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 Сипаттамасы бар техниканың фотосуреттері 
 

№ Наименование 

Дата 

принятия к 

учету 

Инв. 

номер 

Первонача

льная 

стоимость 

Баланс

овая  

стоимо

сть, в 

тенге 

Описание состояния Фото/Примечание 

Стартовая 

стоимость, в 

тенге 

1.  

Жүйелік блогы  

LogyCom 67532LC 

31.12.2013 

 

8-0001051 

 

90 000.00 

 

0,00 
Аналық платаның BIOS 

жүйесі істен шыққан (аналық 

платаның солтүстік көпірі 

тұйықталған).  
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 

 

 

850,00 



2 

 

қамтылымның ескірген нұсқасы, 
басқалары); 3 – т. -  
оларды пайдалану 
қажеттілігінің болмауы; Ұзақ 
қызмет мерзімі, моральдық 
тұрғыдан ескірген. 
Пайдаланудың қажеті жоқ.  

2.  

Жүйелік блогы  
 LogyCom 64582LC 

  

31.12.2013 8-0000380

 

  

90 685.00 0,00 Процессор (тас) қызып кету 

салдарынан істен шықты, 

орталық процессордың 

чиптері өртеніп кетті. 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 

 

850,00 
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қызмет мерзімі, моральдық 
тұрғыдан ескірген. 
Пайдаланудың қажеті жоқ. 

3.  

Жүйелік блогы  
LogyCom 67532LC 

31.12.2013 8-0001250 90 000.00 0,00 Аналық платаның BIOS 

жүйесі істен шыққан (аналық 

платаның солтүстік көпірі 

тұйықталған).  
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, моральдық 
тұрғыдан ескірген. 
Пайдаланудың қажеті жоқ.  

 

850,00 
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4.  

Ноутбук HP 

LQ151RA Pavilion 

g7-1054er Ci3 390M 

31.12.2013 
10018854 

147 

605.00 

0,00 Процессор (тас) қызып кету 

салдарынан істен шықты, 

орталық процессордың 

чиптері өртеніп кетті. 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, моральдық 
тұрғыдан ескірген. 
Пайдаланудың қажеті жоқ. 

 

3500,00 



5 

 

5.  

Ноутбук KE115EA 

HPCompag 6720s 

T5870 15.4 2048/160 

31.12.2013 1-0006934 132 

000.00 

0,00 Процессор (тас) қызып кету 

салдарынан істен шықты, 

орталық процессордың 

чиптері өртеніп кетті. 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, моральдық 
тұрғыдан ескірген. 
Пайдаланудың қажеті жоқ. 

 

3500,00 
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6.  

Монитор 19W TFT 

AOC 919SW 

31.12.2013 10018760 20 083.00 0,00 Артқы жарық шамы қуат 

кернеуінің жоғарылауына 

байланысты істен шықты. 

Жөндеу мүмкін емес, бұл 

жабдық есептен шығаруға 

жатады. Физикалық және 

моральдық тұрғыдан ескірген, 

бұл модельге арналған 

құрамдас бөліктер 

тоқтатылды. 

 

1600,00 

7.  

Монитор Fujitsu LED 

E20T-6 

31.12.2013 8-0000211 20 844.00 0,00 Жүйелік тақта сәтсіз 

аяқталды. Жөндеу мүмкін 

емес, бұл жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және моральдық 

тұрғыдан ескірген, бұл 

модельге арналған құрамдас 

бөліктер тоқтатылды. 

 

1600,00 

8.  

Монитор Fujitsu LED 

E20T-6 

31.12.2013 8-0000215 20 844.00 0,00 Электр қуатының 

тоқырауына байланысты 

қуат көзі істен шықты. 

Жөндеу мүмкін емес, бұл 

жабдық есептен шығаруға 

жатады. Физикалық және 

моральдық тұрғыдан ескірген, 

бұл модельге арналған 

құрамдас бөліктер 

тоқтатылды. 
 

1600,00 
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9.  

Монитор Fujitsu LED 

E20T-6 

31.12.2013 8-0001649 19 760.00 0,00 Матрицалық тақта қуат 

кернеуіне байланысты істен 

шықты. Жөндеу мүмкін емес, 

бұл жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

Физикалық және моральдық 

тұрғыдан ескірген, бұл 

модельге арналған құрамдас 

бөліктер тоқтатылды. 

