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1 КІРІСПЕ 

 

2 ҚОЛДАНУ АЯСЫ 

 

Бұл құжат «КОРЭМ» АҚ «Аукциондық сауда-саттықты өткізу» жүйесімен жұмыс 

жасау жөніндегі нұсқаулық болып табылады және сауда-саттыққа қатысушыларға 

«КОРЭМ» АҚ сауда жүйесінде жұмыс істеуге арналған (бұдан әрі – «КОREМ» АҚ СЖ).  

 

3 ЕРЕКШЕЛІКТЕРГЕ ШОЛЫНУ 

 

«КОРЭМ» АҚ СЖ аукционды ұйымдастыруға, өткізуге және қатысуға арналған. 

Жүйеге енгізілген «KOREM» АҚ-ның СЖ функциясы сауда-саттыққа 

қатысушының келесі негізгі процестерін орындауға мүмкіндік береді:  

o Онлайн тіркелу; 

o Профильді өңдеу; 

o Жаңа сауда операторын қосу; 

o Сауда операторын анықтау; 

o Сауда-саттық тізімін қарау; 

o Сауда-саттық жүйесіне өтінім беру; 

o Ұсынылған өтінімді түзету; 

o Сіздің сауда жүйесінде қол жетімді тапсырысыңызды қарау; 

o Алдын ала нәтижелерді қарау; 

o Диалогтық терезеде ұсынысты қарау және оған жауап беру; 

o Сайыс жеңімпаздарының тізімін қарау; 

o Өткізілген сауда-саттық туралы мәліметтерді қарау; 

o Оқиғалар журналын қарау; 

o Сауда-саттық жүйесінің серверінде ағымдағы уақытты қарау; 

o Аукционның қалған уақытын қарау. 

 

4 ҚОЛДАНУШЫЛАРДЫ ОҚЫТУ ДЕҢГЕЙІ 

            Пайдаланушы Microsoft Windows операциялық жүйесімен, Microsoft Office 

Толтыру үшін міндетті емеслар жиынтығымен, Интернет-браузерлер Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Internet Explorer және т.б. жұмыс істеу дағдыларына ие болуы, сонымен 

қатар тиісті пәндік салада білімдері болуы керек. 

 

4.1 ПАЙДАЛАНУШЫ ТАНЫСУЫ ҚАЖЕТ ПАЙДАЛАНУ 

ҚҰЖАТТАМАСЫНЫҢ ТІЗБЕСІ 

 

- Аукциондық аукциондарды ұйымдастыру және өткізу ережелері, оның ішінде 

аукционға қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптары, өтінім рәсімінің мазмұны, 

аукционға қатысуға өтінімді қаржылық қолдау түрлері және оларды енгізу және қайтару 

шарттары, қорытындылау тәртібі нәтижелер және жеңімпаздарды анықтау; 

- Аукциондық сауда-саттықты өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық.  

 

5 ҚОЛДАНУ МАҚСАТЫ МЕН ШАРТТАРЫ 

 

5.1 АВТОМАТТЫҚ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ 
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Жүйеде іске асырылған сипатталған функционалдылық аукционға қатысушы үшін 

жұмысты автоматтандырады және аукционға қатысу мүмкіндігі үшін негізгі процестерді 

орындау мүмкіндігін қолдайды.  

 

5.2 АВТОМАТТАНДЫРУ ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ 

 

Автоматтандырылған режимде «КОРЭМ» АҚ-ның СЖ жұмысты жүзеге асыру 

үшін пайдаланушы келесі шарттарды сақтауы керек: 

• Пайдаланушының жұмыс орны «KOREM» АҚ-ның СЖ онлайн қол жетімділігі 

бар дербес компьютермен, кемінде 2 ГБ жедел жадымен, кем дегенде 2 ГГц процессордың 

жылдамдығымен, экран ажыратымдылығы 1280 x 1024 кем емес монитормен 

жабдықталған; 

• Қажет болса, компьютерде принтердің және құжаттардың сканерінің A4 

өлшемінен кем болмауы керек; 

• Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer немесе басқаларының интернет-

шолушысы компьютерде орнатылуы керек; 

• қатысушы жүйеге тіркелуі керек; 

• Пайдаланушы Microsoft Windows операциялық жүйелерін, Microsoft Office 

Толтыру үшін міндетті емеслар жиынтығын, Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet 

Explorer және басқаларын білуі керек және олармен жұмыс жасаудың қарапайым 

дағдыларына ие болуы керек. 
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6 ПРОЦЕССТЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ 

 

6.1 ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫ ОНЛАЙН ТІРКЕУ 

 

Аукционға қатысу үшін «KOREM» АҚ СЖ процестердің орындалу кезектілігі: 

1. Аукционға қатысушыны онлайн тіркеу. 

2. Тіркеу деректерін редакциялау. 

3. Аукционға қатысуға өтінім беру. 

4. Ұйымдастырушының СЖ мәліметтер базасының архивінен жіберілген 

өтінімдерді қарау. 

5. Энергия қалдықтарын орналастыру объектілерін салу, электр энергиясын өндіру 

үшін пайдаланылатын органикалық қалдықтардан судың, биомассаның, биогаздың және 

басқа отындардың гидродинамикалық энергиясын пайдаланатын жобаларды таңдау 

бойынша аукционның алдын ала нәтижелерін қарау. 

