 990,00 27 990,00 

Құрылғыны басқаратын 

плата істен шыққан. 

Жөндеу іс-жүзінде 

мүмкін емес. 

 

1000 

78 
Телефон 

аппараты 
08.09.2017 6-0004818 14 999,99 14 999,99 

Ұзақ мерзімді 

пайдалану нәтижесінде. 

Жөндеу қажет емес, бұл 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және 

моральдық тұрғыдан 

ескірген. 

 

500 



46 

 

79 
Телефон 

аппараты 
09.08.2018 6-0015686 14 445,76 14 445,76 

Ұзақ мерзімді 

пайдалану нәтижесінде. 

Жөндеу қажет емес, бұл 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және 

моральдық тұрғыдан 

ескірген. 

 

500 

80 
Телефон 

аппараты 
10.02.2016 6-0000910 4 633,34 4 633,34 

Ұзақ мерзімді 

пайдалану нәтижесінде. 

Жөндеу қажет емес, бұл 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және 

моральдық тұрғыдан 

ескірген. 

 

 

500 



47 

 

81 
Телефон 

аппараты 
10.02.2016 6-0001141 4 633,34 4 633,34 

Ұзақ мерзімді 

пайдалану нәтижесінде. 

Жөндеу қажет емес, бұл 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және 

моральдық тұрғыдан 

ескірген. 

 

 

500 

82 

Веб-Камера 

X-

Game,XW-

70B 

25.11.2016 9-0012118 3 333,00 3 333,00 

Ұзақ мерзімді 

пайдалану нәтижесінде. 

Жөндеу қажет емес, бұл 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және 

моральдық тұрғыдан 

ескірген. 
 

500 



48 

 

83 

Веб-Камера 

X-

Game,XW-

70B 

25.11.2016 9-0012115 3 333,00 3 333,00 

Ұзақ мерзімді 

пайдалану нәтижесінде. 

Жөндеу қажет емес, бұл 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және 

моральдық тұрғыдан 

ескірген. 
 

500 

84 Веб-камера. 06.11.2014 9-0006439 1 638,00 1 638,00 

Ұзақ мерзімді 

пайдалану нәтижесінде. 

Жөндеу қажет емес, бұл 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және 

моральдық тұрғыдан 

ескірген. 
 

500 

85 

Гарнитура 

Call – 

центрге 

арналған. 

14.08.2018 6-0016105 3 908,8 3 908,8 

Ұзақ мерзімді 

пайдалану нәтижесінде. 

Жөндеу қажет емес, бұл 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және 

моральдық тұрғыдан 

ескірген. 
 

100 



49 

 

 

86 

Монитор 

Fujitsu LED 

E20T6 

04.09.2013 8-0001726 19 760,00 0,00 

Ұзақ мерзімді 

пайдалану нәтижесінде. 

Жөндеу орынсыз, бұл 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және 

моральдық тұрғыдан 

ескірген, осы модельге 

арналған компоненттер 

өндірістен шығарылған. 

 

1600 

87 

Монитор 

Fujitsu LED 

E20T6 

04.09.2013 8-0001720 19 760,00 0,00 

Ұзақ мерзімді 

пайдалану нәтижесінде. 

Жөндеу орынсыз, бұл 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және 

моральдық тұрғыдан 

ескірген, осы модельге 

арналған компоненттер 

өндірістен шығарылған. 

 

1600 



50 

 

88 

Монитор 

Fujitsu LED 

E20T6 

31.07.2012 8-0000229 20 844,00 0,00 

Ұзақ мерзімді 

пайдалану нәтижесінде. 

Жөндеу орынсыз, бұл 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және 

моральдық тұрғыдан 

ескірген, осы модельге 

арналған компоненттер 

өндірістен шығарылған. 

 

1600 

89 

Монитор 

Fujitsu LED 

E20T6 

04.09.2013 8-0001725 19 760,00 0,00 

Ұзақ мерзімді 

пайдалану нәтижесінде. 

Жөндеу орынсыз, бұл 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және 

моральдық тұрғыдан 

ескірген, осы модельге 

арналған компоненттер 

өндірістен шығарылған. 

 

1600 

90 

Монитор 

Fujitsu LED 

E20T6 

31.07.2012 8-0000234 20 844,00 0,00 

Ұзақ мерзімді 

пайдалану нәтижесінде. 

Жөндеу орынсыз, бұл 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және 

моральдық тұрғыдан 

ескірген, осы модельге 

арналған компоненттер 

өндірістен шығарылған. 

 

1600 



51 

 

91 

Монитор 

Fujitsu LED 

E20T6 

04.09.2013 8-0001730 19 760,00 0,00 

Ұзақ мерзімді 

пайдалану нәтижесінде. 

Жөндеу орынсыз, бұл 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және 

моральдық тұрғыдан 

ескірген, осы модельге 

арналған компоненттер 

өндірістен шығарылған. 

 

1600 

92 

Монитор 

Fujitsu LED 

E20T6 

31.07.2012 8-0000236 20 844,00 0,00 

Ұзақ мерзімді 

пайдалану нәтижесінде. 

Жөндеу орынсыз, бұл 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және 

моральдық тұрғыдан 

ескірген, осы модельге 

арналған компоненттер 

өндірістен шығарылған. 

 

1600 

93 

Монитор 

Fujitsu LED 

E20T6 

31.07.2012 8-0000235 20 844,00 0,00 

Ұзақ мерзімді 

пайдалану нәтижесінде. 

Жөндеу орынсыз, бұл 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және 

моральдық тұрғыдан 

ескірген, осы модельге 

арналған компоненттер 

өндірістен шығарылған. 

 

1600 



52 

 

94 

Монитор 

Fujitsu LED 

E20T6 

04.09.2013 8-0001731 19 760,00 0,00 

Ұзақ мерзімді 

пайдалану нәтижесінде. 

Жөндеу орынсыз, бұл 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және 

моральдық тұрғыдан 

ескірген, осы модельге 

арналған компоненттер 

өндірістен шығарылған. 

 

1600 

95 

Монитор 

Fujitsu LED 

E20T6 

31.07.2012 8-0000230 20 844,00 0,00 

Ұзақ мерзімді 

пайдалану нәтижесінде. 

Жөндеу орынсыз, бұл 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және 

моральдық тұрғыдан 

ескірген, осы модельге 

арналған компоненттер 

өндірістен шығарылған. 

 

1600 

96 
ИБП SVC 

V-1200-F 
29.11.2013 8-0003263 12 825,00 00 

Ұзақ мерзімді 

пайдалану нәтижесінде. 

Жөндеу орынсыз, бұл 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және 

моральдық тұрғыдан 

ескірген, осы модельге 

арналған компоненттер 

өндірістен шығарылған. 

 

1000 



53 

 

 


