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Сипаттамасы бар техниканың фотосуреттері 

№ Наименование 

Дата 

принятия к 

учету 

Инв. 

номер 

Первонача

льная 

стоимость 

Балансов

ая  

стоимост

ь, в тенге 

Описание состояния Фото/Примечание 

Стартовая 

стоимость, 

в тенге 

1 

Ding-Dong дыбыстық 

құрылғысы 

25.11.201

4 

8-0006027 

25 000.00 

 

0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу 

орынсыз, бұл жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. Физикалық 

және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған.  

1000,00 

2 

Монитор 17 TFT 

Samsung Sync Master 

713N 

31.12.2013 802-458 49 815.00 0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу 

орынсыз, бұл жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. Физикалық 

және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 

 

1600,00 



2 

 

3 

Монитор 19.5" 

Philips 

05.09.2016 

 

8-0003872 

36 374.24 

0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу 

орынсыз, бұл жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. Физикалық 

және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 

 

1600,00 

4 

Монитор 19W TFT 

AOC 919SW 

31.12.2013 10018722 20 083.00 0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу 

орынсыз, бұл жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. Физикалық 

және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 

 

1600,00 

5 

Монитор AOC 20" 

LED E2050SN Black 

20.10.2014 8-0004140 18 098.00 0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу 

орынсыз, бұл жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. Физикалық 

және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 
 

1600,00 



3 

 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 

6 

Монитор AOC 20" 

LED E2050SN Black 

20.10.2014 8-0004146 18 098.00 0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу 

орынсыз, бұл жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. Физикалық 

және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 

 

1600,00 

7 

Монитор AOC 20" 

LED E2050SN Black 

20.10.2014 8-0004153 18 098.00 0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу 

орынсыз, бұл жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. Физикалық 

және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 

 

1600,00 

8 

Монитор Fujitsu LED 

E20T-6 

31.12.2013 8-0000167 20 844.00 0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу 

орынсыз, бұл жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. Физикалық 

және моральдық  

1600,00 



4 

 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 

 

 

9 

Монитор Fujitsu LED 

E20T-6 

31.12.2013 8-0000169 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. 

 

1600,00 

10 

Монитор Fujitsu LED 

E20T-6 

31.12.2013 8-0000171 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. 

 

1600,00 



5 

 

11 

Монитор Fujitsu LED 

E20T-6 

31.12.2013 8-0000173 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. 

 

1600,00 

12 

Монитор Fujitsu LED 

E20T6 

31.12.2013 8-0001546 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. 

 

1600,00 

13 

Монитор Fujitsu LED 

E20T6 

31.12.2013 8-0001547 19 760.00 0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу 

орынсыз, бұл жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. Физикалық 

және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 
 

1600,00 



6 

 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 

14 

Монитор Fujitsu LED 

E20T6 

31.12.2013 8-0001548 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. 

 

1600,00 

15 

Монитор Fujitsu LED 

E20T6 

31.12.2013 8-0001549 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. 

 

1600,00 

16 

Монитор Fujitsu LED 

E20T6 

31.12.2013 8-0001550 19 760.00 0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу 

орынсыз, бұл жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. Физикалық 

және моральдық  

1600,00 



7 

 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 

17 

Монитор Fujitsu LED 

E20T6 

31.12.2013 8-0001551 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. 

 

1600,00 

18 

Монитор Fujitsu LED 

E20T6 

31.12.2013 8-0001552 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. 