6. Диалогтық терезеде аукционның алдын ала нәтижелері бойынша энергия 

қалдықтарын көмуге арналған объектілерді салуға, судың гидродинамикалық энергиясын, 

биомасса, биогаз және басқа отындарды органикалық заттардан пайдаланатын жобаларды 

таңдау бойынша жобаларды таңдау бойынша ұсыныстарды қарау электр қуатын өндіру 

үшін пайдаланылатын қалдықтар және осы ұсынысқа жауап беру мүмкіндігі. 

7. Сауда-саттыққа қатысушының СЖ орындалған барлық әрекеттерін қарау. 
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6.2 ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫҢ ОНЛАЙН ТІРКЕЛУІ 

 

«KOREM» АҚ СЖ жұмыс істеу процестерін бастау үшін сіз жүйеге кіруіңіз керек. 

Мұны істеу үшін келесі қадамдарды орындаңыз: 

1) «Жұмыс үстелінде» немесе «Тапсырмалар тақтасында» орналасқан Интернет-

браузерді іске қосыңыз және мекен-жай жолағына «KOREM» АҚ https://korem.kz мекен-

жайын енгізіңіз. 

2) Операциялық жүйе веб-парақты жүктейді және «КОРЭМ» АҚ веб-сайтын 

ұсынады (1-сурет). 

 

 
 

Сурет 1. «KOREM» АҚ сайтының парағы 

 

3)  «KOREM» АҚ веб-сайтында веб-парақтың мәзірінің сол жақ панелінде 

орналасқан «ЖЭК және ЭКЖ аукциондары» батырмасын басыңыз. 

4)   СЖ кіру үшін ашылған бетте «Сауда жүйесіне кіру» батырмасын басыңыз (2-

сурет). 

 

 
Сурет 2. Аукциондық сауда жүйесіне кіру 

 

5)  Операциялық жүйе веб-парақты жүктейді және «KOREM» АҚ-ның СЖ кіруге 

авторизация терезесін ұсынады (3-сурет). 

Ескерту: қажет болған жағдайда сіз тиісті тілді таңдай аласыз (қазақ, орыс, 

ағылшын). 
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Сурет 3. Кіру авторизация терезесі 

6)  Интернет-тіркеуге арналған ашылған парақта «Сауда-саттық жүйесіне тіркеу» 

сілтемесін басыңыз (3-сурет). 

1-ескерту: егер сіз жүйеде тіркелген болсаңыз, электрондық поштаңыздың 

мекен-жайын «Электрондық пошта» енгізу өрісіне енгізіп, жүйеге тіркеу 

кезінде енгізген пароліңізді «Құпиясөз» енгізу өрісіне енгізіңіз. Содан кейін 

«Кіру» батырмасын басыңыз (3-сурет). 

2-ескерту: Егер сіз пайдаланушы тіркелгісінің құпиясөзін ұмытып қалсаңыз, 

Құпиясөзді ұмыттыңыз ба? (3-сурет). Әрі қарай, «Электрондық пошта» 

өрісіне электрондық пошта мекенжайын енгізіп, «Келесі» батырмасын 

басыңыз (4-сурет). Электрондық поштаға құпиясөзді қалай өзгерту керектігі 

туралы хат жіберіледі. 

 

 
Сурет 4. Құпиясөзді қалпына келтіру 

 

7) Жүйе тіркеу формасының интерфейсін толтыруға арналған өрістермен 

қамтамасыз етеді (5-сурет). 
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Сурет 5. Тіркеу формасы 

 

8)  Осы тіркеу формасына келесі деректерді енгізіңіз: 

- «Ұйымның атауы» өрісіне ұйымның толық атауын енгізіңіз; 

- «Заңды мекен-жай» өрісіне ұйымның заңды мекен-жайы туралы деректерді 

енгізіңіз;  

- «Нақты мекен-жай» өрісіне ұйымның нақты мекен-жайы туралы мәліметтер 

енгізіңіз; 

- «Толық аты» өрісінде тегі, аты, әкесінің атын енгізу; 

- «Электрондық пошта» өрісіне СЖ кіру үшін идентификатор болатын 

электрондық пошта мәліметтерін енгізіңіз; 

- «Құпиясөз» өрісіне құпиясөзге қойылатын талаптарды ескере отырып, 

таңбалары бар деректерді еркін ретпен енгізіңіз. Құпия сөз кемінде 8 таңбадан 

тұруы керек. Құпиясөзде келесі төртеудің үш санатының таңбалары болуы 

керек: 

 А-дан Z-ге дейінгі ағылшын алфавитінің бас әріптері; 

 а-дан z-ге дейінгі ағылшын алфавитінің кіші әріптері; 

 0-ден 9-ға дейінгі ондық сандар;  

 мысалы, альфавиттік емес таңбалар !, #, %. 
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9) Барлық жолдарды толтырғаннан кейін суреттен ұсынылған кодты енгізіп, 

«Тіркелу» батырмасын басыңыз (5-сурет).  

