
 

 

Техниканың сипаттамасымен бірге суреті 

 

 

№ Атауы 

Есепке 

қабылдау 

күні 

Түгендеу 

нөмірі 

Бастапқы 

құны 

Баланстық 

құны, 

теңгемен 

Техника күйінің 

сипаттамасы 
Суреті/Ескертпе 

Старттық 

құны, 

теңгемен 

1 Модем ADSL 
04.07.2012 

8-0000112 3 498,00 0 

Модемді ұзақ уақыт 

пайдалану салдарынан 

негізгі жүйелік плата істен 

шықты. Қызмет ету мерзімі 

ұзақ, моральдық тұрғыдан 

ескірген. 
 

 

2 000,00 

2 

Sharp AL-

1035-WH 

(Портативті) 

КФҚ 

18.12.2015 
8-0008067 132 438,88 0 

Кернеудің көтеріліп 

кетулеріне байланысты 

негізгі тақта істен шыққан. 

Физикалық және 

моральдық тұрғыдан 

ескірген. Бұл модельге 

арналған керек-жарақтар 

өндірістен алынған, 

шығарылмайды. Жөндеу 

мүмкін емес, берілген 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 
 

 

3 500,00 

3 

Sony VPL-

CX76 LCD, 

2500 ANSI 

lumens 

проекторы 

27.12.2005 821-006 
485 258 0 

Негізгі плата жұмыс 

істемейді, қосалқы 

бөлшектер 

шығарылмайды, 

физикалық және 

моральдық тұрғыдан 

ескірген. 

 

1 000,00 



4 

  D-link DES-

1024C/A1A 

(Switch) 

желілік 

қосқышы 

(коммутатор)  

25.10.2016 8-0009567 
18 586,40 0 

Негізгі тақта жұмыс 

істемейді. Жөндеу мүмкін 

емес, берілген жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. 

 

 

200,00 

5 

  D-link DES-

1024C/A1A 

(Switch) 

желілік 

қосқышы 

(коммутатор)  

25.10.2016 
8-0009568 18 586,40 0 

Негізгі тақта жұмыс 

істемейді. Жөндеу мүмкін 

емес, берілген жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. 

 

200,00 

6 

  D-link DES-

1024C/A1A 

(Switch) 

желілік 

қосқышы 

(коммутатор)  

25.10.2016 
8-0009569 18 586,40 0 

Негізгі тақта жұмыс 

істемейді. Жөндеу мүмкін 

емес, берілген жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. 

 

200,00 

7 
24 порттық 

Свитч  
19.04.2016 

9-0001062 0 0 

Негізгі тақта жұмыс 

істемейді. Жөндеу мүмкін 

емес, берілген жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. 

 

100,00 

8 

 24 порттық 

желілік 

қосқыш 

(коммутатор) 

14.05.2014 
9-0003461 6 888,00 0 

Негізгі тақта жұмыс 

істемейді. Жөндеу мүмкін 

емес, берілген жабдық 

есептен шығаруға 

жатады. 

 

100,00 



9 
  SVC V1200F 

ҮҚК (ИБП) 
09.01.2014 

8-0002266 12 825,00 0 

Тарату платасы ақаулы, 

ҮҚК қуатталмайды 

(зарядталмайды).. 

Батареясын ауыстыруды 

қажет етеді -2 дана. 

 

 

250,00 

10 
SVC V-650-F 

Black ҮҚК 

31.12.2014 
8-0004271 8 208,00 0 

Тарату платасы ақаулы,  

ҮҚК желінің кернеуі төмен 

болғанда өшіп қалады, 

қуатты батареяға 

аудармайды. Батареяны 

ауыстыруды қажет етеді -1 

дана. 

 
 

 

250,00 



11 
SVC V-650-F 

Black ҮҚК 

27.10.2014 
8-0004790 8 208,00 0 

Тарату платасы ақаулы,  

ҮҚК желінің кернеуі төмен 

болғанда өшіп қалады, 

қуатты батареяға 

аудармайды, алдыңғы 

панелі зақымданған. 

Батареяны ауыстыруды 

қажет етеді -1 дана. 

 

 

 

250,00 

12 
SVC V-650-F 

Black ҮҚК 

27.10.2014 
8-0004802 8 208,00 0 

Тарату платасы ақаулы,  

ҮҚК желінің кернеуі төмен 

болғанда өшіп қалады, 

қуатты батареяға 

аудармайды. Батареяны 

ауыстыруды қажет етеді -1 

дана. 