 

1600,00 



8 

 

19 

Монитор 

LG/20M37A 

13.11.2015 8-0007191 26 300.00 0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу 

орынсыз, бұл жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. Физикалық 

және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 

 

1600,00 

20 

Монитор 

LG/20M37A 

13.11.2015 8-0007193 26 300.00 0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу 

орынсыз, бұл жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. Физикалық 

және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 

 

1600,00 

21 

Монитор 

LG/20M37A 

13.11.2015 8-0007196 26 300.00 0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу 

орынсыз, бұл жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. Физикалық 

және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 
 

1600,00 



9 

 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 

22 

Монитор 

LG/20M37A 

13.11.2015 8-0007199 26 300.00 0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу 

орынсыз, бұл жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. Физикалық 

және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 

 

1600,00 

23 

Монитор АОС 20" 

LED E2050SN 

29.10.2014 8-0005695 18 098.00 0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу 

орынсыз, бұл жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. Физикалық 

және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 

 

1600,00 

24 

Монитор АОС 20" 

LED E2050SN 

29.10.2014 8-0005700 18 098.00 0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу 

орынсыз, бұл жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. Физикалық 

және моральдық  

1600,00 



10 

 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 

25 

Монитор АОС 20" 

LED E2050SN 

29.10.2014 8-0005701 18 098.00 0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу 

орынсыз, бұл жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. Физикалық 

және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 

 

1600,00 

26 

Монитор АОС 20" 

LED E2050SN 

29.10.2014 8-0005704 18 098.00 0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу 

орынсыз, бұл жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. Физикалық 

және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 

 

1600,00 



11 

 

27 

Монитор АОС 20" 

LED E2050SN 

29.10.2014 8-0005707 18 098.00 0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу 

орынсыз, бұл жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. Физикалық 

және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 

 

1600,00 

28 

Монитор АОС 20" 

LED E2050SN 

29.10.2014 8-0005708 18 098.00 0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу 

орынсыз, бұл жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. Физикалық 

және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 

 

1600,00 

29 

Монитор АОС 20" 

LED E2050SN 

29.10.2014 8-0005714 18 098.00 0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу 

орынсыз, бұл жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. Физикалық 

және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 
 

1600,00 



12 

 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 

30 

Монитор АОС20 

LED E2050SN 

31.12.2013 8-0002846 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. 

 

1600,00 

31 

Монитор АОС20 

LED E2050SN 

31.12.2013 8-0002847 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. 

 

1600,00 

32 

Монитор АОС20 

LED E2050SN 

31.12.2013 8-0002850 19 760.00 0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу 

орынсыз, бұл жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. Физикалық 

және моральдық  

1600,00 



13 

 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 

33 

Монитор АОС20 

LED E2050SN 

31.12.2013 8-0002855 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. 

 

1600,00 

34 

Ноутбук HP 

LQ151RA Pavilion 

g7-1054er Ci3 390M 

31.12.2013 
10018849 

147 

605.00 

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. 

 

3500,00 



14 

 

35 

ПК LogyCom 

64582LC 

31.12.2013 8-0000332 90 685.00 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 

Қағидалардың 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, 

 

850,00 



15 

 

моральдық тұрғыдан 

ескірген. Пайдаланудың 

қажеті жоқ. 

36 

ПК LogyCom 

64582LC 

31.12.2013 8-0000336 90 685.00 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 

Қағидалардың 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. - 

 

850,00 



16 

 

оларды пайдалану 

қажеттілігінің болмауы; 

Ұзақ қызмет мерзімі, 

моральдық тұрғыдан 

ескірген. Пайдаланудың 

қажеті жоқ. 

37 

Принтер HP Color 

LaserJet Pro CP1525n 

CE874A 

31.12.201

3 

10018549 

47 093.00 

 

0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу қажет 

емес, бұл жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 
 

3500,00 

38 

Принтер HP LaserJet 

1160 (600dpi) А4, 

19ppm. 16MB 

31.12.201

3 

805-163 

37 690.00 

0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу қажет 

емес, бұл жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 
 

3500,00 



17 

 

39 

Ж/б HP Compaq 

dc7800 CMT Core2D 

E4500, 

31.12.2013 801-540 120 

685.00 

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 

Қағидалардың 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, 

 

850,00 
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моральдық тұрғыдан 

ескірген. Пайдаланудың 

қажеті жоқ. 