Ескерту: суреттегі код түсініксіз болса, кодты жаңарту үшін «   « 

батырмасын басыңыз.  

 

10) Жүйе тіркеу формасы өрістерінің толтырылуын тексереді. Егер барлық өрістер 

толтырылмаса немесе қате толтырылса, Жүйе ескерту хабарламасын көрсетеді (6-

сурет). 

 
Сурет 6. Тіркеу формасы өрістерінің дұрыс толтырылмағандығы туралы хабарлама 

 

11) Егер мәліметтер дұрыс енгізілсе, Жүйе келесі ақпаратты көрсетеді (7-сурет): 

 

 
Сурет 7. Сәтті тіркелу парақшасы СЖ 

 

12) «korem@vsm.kz» жіберген «Аукционға тіркелуді растау» тақырыбы бар 

автоматты түрде жасалынған электрондық пошта сіздің тіркеу формасында 

көрсеткен Сіздің электронды поштаңызға жіберіледі. 

13) Хатты ашып, тіркелгіңізді қосу үшін хатта көрсетілген сілтемені басыңыз. 
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6.3 ТІРКЕУ ДЕРЕКТЕРІ 

  

6.3.1 «Ұйым туралы ақпарат» қойындысы 

 
1) Электрондық поштаңыздағы хатта көрсетілген сілтемені басқаннан кейін, Жүйе 

«Ұйым туралы ақпарат» бетін ұсынады. Тіркеуді аяқтау үшін барлық қажетті өрістерді 

ұйымыңыз туралы ақпаратпен толтырыңыз және «Ақпаратты сақтау» батырмасын 

басыңыз (8-сурет). 

 
Сурет 8. «Тіркеу деректері» бөлімі. Ұйым туралы ақпарат қойындысы 
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Ұйым туралы ақпарат интерфейсі келесі элементтерден тұрады: 

 

«Ұйым туралы ақпарат» бөлімі: 

«Ұйым атауы» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңдеуге болады. Толтыру үшін міндетті. 

Өріске ұйымдық-құқықтық нысанын көрсете отырып, ұйымның толық атауын енгізіңіз. 

«Заңды мекен-жай» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңдеуге болады. Толтыру үшін міндетті. 

Өріске ұйымның заңды мекен-жайы енгізіледі. 

«Нақты мекен-жай» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңдеуге болады. Толтыру үшін 

міндетті. Өріс ұйымның нақты мекен-жайын қамтиды. 

Телефон өрісі. Пішімі - мәтін. Өңдеуге болады. Толтыру үшін міндетті. Өріске 

ұйымның телефон нөмірі енгізіледі. 

Факс өрісі. Пішімі - мәтін. Өңдеуге болады. Толтыру үшін міндетті емес. Өріске 

ұйымның факсы енгізіледі. 

 

«Басшы туралы ақпарат» бөлімі: 

«Басшының аты-жөні» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңдеуге болады. Толтыру үшін 

міндетті. Өріске ұйым басшысының тегін, атын, әкесінің атын енгізіңіз. 

«Телефон» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңдеуге болады. Толтыру үшін міндетті емес. 

Жолға ұйым басшысының телефон нөмірі енгізіледі. 

«Банк деректемелері» бөлімі: 

«Банк» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңдеуге болады. Толтыру үшін міндетті. Өріске 

банктің атауы енгізіледі. 

«Банк шотының» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңдеуге болады. Толтыру үшін міндетті. 

Өріске банктік шот енгізіледі. 

«БСН» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңдеуге болады. Толтыру үшін міндетті емес. Өріске 

ұйымның бизнес-сәйкестендіру нөмірі енгізіледі. 

«БСК» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңдеуге болады. Толтыру үшін міндетті емес. Өріске 

банктік сәйкестендіру коды енгізіледі. 

«Банктің БСН» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңдеуге болады. Толтыру үшін міндетті 

емес. Өріске банктің бизнес-сәйкестендіру нөмірі енгізіледі. 

 

«Құжаттардың сканерленген көшірмелері» бөлімі: 

«Файл 1» өрісі. Пішімі - blob. Өңдеуге болады. Толтыру үшін міндетті. Өріске 

«.pdf» форматындағы ұйым жарғысының сканерленген көшірмесі жүктеледі. 

«Файл 2» өрісі. Пішімі - blob. Өңдеуге болады. Толтыру үшін міндетті. Өріске 

«.pdf» форматында бірінші басшыны тағайындау туралы заңды тұлғаны мемлекеттік 

тіркеу/қайта тіркеу туралы куәліктің сканерленген көшірмесі жүктеледі. 

«Файл 3» өрісі. Пішімі - blob. Өңдеуге болады. Толтыру үшін міндетті. Өріске 

«.pdf» форматында бірінші басшыны тағайындау туралы заңды тұлғаның тиісті 

органының шешімінің сканерленген көшірмесі жүктеледі. 

«Файл 4» өрісі. Пішімі - blob. Өңдеуге болады. Толтыру үшін міндетті емес. Өріске 

«.pdf» форматында өкілге арналған сенімхаттың сканерленген көшірмесі жүктеледі (егер 

мүдделерді білдіруді бірінші басшы жүзеге асырмаса). 

