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 «БЖЗҚ» АҚ балансынан, жүйеден тыс есебінен негізгі  құралдар нысанын,  

материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті,  

тауарлық-материалдық құндылықтарды (қорды) және  

дебиторлық берешекті есептен шығару және шығынға жазу қағидасына 

«31» желтоқсан 2020 жылғы № 111 хаттамасымен бекітілген № 13 Қосымша  

 

 

 

 

Жылжымалы мүлікті сату туралы хабарлама  

(заңды және жеке тұлғалардың өтініштері бойынша)  

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы  Павлодар облыстық филиалы атынан жылжымалы мүлікті сату туралы 

хабарлайды 

Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі 2023 жылдың 05 ақпанға дейін 

Мүліктің тізімі,  брендін атауы, сатып алған жылы, пайданалуға жарамдылығы туралы мәлімет, іске асыру бағасы қосымшасында көрсетілген. 

 

Толық ақпаратты тел.: +7 (707) 841-45-80 (Талгат) 
Қосымша 

№ Атауы  Түгендеу нөмірі 
Сатып алған 

жылы 

Пайданалуға жарамдылығы туралы 

мәлімет 

 іске асыру  бағасы, 

теңге 

1 ADSL Модемі 8-0000104 09.04.2012 
Модуляция тақтасы сәтсіз аяқталды 

 
250,0 

2 

көп функциялы құрылғы Sharp AL-

1035-WH(Портативті) 

 
8-0008050 22.12.2015 

пішімдеу тақтасының істен шығуы, 

қақпақ сынған 

  

2 000,0 

3 
Штрих-код сканері 

9-0011179 01.09.2015 
Штрихкодтарды сканерлемейді 

250,0 



2 

 

  

4 кеңсе  орындық 9-0007198 24.12.2014 

Орындықтың аяқтары сынған, 

жөндеу мүмкін емес. 

  

250,0 

5 кеңсе креслосы 

  
9-0001435 05.12.2013 

Көтеру механизмі жұмыс істемейді, 

физикалық тозу. Бекіткіш сынды, 

орындық дірілдейді, оны жөндеу 

мүмкін емес. 

 

250,0 

6 кеңсе креслосы 

  
9-0001432 05.12.2013 

Көтеру механизмі істемейді, 

орындықтың арқасы сынған, тіреуіші 

сынған, сол жаққа қисайған, 

жөндеуге келмейді. 

250,0 

7 кеңсе креслосы 

  
9-0001436 05.12.2013 

Орындықтың артқы бекіткіші сынды, 

көтеру механизмі жұмыс істемейді, 

орындық дірілдейді, оны жөндеу 

мүмкін емес. 

 

250,0 

8 кеңсе креслосы 

  
9-0001441 05.12.2013 

Көтеру механизмі жұмыс істемейді, 

физикалық тозу. Жөндеу мүмкін емес 

  

250,0 

9 кеңсе креслосы 

  
9-0001433 05.12.2013 

Монтаж бұзылды, көтеру механизмі 

жұмыс істемейді, оны жөндеуге 

болмайды. 

 

250,0 

10 
кеңсе креслосы 

  

 

9-0001429 05.12.2013 

Сынған орындық бекіткіш, жөндеу 

мүмкін емес 

  
250,0 

11 кеңсе креслосы 

 
9-0001440 05.12.2013 

Орындықты көтеру механизмі 

бұзылған, оны жөндеуге болмайды, 

толық физикалық тозған. 

 

250,0 



3 

 

 

 

 

12 кеңсе креслосы 

 
9-0001442 05.12.2013 

Қаптауы тозған, орындықтың 

бекіткіші сынған, оны қалпына 

келтіру мүмкін емес. 

 

250,0 

13 ұсақтағыш 
  

9-0012756 26.04.2018 

Қағазды алу механизмі жұмыс 

істемейді және оны жөндеу мүмкін 

емес. 

 

500,0 