40 

Ж/б LogyCom IREX-

M46G30PR/P4 

3,2Ghz/DIMM 

512Mb/HDD 

40Gb/CD-R 

31.12.2013 801-383 89 896.00 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 

Қағидалардың 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. - 

 

850,00 



19 

 

оларды пайдалану 

қажеттілігінің болмауы; 

Ұзақ қызмет мерзімі, 

моральдық тұрғыдан 

ескірген. Пайдаланудың 

қажеті жоқ. 

41 

Жүйелік блок Intel 

Core i3-540 

(3.06GHz) 

31.12.2013 10018414 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 

Қағидалардың 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, 

 

850,00 



20 

 

бағдарламалық 

қамтылымның ескірген 

нұсқасы, басқалары); 3 – т. - 

оларды пайдалану 

қажеттілігінің болмауы; 

Ұзақ қызмет мерзімі, 

моральдық тұрғыдан 

ескірген. Пайдаланудың 

қажеті жоқ. 

42 

Жүйелік блок Intel 

Core i3-540 

(3.06GHz) 

31.12.2013 10018413 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 

Қағидалардың 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 

 

850,00 
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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. 



22 

 

43 

Жүйелік блок 

82368LC 

25.09.2017 8-0010826 190 

358.56 

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 

Қағидалардың 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, 

 

850,00 
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моральдық тұрғыдан 

ескірген. Пайдаланудың 

қажеті жоқ. 

44 

LogyCom 67532lc 

Жүйелік блогы 

31.12.2013 8-0001194 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 

Қағидалардың 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. - 

 

850,00 
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оларды пайдалану 

қажеттілігінің болмауы; 

Ұзақ қызмет мерзімі, 

моральдық тұрғыдан 

ескірген. Пайдаланудың 

қажеті жоқ. 

45 

LogyCom 67532lc 

Жүйелік блогы 

31.12.2013 8-0001195 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 

Қағидалардың 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, 

 

850,00 
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бағдарламалық 

қамтылымның ескірген 

нұсқасы, басқалары); 3 – т. - 

оларды пайдалану 

қажеттілігінің болмауы; 

Ұзақ қызмет мерзімі, 

моральдық тұрғыдан 

ескірген. Пайдаланудың 

қажеті жоқ. 

46 

LogyCom 67532lc 

Жүйелік блогы 

31.12.2013 8-0001197 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 

Қағидалардың 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 

 

850,00 
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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. 

47 

LogyCom 67532lc 

Жүйелік блогы 
31.12.2013 

 

8-0001198 

 

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 

Қағидалардың 3-тарауының 

17-тармағына сәйкес ОЖ, 

ҰМА, ТМҚ(З) объектілері 

пайдаланудан шығарылуға 

және есептен шығарылуға 

жатады теңгерімнен, 

жүйеден тыс есепке алу 

 
 

850,00 
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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. 

48 

LogyCom 67532lc 

Жүйелік блогы 

31.12.2013 8-0001199 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 

Қағидалардың 3-тарауының 

17-тармағына сәйкес ОЖ, 

ҰМА, ТМҚ(З) объектілері 

пайдаланудан шығарылуға 
 

850,00 

 



28 

 

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 

ескірген. Пайдаланудың 

қажеті жоқ. 

49 

LogyCom 67532lc 

Жүйелік блогы 

31.12.2013 8-0001358 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 

Қағидалардың 3-тарауының 

 

850,00 



29 

 

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 

ескірген. Пайдаланудың 

қажеті жоқ. 



30 

 

50 

LogyCom 67532lc 

Жүйелік блогы 

31.12.2013 8-0001005 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 

Қағидалардың 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, 

 

850,00 



31 

 

моральдық тұрғыдан 

ескірген. Пайдаланудың 

қажеті жоқ. 

51 

LogyCom 70578lc 

жүйелік блогы 

31.12.2013 8-0003566 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 

Қағидалардың 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. - 

 

850,00 



32 

 

оларды пайдалану 

қажеттілігінің болмауы; 

Ұзақ қызмет мерзімі, 

моральдық тұрғыдан 

ескірген. Пайдаланудың 

қажеті жоқ. 