«Файл 5» өрісі. Пішімі - blob. Өңдеуге болады. Толтыру үшін міндетті емес. Өріске 

«.pdf» форматында заңды тұлғаның деректемелері (банктік деректемелер, мекен-жайы, 

байланыс телефондары, электрондық пошта) туралы ақпараттың сканерленген көшірмесі 

жүктеледі. 
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«Файл 6» өрісі. Пішімі - blob. Өңдеуге болады. Толтыру үшін міндетті емес. Өріске 

«.pdf» форматындағы аукционға қатысуға өтінімнің қаржылық қауіпсіздігін растайтын 

құжаттың сканерленген көшірмесі жүктеледі. 

 

 

«Жер учаскелері және байланыс нүктелері» бөлімі: 

Ескерту: Егер қатысушының аукционда құжаттамасыз пайдаланылатын жеке 

жер учаскелері мен байланыс нүктелері болса, онда төменде көрсетілген өрістер 

міндетті болып табылады. 

«Жоба атауы» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңдеуге болады. Өріске жоба атауы 

мәтінін енгізіңіз, оған жер учаскесі мен қосылу нүктесі туралы мәліметтер 

байланыстырылады. 

«Жер учаскесі» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңдеуге болады. Бұл жолда Қазақстан 

Республикасы Жер кодексінің 12-бабы 24-тармақшасына сәйкес жер учаскесіне 

құқық белгілейтін құжат туралы ақпарат бар. 

Мысалы: «Жер учаскесіне жеке меншік құқығы туралы акт, 01.01.2019 ж. №1 

кадастрлық нөмір». 

«Жер учаскесінің ауданы, гектар» өрісі. Пішімі - сан. Өңдеуге болады. 

Өрісте жер учаскесінің ауданы бойынша гектар өлшем бірлігімен деректер 

енгізіледі. 

«Қосылу нүктесінің» өрісі. Пішімі - мәтін, сан. Өңдеуге болады. Бұл өрісте 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы 

№210 бұйрығымен бекітілген «Электр желілері ережелеріне» сәйкес энергия 

өндіруші ұйымдардың электр желісіне қосылудың техникалық шарттары туралы 

ақпарат бар. Мысалы: «KEGOC» АҚ-ның 12.02.2020 ж. техникалық шарты. 

«Жер учаскесіне арналған құжат» өрісі. Пішімі - blob. Өңдеуге болады. 

Далаға жер учаскесінің бар екендігін растайтын құжаттың сканерленген көшірмесі 

жүктеледі. 

«Қосылу нүктесіне құжат» өрісі. Пішімі - blob. Өңдеуге болады. Өріске 

байланыс нүктесінің бар екендігін растайтын құжаттың сканерленген көшірмесі 

жүктеледі. 

«Келісу хаты» өрісі. Пішімі - blob. Өңдеуге болады. Егер жобаның 

мәлімделген электр қуаты 5 МВт-қа тең және одан көп болса, онда осы өріске 

«Электр станциясының қуатын беру схемасы» жүйелік операторының келісу 

хатының электрондық көшірмесі жүктеледі. 

«Жер учаскелері және байланыс нүктелері» бөлімінің өрістері толығымен 

толтырылған кезде сақтау үшін «Қосу» батырмасын басу керек. «Қосу» батырмасын 

басқаннан кейін, жүйе енгізілген деректерді сақтайды. Құжаттардың жүктелген 

сканерленген көшірмелерін «Жер учаскелері және байланыс нүктелері» бөлімінен 

жоюға немесе ауыстыруға болады (9-сурет). 
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Сурет 9. «Жер учаскелері жаңа баяндамалар нүктелері» 

 

2) «Ақпаратты сақтау» батырмасын басқаннан кейін, Жүйе енгізілген деректерді 

сақтайды, ал «Құжаттардың сканерленген көшірмелері» бөлімінде жүктелген 

құжаттардың сканерленген көшірмелерін жоюға, жүктеуге немесе ауыстыруға болады. 

(10-сурет). 

 

 
Сурет 10. Ақпаратты сақтағаннан кейін «Құжаттардың сканерленген көшірмелері» бөлімі 

 

 

3) Тіркеуді аяқтау үшін «Тіркеуді аяқтау» батырмасын басыңыз (11-сурет) 
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Сурет 11. Тіркеуді аяқтау 

 

4) Ұйым туралы ақпаратты аукционды ұйымдастырушылар екі жұмыс күні ішінде 

қарайды. Тіркеу мәртебесінің өзгергені туралы хабарлама сіздің электрондық поштаңызға 

жіберіледі. Жүйе диалогтық терезені келесі мазмұнмен қамтамасыз етеді «Сіздің тіркеуге 

тексеруге жіберілді» (12-сурет): 

 
Сурет 12. Тексеру үшін тіркеу бағыты туралы хабарлама 

 

5) «ОК» батырмасын басыңыз, «Толық тіркеу» батырмасы автоматты түрде 

«Өзгерістер енгізу» батырмасына ауыстырылады. 