 

 

250,00 



13 
SVC V-650-F 

Black ҮҚК 

27.10.2014 
8-0004811 8 208,00 0 

Тарату платасы ақаулы,  

ҮҚК желінің кернеуі төмен 

болғанда өшіп қалады, 

қуатты батареяға 

аудармайды. Батареяны 

ауыстыруды қажет етеді -1 

дана. 

 

 

250,00 

14 
SVC V-650-F 

Black ҮҚК 

27.10.2014 
8-0004818 8 208,00 0 

Тарату платасы ақаулы,  

ҮҚК желінің кернеуі төмен 

болғанда өшіп қалады, 

қуатты батареяға 

аудармайды. Электр 

желісіне қосуға қажетті 

күштік ашасы жоқ. 

Батареяны ауыстыруды 

қажет етеді -1 дана. 

 

 
 

250,00 

15 
SVC V-650-F 

Black ҮҚК 

27.10.2014 
8-0004825 8 208,00 0 

Тарату платасы ақаулы, 

ҮҚК қуатталмайды 

(зарядталмайды).. 

Батареясын ауыстыруды 

қажет етеді - 1 дана. 

 

 

 

250,00 



16 
SVC V-1000-F 

ҮҚК 

21.12.2015 
8-0007703 21 505,00 0 

Тарату платасы ақаулы,  

ҮҚК желінің кернеуі төмен 

болғанда өшіп қалады, 

қуатты батареяға 

аудармайды. Батареяны 

ауыстыруды қажет етеді -2 

дана. 

 

 

 

500,00 

17 

Монитор LG 

LED 

20EN33SS 

31.12.2014 
8-0001792 19 760,00 0 

Экран матрицасы  және 

қуат көзі істен шыққан, 

кескін көрсетілмейді. 

Физикалық және 

моральдық тұрғыдан  

ескірген. Бұл модельге 

арналған керек жарақтар 

өндірістен алынған, 

шығарылмайды. Жөндеу 

мүмкін емес, берілген 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

 

 

1 600,00 



18 

Монитор 

АОС20 LED 

E2050SN 

30.01.2015 
8-0002977 19 760,00 0 

Кернеудің көтеріліп 

кетулеріне байланысты 

қуат беру блогы істен 

шыққан. Физикалық және 

моральдық тұрғыдан  

ескірген. Бұл модельге 

арналған керек-жарақтар 

өндірістен алынған, 

шығарылмайды. Жөндеу 

мүмкін емес, берілген 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

 

 1 600,00 

19 

Монитор АОС 

20" LED 

E2050SN 

27.10.2014 
8-0005521 18 098,00 0 

Жарықтандыру лампасы 

мен инвертор істен 

шыққан. Физикалық және 

моральдық тұрғыдан  

ескірген. Бұл модельге 

арналған керек-жарақтар 

өндірістен алынған, 

шығарылмайды. Жөндеу 

мүмкін емес, берілген 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

 

 

1 600,00 



20 
Монитор 

LG/20M37A 

09.11.2015 
8-0007343 26 300,00 0 

Экран матрицасы  және 

қуат көзі істен шыққан, 

кескін көрсетілмейді. 

Физикалық және 

моральдық тұрғыдан  

ескірген. Бұл модельге 

арналған керек жарақтар 

өндірістен алынған, 

шығарылмайды.  Жөндеу 

мүмкін емес, берілген 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

 1 600,00 

21 
Монитор 

LG/20M37A 

09.11.2015 
8-0007344 26 300,00 0 

Қуат беру блогы істен 

шыққан. Физикалық және 

моральдық тұрғыдан  

ескірген. Бұл модельге 

арналған керек-жарақтар 

өндірістен алынған, 

шығарылмайды.  Жөндеу 

мүмкін емес, берілген 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

  1 600,00 



22 
Монитор 

LG/20M37A 

09.11.2015 
8-0007347 26 300,00 0 

Кернеудің көтеріліп 

кетулеріне байланысты 

қуат беру блогы істен 

шыққан. Физикалық және 

моральдық тұрғыдан  

ескірген. Бұл модельге 

арналған керек-жарақтар 

өндірістен алынған, 

шығарылмайды.  Жөндеу 

мүмкін емес, берілген 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

 

1 600,00 

23 
Монитор 

LG/20M37A 

09.11.2015 
8-0007351 26 300,00 0 

Кернеудің көтеріліп 

кетулеріне байланысты 

қуат беру блогы істен 

шыққан. Физикалық және 

моральдық тұрғыдан  

ескірген. Бұл модельге 

арналған керек-

жарақтар өндірістен 

алынған, шығарылмайды. 