 

1600,00 

10.  

Монитор Fujitsu LED 

E20T-6 

31.12.2013 8-0001664 19 760.00 0,00 Артқы жарық шамы қуат 

кернеуінің жоғарылауына 

байланысты істен шықты. 

Жөндеу мүмкін емес, бұл 

жабдық есептен шығаруға 

жатады. Физикалық және 

моральдық тұрғыдан ескірген, 

бұл модельге арналған 

құрамдас бөліктер 

тоқтатылды.  

1600,00 

11.  

Көп функциялы 

құрылғы Canon i-

Sensys MF4550d 

31.12.2013 10019083 58 523.00 0,00 Басудың қозғалатын 

бөліктерінің механикалық 

тозуы нәтижесінде басып 

шығару механизмі істен 

шықты. Физикалық және 

моральдық тұрғыдан ескірген. 

Бұл үлгіге арналған керек-

жарақтар тоқтатылды. 

Жөндеу мүмкін емес, бұл 

жабдық есептен шығаруға 

жатады. 

 

3500,00 
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12.  

Көп функциялы 

құрылғы 

(Printer/scaner/copier) 

Саnоn 4120 

31.12.2013 805-330 55 110.00 0,00 Басып шығару механизмінің 

кабелі ескіруден және 

кабельдің серпімділігін 

жоғалтудан туындаған 

механикалық зақымға 

байланысты істен шықты. 

Физикалық және моральдық 

тұрғыдан ескірген. Бұл үлгіге 

арналған керек-жарақтар 

тоқтатылды. Жөндеу мүмкін 

емес, бұл жабдық есептен 

шығаруға жатады. 
 

3500,00 

13.  

Үздіксіз қуат көзі  

SVC V1200F 

31.12.2013 8-0002384 12 825.00 0,00 Нысанда ұзақ уақыт жұмыс 

істегендіктен аккумулятор 

мен іске қосу түймелері істен 

шыққан. Жабдықтың өзіндік 

құнының артық болуына 

байланысты батареяны 

ауыстыру мүмкін емес. 

Жабдықтың құрамдас 

бөліктері мен бөлшектерінің 

де айтарлықтай тозуы бар. 

Жөндеу мүмкін емес, бұл 

жабдық есептен шығаруға 

жатады. Физикалық және 

моральдық тұрғыдан ескірген. 
 

250,00 
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14.  

Үздіксіз қуат көзі 

SVC V-650-F 

29.10.2014 8-0005227 8 208.00 0,00 Нысанда ұзақ уақыт жұмыс 

істегендіктен аккумулятор 

мен іске қосу түймелері істен 

шыққан. Жабдықтың өзіндік 

құнының артық болуына 

байланысты батареяны 

ауыстыру мүмкін емес. 

Жабдықтың құрамдас 

бөліктері мен бөлшектерінің 

де айтарлықтай тозуы бар. 

Жөндеу мүмкін емес, бұл 

жабдық есептен шығаруға 

жатады. Физикалық және 

моральдық тұрғыдан ескірген. 

 

250,00 

15.  

Үздіксіз қуат көзі  

SVC V1200F 

31.12.2013 8-0003251 12 825.00 0,00 Нысанда ұзақ уақыт жұмыс 

істегендіктен аккумулятор 

мен іске қосу түймелері істен 

шыққан. Жабдықтың өзіндік 

құнының артық болуына 

байланысты батареяны 

ауыстыру мүмкін емес. 

Жабдықтың құрамдас 

бөліктері мен бөлшектерінің 

де айтарлықтай тозуы бар. 

Жөндеу мүмкін емес, бұл 

жабдық есептен шығаруға 

жатады. Физикалық және 

моральдық тұрғыдан ескірген.  

250,00 
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16.  

Үздіксіз қуат көзі 

SVC V-650-F 

29.10.2014 8-0005249 8 208.00 0,00 Нысанда ұзақ уақыт жұмыс 

істегендіктен аккумулятор 

мен іске қосу түймелері істен 

шыққан. Жабдықтың өзіндік 

құнының артық болуына 

байланысты батареяны 

ауыстыру мүмкін емес. 

Жабдықтың құрамдас 

бөліктері мен бөлшектерінің 

де айтарлықтай тозуы бар. 