6) Бұрын енгізілген тіркеу деректеріне өзгеріс енгізу үшін «Өзгерістер енгізу» 

батырмасын басыңыз, содан кейін өзгертулерді қайтадан сақтаңыз (13-сурет).  

 
Сурет 13. Тіркеу мәліметтеріне өзгерістер енгізу 

 

 

6.3.2 «Сауда саттықты таңдау» қойындысы 

 

1) «Тіркеу деректері» бөліміне өтіп, «Сауда-саттықты таңдау» қойындысын 

таңдаңыз. Жүйе аукциондық сауда-саттықтың бекітілген кестесіне сәйкес сауда-саттықтар 

тізімімен интерфейсті қамтамасыз етеді. Тиісті құсбелгіні қою арқылы тізімнен қатысатын 

сауда-саттықты таңдаңыз (14-сурет). 
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Сурет 14. «Тіркеу деректері» бөлімі. «Сауда-саттықты таңдау» қойындысы 

 

 

 

2) Аукционды белгілі бір күнге таңдағаннан кейін «Сақтау» батырмасын басыңыз 

(14-сурет). Жүйе таңдалған параметрлерді сақтайды. 

«Сауда-саттықты таңдау» интерфейсі келесі элементтерден тұратын «Сауда-саттық 

тізімі» кестесін көрсетеді: 

«Сауда-саттық күні» бағаны. Пішімі - күн. Өңделмейді. Өріс сауда-саттық күнін 

көрсетеді. 

«ЖЭК түрі/энергия қалдықтарын кәдеге жарату объектісі» бағаны. Пішімі - мәтін. 

Өңделмейді. Өрісте ЖЭК түрі (ЖЭС, ГЭС, КЭС, БиоЭс және ЭКЖ) көрсетіледі. 

«Шекті аукциондық бағаның шамасы, тг/кВт*сағ (ҚҚС-сыз)» бағаны. Пішімі - сан. 

Өңделмейді. Өрісте аукционның шекті бағасының мәні теңге/кВт*сағ (ҚҚС-сыз) 

көрсетіледі. 

«Белгіленген қуаттың сатып алынатын көлемі, МВт» бағаны. Пішімі - сан. 

Өңделмейді. Өрісте сатып алынатын белгіленген қуаттың көлемі МВт-пен көрсетіледі. 

«Мәртебе» бағаны. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өрісте сауда-саттықтың өзекті мәртебесі 

көрсетіледі. 

«Аукциондық сауда-саттық операторы» бағаны. Пішімі - мәтін. Өңдеуге болады. 

Құламалы тізімнен мәнді таңдау жолымен жолға сауда-саттық операторы енгізіледі, ол 

компаниядан сауда сессиясына қатысатын болады. 

«Сақтау» батырмасы. Пішімі - ақпаратты сақтауға арналған құрал. 

 

6.3.3 «Саудагердің операторлары» қойындысы  

 

1) «Тіркеу деректері» бөліміне өтіп, «Сауда-саттық операторлары» қойындысын 

таңдаңыз. Жүйе операторды қосуға арналған мәліметтерді енгізуге арналған өрістермен 

қамтамасыз етеді. Өрістерді толтырғаннан кейін «Оператор қосу» батырмасын басыңыз. 

(15-сурет): 
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Сурет 15. «Тіркеу деректері» бөлімі. Сауда-саттық операторлары қойындысы 

 

«Оператор қосу» бөлімі келесі элементтерден тұрады (15-сурет): 

«Аты-жөні» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңдеуге болады. Толтыру үшін міндетті. Өріске 

оператордың тегін, атын, әкесінің атын енгізіңіз. 

«Электрондық пошта» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңдеуге болады. Толтыру үшін 

міндетті. Өріске оператордың электрондық пошта мекенжайын енгізіңіз. 

«Телефон» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңдеуге болады. Толтыру үшін міндетті емес. 

Өріске оператордың телефон нөмірі енгізіледі. 

«Факс» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңдеуге болады. Толтыру үшін міндетті емес. Өріске 

оператордың факсы енгізіледі. 

«Ұялы нөмір» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңдеуге болады. Толтыру үшін міндетті емес. 

Өріске оператордың ұялы телефонының нөмірі енгізіледі. 

«Оператор қосу» батырмасы. Пішімі - операторды қосуға арналған мәліметтерді 

енгізуді растайтын құрал. 

 

2) «Оператор қосу» батырмасын басқан кезде оператордағы барлық ақпарат келесі 

элементтерден тұратын «Операторлар тізімі» кестесінде көрсетіледі (15-сурет): 

«Аты-жөні» бағаны. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өрісте сауда операторларының 

тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі. 

«Электрондық пошта» бағаны. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өріс сауда 

операторларының электрондық пошта мекен-жайларын көрсетеді. 

«Телефондар» бағаны. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өрісте сауда операторларының 

телефондары көрсетілген. 

 « « өрісі. «Операторлар тізімі» кестесінде жолды редакциялауға арналған 

құрал. 