Жөндеу мүмкін емес, 

берілген жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

 

 

1 600,00 



24 

 

 

Монитор 

LG/20M37A 

09.11.2015 
8-0007356 26 300,00 0 

Жарықтандыру лампасы 

мен инвертор істен 

шыққан. Физикалық және 

моральдық тұрғыдан  

ескірген. Бұл модельге 

арналған керек-жарақтар 

өндірістен алынған, 

шығарылмайды.  Жөндеу 

мүмкін емес, берілген 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

 

 

1 600,00 

25 

 

LCD 21 

мониторы " 

бейнебақылау 

жүйесінің 

жиынтығынд

а " 

05.12.2016 
8-0010072 61 663,84 0 

Кернеудің көтеріліп 

кетулеріне байланысты 

қуат беру блогы істен 

шыққан. Физикалық және 

моральдық тұрғыдан  

ескірген. Бұл модельге 

арналған керек-жарақтар 

өндірістен алынған, 

шығарылмайды.  Жөндеу 

мүмкін емес, берілген 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

 
250,00 



26 
LogyCom 

64582LC ЖК 

31.07.2012 
8-0000422 90 685,00 0 

Windows 7 операциялық 

жүйесі. BIOS жүйелік 

платасы істен шыққан  

(микросхема күйіп 

кеткен). Моральдық 

тұрғыдан ескірген, Қорда 

пайдалану үшін 

ұсынылатын техникалық 

сипаттамаға сай 

келмейді. Бұл модельге 

арналған керек-жарақтар 

өндірістен алынған, 

шығарылмайды.  Жөндеу 

мүмкін емес, берілген 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

  

850,00 

27 

LogyCom 

67532LC 

жүйелік 

блогы 

11.02.2014 
8-0001106 90 000,00 0 

Windows 7 операциялық 

жүйесі. Зақымдалған 

секторлар санының 

артуына байланысты 

қатты диск істен 

шыққан. Моральдық 

тұрғыдан ескірген, Қорда 

пайдалану үшін 

ұсынылатын техникалық 

сипаттамаға сай 

келмейді. Бұл модельге 

арналған керек-

жарақтар өндірістен 

алынған, шығарылмайды. 

Жөндеу мүмкін емес, 

берілген жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

 

  
850,00 



28 

LogyCom 

67532LC 

жүйелік 

блогы 

06.01.2014 
8-0001109 90 000,00 0 

Windows 7 операциялық 

жүйесі. BIOS жүйелік 

платасы істен шыққан  

(микросхема күйіп 

кеткен). Моральдық 

тұрғыдан ескірген, Қорда 

пайдалану үшін 

ұсынылатын техникалық 

сипаттамаға сай 

келмейді. Бұл модельге 

арналған керек-жарақтар 

өндірістен алынған, 

шығарылмайды.  Жөндеу 

мүмкін емес, берілген 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

  

850,00 

29 

LogyCom 

67532LC 

жүйелік 

блогы 

30.01.2015 
8-0001311 90 000,00 0 

Windows 7 операциялық 

жүйесі. Жедел жадында 

сақтау құрылғысы (ЖЖҚ 

ОЗУ) істен шыққан және 

техникалық 

параметрлерге сәйкес 

келмейді. Моральдық 

тұрғыдан ескірген, Қорда 

пайдалану үшін 

ұсынылатын техникалық 

сипаттамаға сай 

келмейді. Бұл модельге 

арналған керек-жарақтар 

өндірістен алынған, 

шығарылмайды.  Жөндеу 

мүмкін емес, берілген 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

 

 
850,00 



30 

LogyCom 

67532LC 

жүйелік 

блогы 

31.12.2014 
8-0001314 90 000,00 0 

 

Windows 7 операциялық 

жүйесі. Жүйелік платасы 

істен шыққан  LAN және 

барлық  USB 

интерфейстері жұмыс 

істемейді. Моральдық 

тұрғыдан ескірген, Қорда 

пайдалану үшін 

ұсынылатын техникалық 

сипаттамаға сай 

келмейді. Бұл модельге 

арналған керек-жарақтар 

өндірістен алынған, 

шығарылмайды.  Жөндеу 

мүмкін емес, берілген 

жабдық есептен 

шығаруға жатады 

  