Жөндеу мүмкін емес, бұл 

жабдық есептен шығаруға 

жатады. Физикалық және 

моральдық тұрғыдан ескірген. 

 

250,00 

17.  

Үздіксіз қуат көзі  

SVC V1200F 

31.12.2013 8-0002133 12 825.00 0,00 Нысанда ұзақ уақыт жұмыс 

істегендіктен аккумулятор 

мен іске қосу түймелері істен 

шыққан. Жабдықтың өзіндік 

құнының артық болуына 

байланысты батареяны 

ауыстыру мүмкін емес. 

Жабдықтың құрамдас 

бөліктері мен бөлшектерінің 

де айтарлықтай тозуы бар. 

Жөндеу мүмкін емес, бұл 

жабдық есептен шығаруға 

жатады. Физикалық және 

моральдық тұрғыдан ескірген. 
 

250,00 
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18.  

Үздіксіз қуат көзі  

SVC V1200F 

31.12.2013 8-0002138 12 825.00 0,00 Нысанда ұзақ уақыт жұмыс 

істегендіктен аккумулятор 

мен іске қосу түймелері істен 

шыққан. Жабдықтың өзіндік 

құнының артық болуына 

байланысты батареяны 

ауыстыру мүмкін емес. 

Жабдықтың құрамдас 

бөліктері мен бөлшектерінің 

де айтарлықтай тозуы бар. 

Жөндеу мүмкін емес, бұл 

жабдық есептен шығаруға 

жатады. Физикалық және 

моральдық тұрғыдан ескірген. 

 

250,00 

19.  

Үздіксіз қуат көзі 

SVC V1200F 

31.12.2013 8-0002153 12 825.00 0,00 Нысанда ұзақ уақыт жұмыс 

істегендіктен аккумулятор 

мен іске қосу түймелері істен 

шыққан. Жабдықтың өзіндік 

құнының артық болуына 

байланысты батареяны 

ауыстыру мүмкін емес. 

Жабдықтың құрамдас 

бөліктері мен бөлшектерінің 

де айтарлықтай тозуы бар. 

Жөндеу мүмкін емес, бұл 

жабдық есептен шығаруға 

жатады. Физикалық және 

моральдық тұрғыдан ескірген. 

 

250,00 
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20.  

Үздіксіз қуат көзі 

SVC V-650-F 

29.10.2014 8-0005256 8 208.00 0,00 Нысанда ұзақ уақыт жұмыс 

істегендіктен аккумулятор 

мен іске қосу түймелері істен 

шыққан. Жабдықтың өзіндік 

құнының артық болуына 

байланысты батареяны 

ауыстыру мүмкін емес. 

Жабдықтың құрамдас 

бөліктері мен бөлшектерінің 

де айтарлықтай тозуы бар. 

Жөндеу мүмкін емес, бұл 

жабдық есептен шығаруға 

жатады. Физикалық және 

моральдық тұрғыдан ескірген. 

 

250,00 

21.  

Үздіксіз қуат көзі 

SVC V-650-F 
29.10.2014 8-0005247 8 208.00 0,00 Нысанда ұзақ уақыт жұмыс 

істегендіктен аккумулятор 

мен іске қосу түймелері істен 

шыққан. Жабдықтың өзіндік 

құнының артық болуына 

байланысты батареяны 

ауыстыру мүмкін емес. 

Жабдықтың құрамдас 

бөліктері мен бөлшектерінің 

де айтарлықтай тозуы бар. 

Жөндеу мүмкін емес, бұл 

жабдық есептен шығаруға 

жатады. Физикалық және 

моральдық тұрғыдан ескірген.  

250,00 
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22.  

Үздіксіз қуат көзі 

SVC V-650-F 

29.10.2014 8-0005241 8 208.00 0,00 Нысанда ұзақ уақыт жұмыс 

істегендіктен аккумулятор 

мен іске қосу түймелері істен 

шыққан. Жабдықтың өзіндік 

құнының артық болуына 

байланысты батареяны 

ауыстыру мүмкін емес. 

Жабдықтың құрамдас 

бөліктері мен бөлшектерінің 

де айтарлықтай тозуы бар. 

Жөндеу мүмкін емес, бұл 

жабдық есептен шығаруға 

жатады. Физикалық және 

моральдық тұрғыдан ескірген. 
 

250,00 

 

 

 