 « « өрісі. «Операторлар тізімі» кестесіндегі жолды жою құралы. 
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3) Қосымша операторының электрондық мекенжайына «Сізді қосымша оператор 

ретінде шақырды» тақырыбымен электрондық хат автоматты түрде қалыптастырады 

және жібереді, жіберуші korem@vsm.kz жеке кабинетке кіру үшін қосымша оператор 24 

сағат ішінде құпиясөз жасау үшін сілтеме бойынша өтуі қажет 

 

6.4 АУКЦИОНДЫҚ САУДА-САТТЫҚ 

 

1. «Аукциондық сауда-саттық» бөліміне өтіңіз. 

2. Егер сауда-саттық сессиясы жабық болса және/немесе барлық сауда-саттық аяқталса, 

Жүйе келесі жақын аукциондық жоспарланған сауда-саттық күні көрсетілген ескерту 

хабарламасын көрсетеді (16-сурет). 

 

 
16-сурет. «Аукциондық сауда-саттықтар» бөлімі. «Сауда сессиясы жабық» интерфейсі 

 

1) Егер сіз сауда-саттыққа жібермеген болсаңыз, Жүйеде «Сізде ағымдағы сауда-

саттыққа рұқсат жоқ» ескертуі пайда болады (17-сурет). Сізді келесі жағдайларда сауда-

саттыққа жіберуге болмайды: 

1. Ұйымдастырушының қызметтері үшін төлемді уақтылы төлемегені үшін; 

2. Ұйымдастырушыға қатысушының деректемелерін өзгерту туралы ақпаратты 

уақтылы ұсынбағаны үшін; 

3. Шартта көзделген басқа да міндеттемелер орындалмаған кезде. 

 
                    Сурет 17. «Аукциондық сауда-саттықтар» бөлімі. «Сізде қазіргі сауда-саттыққа рұқсат жоқ» 

 

Ескерту: Сауда сессиясы аукциондық сауда-саттықты өткізу кезінде уәкілетті 

орган бекіткен кестеге сәйкес мерзімде және қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
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уәкілетті орган бекіткен энергетикалық кәдеге жарату объектілерін салу жөніндегі 

ақпаратқа сәйкес өткізіледі, 30 (отыз) минутқа созылады. Бұл ретте сауда сессиясы 

аяқталғанға дейін бес минут ішінде бағасы қолда бар ең төмен ұсыныстан төмен 

аукциондық сауда-саттыққа қатысушылардан өтінім келіп түскен кезде 5 (бес) минутқа 

ұзартылады. Мүмкін болатын ұзартуларды ескере отырып, сауда сессиясын өткізудің 

жалпы уақыты ашылған сәттен бастап 1 (бір) сағаттан аспайды. 

Сауда-саттыққа қатысушылардан өтінімдерді қабылдау сауда сессиясы ашылған 

сәттен бастап жүзеге асырылады. 

Сауда сессиясына Шартқа сәйкес осы сауда сессиясына қатысатын қатысушылар 

ғана қол жеткізе алады. 

 

6.4.1 Құжаттамамен ауқциондық сауда-саттық 

 

1. Құжаттамамен аукциондық сауда-саттыққа қатысу кезінде, егер сауда сессиясы ашық 

болса және сіз сауда-саттыққа жіберілген болсаңыз, жүйе құжаттамамен аукциондық 

сауда-саттықты өткізу бойынша КҚ интерфейсін ұсынады (18-

сурет).

 
Сурет 18. «Аукцион сауда-саттығы» бөлімі. Интерфейс «Сауда-саттық сессиясы құжаттамамен аукциондық 

сауда кезінде ашық» 

  

1. Ашық сауда-саттық сессиясында «Аукциондық сауда» интерфейсінде                         

5 ақпараттық панель бар (18-сурет): 

1) «Сауда-саттық мәртебесі» панелі, келесі өрістермен (автоматты түрде 

толтырылады): 

«Сауда-саттық мәртебесі» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өріс сауда 

сессиясының мәртебесін көрсетеді - ашық / жабық / тоқтатылған / жойылған. 

«Сауда-саттық сессиясының ашылу уақыты» өрісі. Пішімі – уақыт. Өңделмейді. 

Өріс сеанстың ашылу уақытын көрсетеді. 

«Сауда-саттық сессиясының жабылу уақыты» өрісі. Пішімі- уақыт. Өңделмейді. 

Өрісте сессия жабылған уақыт көрсетіледі. 

«Сауда-саттықтың шекті уақыты» өрісі. Пішімі - уақыт. Өңделмейді. Өріс сауда-

саттық сессиясының шекті уақытын көрсетеді. 

«Қалған» өрісі. Пішімі – уақыт. Өңделмейді. Өріс сауда-саттық аяқталғанға дейін 

қалған уақытты көрсетеді. 

 

2) Келесі өрістерден тұратын «ЖЭК жобаларын таңдау бойынша аукциондық 

тендерлер» панелі (автоматты түрде толтырылады): 
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Аукцион түрінің өрісі. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өріс аукционның түрін көрсетеді 

(құжаттамамен, құжатсыз). 

«Сауда-саттық күні» өрісі. Пішімі – күн. Өңделмейді. Өріс сауда-саттық күнін 

көрсетеді. 

«БЭЖ аймақ» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өрісте БЭС аймағының атауы 

(Солтүстік, Оңтүстік, Батыс) көрсетіледі. 