52 

LogyCom 70578lc 

жүйелік блогы 

31.12.2013 8-0003568 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 

Қағидалардың 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, 

 

850,00 



33 

 

бағдарламалық 

қамтылымның ескірген 

нұсқасы, басқалары); 3 – т. - 

оларды пайдалану 

қажеттілігінің болмауы; 

Ұзақ қызмет мерзімі, 

моральдық тұрғыдан 

ескірген. Пайдаланудың 

қажеті жоқ. 

53 

LogyCom 70578lc 

жүйелік блогы 

31.12.2013 8-0003570 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 

Қағидалардың 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 

 

850,00 



34 

 

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. 

54 

LogyCom 70578lc 

жүйелік блогы 

31.12.2013 8-0003573 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 

Қағидалардың 3-тарауының 

17-тармағына сәйкес ОЖ, 

ҰМА, ТМҚ(З) объектілері 

пайдаланудан шығарылуға 

және есептен шығарылуға 

жатады теңгерімнен, 

жүйеден тыс есепке алу 

 

850,00 



35 

 

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. 

55 

LogyCom 70578lc 

жүйелік блогы 

31.12.2013 8-0003575

 

  

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 

Қағидалардың 3-тарауының 

17-тармағына сәйкес ОЖ, 

ҰМА, ТМҚ(З) объектілері 

пайдаланудан шығарылуға 

 

850,00 



36 

 

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 

ескірген. Пайдаланудың 

қажеті жоқ. 

56 

LogyCom 70578lc 

жүйелік блогы 

31.12.2013 8-0003577 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 

Қағидалардың 3-тарауының 
 

850,00 



37 

 

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 

ескірген. Пайдаланудың 

қажеті жоқ. 

57 
Бейнебақылау 

жүйесінің 

жиынтығындағы 

ИБП (UPS 3000 VA) 

28.12.201

6 

8-0010065 144 

454.24 

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 
 

3000,00 



38 

 

есептен шығару, жүйеден 

тыс есепке алу туралы 

Қағидалардың 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 

ескірген. Пайдаланудың 

қажеті жоқ. 



39 

 

58 

Модем ADSL 

31.12.201

3 

8-0000827 

2 480.00 

0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу қажет 

емес, бұл жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 

 

500,00 

59 

Модем ADSL 

31.12.201

3 

8-0000908 

2 480.00 

0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу қажет 

емес, бұл жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 
 

500,00 

60 

Модем ADSL 

31.12.201

3 

8-0000068 

3 498.00 

0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу қажет 

емес, бұл жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 

 

500,00 



40 

 

61 

Модем ADSL 

31.12.201

3 

8-0000069 

3 498.00 

0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу қажет 

емес, бұл жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 

 

500,00 

62 

Модем ADSL 4 port 

10/100 Mb LAN 

27.05.201

4 

8-0003817 

2 196.00 

0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу қажет 

емес, бұл жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 

 

500,00 

63 

Сыртқы Модем 

27.05.201

4 

8-0006670 

2 196.00 

 

0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу қажет 

емес, бұл жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 
 

100,00 



41 

 

64 

Атырау қ. телефон 

станциялары 

31.12.201

3 

0007852 229 

800.00 

0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу қажет 

емес, бұл жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 
 

15000,00 

65 

UPC 600Va Inte[ 

31.12.201

3 

10010744 7 680.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 

66 

ҮҚК  SVC V1200F 31.12.201

3 

8-0003178 12 825.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 

67 

ҮҚК  SVC V1200F 31.12.201

3 

8-0003180 12 825.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 
 

250,00 



42 

 