850,00 

31 

LogyCom 

67532LC 

жүйелік 

блогы 

31.12.2014 
8-0001322 90 000,00 0 

Windows 7 операциялық 

жүйесі. BIOS жүйелік 

платасы істен шыққан  

(микросхема күйіп 

кеткен). Моральдық 

тұрғыдан ескірген, Қорда 

пайдалану үшін 

ұсынылатын техникалық 

сипаттамаға сай 

келмейді. Бұл модельге 

арналған керек-жарақтар 

өндірістен алынған, 

шығарылмайды.  Жөндеу 

мүмкін емес, берілген 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 
 

 

850,00 



32 

LogyCom 

70578LC 

жүйелік 

блогы 

31.12.2014 
8-0003707 90 000,00 0 

Windows 7 операциялық 

жүйесі. BIOS жүйелік 

платасы істен шыққан  

(микросхема күйіп 

кеткен). Моральдық 

тұрғыдан ескірген, Қорда 

пайдалану үшін 

ұсынылатын техникалық 

сипаттамаға сай 

келмейді. Бұл модельге 

арналған керек-жарақтар 

өндірістен алынған, 

шығарылмайды.  Жөндеу 

мүмкін емес, берілген 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 
 

850,00 

33 

LogyCom 

70578LC 

жүйелік 

блогы 

31.12.2014 
8-0003708 90 000,00 0 

 

Windows 7 операциялық 

жүйесі. HDD қатты дискі 

істен шыққан. Моральдық 

тұрғыдан ескірген, Қорда 

пайдалану үшін 

ұсынылатын техникалық 

сипаттамаға сай 

келмейді. Бұл модельге 

арналған керек-жарақтар 

өндірістен алынған, 

шығарылмайды.  Жөндеу 

мүмкін емес, берілген 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

 

  

850,00 



34 

LogyCom 

70578LC 

жүйелік 

блогы 

12.02.2014 
8-0003712 90 000,00 0 

Windows 7 операциялық 

жүйесі. HDD қатты дискі 

істен шыққан. Моральдық 

тұрғыдан ескірген, Қорда 

пайдалану үшін 

ұсынылатын техникалық 

сипаттамаға сай 

келмейді. Бұл модельге 

арналған керек-жарақтар 

өндірістен алынған, 

шығарылмайды.  Жөндеу 

мүмкін емес, берілген 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

 

 
 

850,00 

35 

LogyCom 

70578LC 

жүйелік 

блогы 

31.12.2013 
8-0003713 90 000,00 0 

Windows 7 операциялық 

жүйесі. HDD қатты дискі 

істен шыққан. Моральдық 

тұрғыдан ескірген, Қорда 

пайдалану үшін 

ұсынылатын техникалық 

сипаттамаға сай 

келмейді. Бұл модельге 

арналған керек-жарақтар 

өндірістен алынған, 

шығарылмайды.  Жөндеу 

мүмкін емес, берілген 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

 

 

850,00 



36 

LogyCom 

70578LC 

жүйелік 

блогы 

31.12.2014 
8-0003714 90 000,00 0 

Windows 7 операциялық 

жүйесі. HDD қатты дискі 

істен шыққан. Моральдық 

тұрғыдан ескірген, Қорда 

пайдалану үшін 

ұсынылатын техникалық 

сипаттамаға сай 

келмейді. Бұл модельге 

арналған керек-жарақтар 

өндірістен алынған, 

шығарылмайды.  Жөндеу 

мүмкін емес, берілген 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

 

 

850,00 

37 

82368LC 

жүйелік 

блогы 

28.08.2017 
8-0010794 190 358,56 0 

Қуат беру көзінің істен 

шығуы салдарынан басқа 

компоненттер: аналық 

плата, жедел жады және 

қатты диск істен 

шыққан. Моральдық 

тұрғыдан ескірген, Қорда 

пайдалану үшін 

ұсынылатын техникалық 

сипаттамаға сай 

келмейді. Бұл модельге 

арналған керек-жарақтар 

өндірістен алынған, 

шығарылмайды.  Жөндеу 

мүмкін емес, берілген 

жабдық есептен 

шығаруға жатады. 

 

850,00 



 