RES тип өрісі. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өрісте жаңартылатын энергия көзінің түрі 

көрсетіледі (SPP, WPP, ГЭС, BioPP). 

«Жобалар саны» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өрісте жобалардың мәні МВт-та 

көрсетіледі (Үлкен, 10 МВт-тан жоғары, Кішкентай, 0,75-тен 10 МВт-қа дейін, 

Кішкентай, 0,1-ден 10 МВт-қа дейін). 

«Сатып алынған белгіленген қуат көлемі» өрісі. Пішімі - сан. Өңделмейді. Өрісте 

сатып алынған белгіленген қуаттың көлемі көрсетіледі (параметр кемінде 100 

киловатт (кВт), 1-ге (бір) кВт-қа көбейтеді және мегаваттта (МВт) көрсетілген)). 

«Аукционның шекті бағасының мәні, тг / кВт*сағ (ҚҚС-сыз)» өрісі. Пішімі - сан. 

Өңделмейді. Өрісте аукционның шекті бағасының мәні тг / кВт * сағ көрсетілген 

(электр энергиясының бір киловатт-сағатына ҚҚС-сыз, Қазақстан Республикасының 

ұлттық валютасында сепаратордан кейін екі маңызды цифрдан аспайтын көрсетілген). 

«Жобаның орналасу» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өрісте жобаның орналасқан 

жері туралы ақпарат көрсетіледі. 

«Жер көлемі, гектар» өрісі. Пішімі - сан. Өңделмейді. Өріс гектар өлшем бірлігіне 

жер көлемі туралы мәліметтерді енгізу үшін қолданылады. 

«Қосылу нүктесінің» өрісі. Пішімі - мәтін, сан. Өңделмейді. Бұл өрісте электр 

желілеріне қосылу нүктелері бойынша рұқсат етілген шекті қуат пен мүмкін болатын 

қосылыстардың санын көрсете отырып, электр беру ұйымдарының электр желілеріне 

қосылу мүмкіндігі туралы ақпарат бар. 

 

3) «Өтінім беру үшін жобаны таңдау» кестесі нақты берілген өтінімдердің 

деректерімен. Бұл өрістер өтінімдер түскен кезде толтырылады: 

«Өтініш беру үшін жобаны таңдаңыз» батырмасы. Пішімі - өтінім беру үшін 

жобаны таңдау құралы. Түйме тек ашық сауда сессиясы кезінде белсенді болады (19-

сурет). 

 
Сурет 19. «Өтініш беру үшін жобаны таңдаңыз» батырмасы 

 

«Өтінімнің нөмірі» бағанасы. Пішімі - сан. Өңделмейді. Өріс ұсынылған 

өтінімдердің санын көрсетеді. 

«Өтініш беру уақыты» бағанасы. Пішімі - уақыт. Өңделмейді. Өрісте өтінім беру 

уақыты көрсетіледі. 

«Хабарланған аукциондық баға, теңге / кВт*сағ (ҚҚС-сыз)» бағаны. Пішімі - 

сан. Өңделмейді. Өрісте жарияланған аукциондық баға теңге / кВт*сағ (ҚҚС-сыз) 

көрсетілген. 

«Қаржылық қамтамасыз ету түрі» бағаны. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өріс 

қаржылық қауіпсіздік түрін көрсетеді. 

«Қаржылық қауіпсіздік сомасы, тг» бағаны. Пішімі - сан. Өңделмейді. Өрісте 

қаржылық қауіпсіздік сомасы теңгемен көрсетіледі. 

«Күй» баған. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өріс Толтыру үшін міндетті емес күйін 

көрсетеді. 
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4) Аукционға қатысушылар жүйеге ұсынған өтінімдер негізінде жасалған 

ұсыныстың «Рейтингтік кестесі» ақпараттық панелі. Қатысушының сауда-саттық кезінде 

ұсынған ұсынысы рейтингтік диаграммада қызыл түспен, басқа трейдерлердің 

тапсырыстары рейтингтік диаграммада қара түспен көрсетіледі. 

 

5) «Қаржылық қауіпсіздік» кестесі, келесі мәліметтер: 

«п/п» бағаны. Пішімі - сан. Өңделмейді. Өріс қаржылық қауіпсіздік нөмірін 

көрсетеді. 

«Қаржылық қауіпсіздіктің атауы» бағаны. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Бұл 

жолда қаржылық қамтамасыз ету түрі көрсетіледі (Банк кепілдігі, аккредитив). 

«Сома (тг)» бағаны. Пішімі - сан. Өңделмейді. Өрісте қаржылық қауіпсіздік 

сомасы теңгемен көрсетіледі. 

«Күй» бағаны. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өріс қаржылық қауіпсіздік күйін 

көрсетеді (Қол жетімді, Пайдаланылған). 

 

«Сауда-саттық жүйесіне ұсынылған аукционның минималды бағасы, теңге / 

кВт*сағ (ҚҚС-сыз)» өрісі. Пішімі - сан. Өңделмейді. Өрісте сауда-саттық жүйесіне 

жіберілген аукционның минималды жарияланған бағасы теңге / кВт*сағ (ҚҚС-сыз), 

аукцион барысында өзгертулер және тек төмен қарай көрсетіледі. 