68 

ҮҚК  SVC V1200F 31.12.201

3 

8-0003181 12 825.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 

69 

ҮҚК  SVC V1200F 31.12.201

3 

8-0003187 12 825.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 

70 

ҮҚК  SVC V1200F 31.12.201

3 

8-0003188 12 825.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 

71 

ҮҚК  SVC V1200F 

31.12.201

3 

8-0002034 12 825.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 
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72 

ҮҚК SVC V-1000-F 

28.11.201

6 

8-0009622 33 741.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 

73 

ҮҚК SVC V-1000-F 

28.11.201

6 

8-0009623 33 741.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 

74 

ҮҚК SVC V-1000-F 

25.12.201

5 

8-0007546 21 505.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 

75 

ҮҚК SVC V-1000-F 

25.12.201

5 

8-0007547 21 505.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 
 

250,00 

76 

ҮҚК SVC V-1000-F 

25.12.201

5 

8-0007549 21 505.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 
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77 

ҮҚК SVC V-650-F 29.10.201

4 

8-0005166 8 208.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 

78 

ҮҚК SVC V-650-F 29.10.201

4 

8-0005168 8 208.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 

79 

ҮҚК SVC V-650-F 29.10.201

4 

8-0005170 8 208.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 
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80 

ҮҚК SVC V-650-F 29.10.201

4 

8-0005171 8 208.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 

81 

 

ҮҚК SVC V-650-F 29.10.201

4 

8-0005172 8 208.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 

82 

ҮҚК SVC V-650-F 29.10.201

4 

8-0005173 8 208.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 



46 

 

83 

ҮҚК SVC V-650-F 29.10.201

4 

8-0005176 8 208.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 

84 

ҮҚК SVC V-650-F 29.10.201

4 

8-0005177 8 208.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 

85 

ҮҚК SVC V-650-F 29.10.201

4 

8-0005179 8 208.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 
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86 

ҮҚК SVC V-650-F 29.10.201

4 

8-0005182 8 208.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 

87 

ҮҚК SVC V-650-F 29.10.201

4 

8-0005183 8 208.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 

88 

ҮҚК SVC V-650-F 29.10.201

4 

8-0005184 8 208.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 
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89 

ҮҚК SVC V-650-F 

29.10.201

4 

8-0005191 8 208.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 

90 

ҮҚК SVC V-650-F 

Black 

20.10.201

4 

8-0004237 8 208.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 

91 

ҮҚК SVC V-650-F 

Black 

20.10.201

4 

8-0004240 8 208.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 



49 

 

92 

ҮҚК SVC V-650-F 

Black 

20.10.201

4 

8-0004242 8 208.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 

93 

ҮҚК SVC V-650-F 

Black 

20.10.201

4 

8-0004243 8 208.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 

94 

ҮҚК UPS IPPON 

Innova RT1000 

31.12.201

3 

8-0000933 73 450.00 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 
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95 

Үздіксіз қуат көзі 

SVC V-1200-F-LCD 

28.11.201

7 

8-0011233 40 019.84 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 

96 

Үздіксіз қуат көзі 

SVC V-1200-F-LCD 

28.11.201

7 

8-0011235 40 019.84 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 

97 

Үздіксіз қуат көзі 

SVC V-1200-F-LCD 

28.11.201

7 

8-0011238 40 019.84 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 
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98 

Үздіксіз қуат көзі 

SVC V-1200-F-LCD 

28.11.201

7 

8-0011239 40 019.84 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 

99 

Үздіксіз қуат көзі 

SVC V-1200-F-LCD 

28.11.201

7 

8-0011243 40 019.84 0,00 Мүмкін желідегі 

жүктемелерге байланысты. 

Бұл құрылғыны пайдалану 

мүмкін емес. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. 

 

250,00 

100 Бағандар  

02.02.201

6 

6-0000586 
2 047,80 

 

0,00 Ұзақ мерзімді пайдалану 

нәтижесінде. Жөндеу 

орынсыз, бұл жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. Физикалық 

және моральдық 

тұрғыдан ескірген, осы 

модельге арналған 

компоненттер өндірістен 

шығарылған. 
 

1000,00 

 