 

Ескерту: Сауда-саттық сессиясында қатысушылар үшін келесі ақпарат ашық: 

1. уәкілетті орган бекіткен Кестеде көрсетілген аукционды сипаттайтын жалпы 

ақпарат: 

-  сауда сессиясының ашылу уақыты; 

-  сауда сессиясының жабылу уақыты; 

-  сауда сессиясының шекті уақыты; 

-  қалған сауда-саттық сессиясы; 

-  аукцион түрі; 

-  ЕЭК аймағы; 

-  ЖЭК түрі; 

-  жобалардың мөлшері; 

-  сатып алынған қуат көлемі (МВт); 

-  аукционның шекті бағасы (теңге / кВт * сағ (ҚҚС-сыз)); 

-  жобаның орналасқан жері; 

-  жер көлемі, га; 

-  қосылу нүктесі. Сауда-саттық ашылу уақыты; 

1. қатысушы өзінің барлық параметрлерімен бірге ұсынылған құжаттамамен 

аукционға қатысуға өтінім (өтінім бағасы, өтінім беру уақыты); 

 ұсыныстардың рейтингі кестесі; 

2. сатуға арналған құжаттамамен аукционға қатысу үшін ұсынылған 

өтінімдерде көрсетілген ең төменгі баға. 

«Өтініш беру үшін жобаны таңдау» батырмасын басқан кезде, жүйе өтінім 

беру интерфейсін ұсынады (20-сурет). 
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Сурет 20. «Тапсырыс беру» аукциондық сауда-саттықтың құжаттамасы бар интерфейсі 

«Өтінім беру» интерфейсі келесі элементтерден тұрады: 

1) «Қаржылық қауіпсіздік» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңдеуге болады. Жолға ашылмалы 

тізімнен мәнді таңдау арқылы қатысушы аукционға қатысу үшін ұсынған қаржылық 

қамтамасыз ету түрін енгізіңіз (Банк кепілдігі, Аккредитив). 

Сауда-саттыққа қатысушы әрбір өтінім үшін қаржылық қамтамасыз етудің бір ғана түрін 

таңдай алады. 

2) «Сатып алынған белгіленген қуат көлемі» өрісі. Пішімі - сан. Өңделмейді. Өрісте 

сатып алынған белгіленген қуаттың көлемі көрсетіледі (параметр кемінде 100 киловатт 

(кВт), 1-ге (бір) кВт-қа көбейтеді және мегаваттта (МВт) көрсетілген)). 

3) «Жобаның орналасқан орны» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өрісте жобаның 

орналасқан жері туралы ақпарат көрсетіледі. 

4) «Жер көлемі, гектар» өрісі. Пішімі - сан. Өңделмейді. Өріс гектар өлшем бірлігіне жер 

көлемі туралы мәліметтерді енгізу үшін қолданылады. 

5) «Қосылу нүктесі» өрісі. Пішімі - мәтін, сан. Өңделмейді. Бұл өрісте электр желілеріне 

қосылу нүктелері бойынша рұқсат етілген шекті қуат пен мүмкін болатын қосылыстардың 

санын көрсете отырып, электр беру ұйымдарының электр желілеріне қосылу мүмкіндігі 

туралы ақпарат бар. 

6) «Жарияланған аукциондық баға, тг / кВт*сағ (ҚҚС-сыз)» өрісі. Пішімі - сан. 

Өңдеуге болады. Өрісте өтінімнің Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы 

бағасы (теңгемен) сағатына бір киловатт үшін ҚҚС-сыз және сепаратордан кейін 2-ден 

көп емес цифрлармен көрсетілген. 

Ескерту: Сауда-саттық бағасы аукционның шекті бағасынан аспауы керек. 

Назар аударыңыз: Бағаның өзгеру қадамы 5 тг / кВт * сағатты құрайды (21-сурет). 
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Сурет 21. Тапсырыс бағасының дұрыс енгізілмегендігі туралы диалог терезесі 

 

Назар аударыңыз: Тапсырыс бағасы СЖ жіберілген минималды тапсырыс 

бағасымен бірдей болмауы керек. 

Назар аударыңыз: Тапсырыс бағасы басқа сауда қатысушыларының тапсырыс 

бағасымен немесе сіз бұрын жіберген тапсырыспен бірдей болмауы керек (22-сурет). 

 
Сурет 22. Тапсырыс бағасының дұрыс енгізілмегендігі туралы диалог терезесі 

 

1) «Сауда-саттық жүйесіне ұсынылған аукционның минималды бағасы, теңге / 

кВт*сағ (ҚҚС-сыз) өрісі. Пішімі - сан. Өңделмейді. Бұл жолда автокөлік құралына 

ұсынылған аукционның минималды жарияланған бағасы, ҚҚС-сыз, теңге / кВт*сағ 

көрсетілген. 

2) «Сервердегі уақыт» өрісі. Пішімі - уақыт (СС: ММ: СС). Өңделмейді. Сервердегі 

уақытты Нұр-Сұлтанның уақытымен көрсетеді. 

3) «Қалған» өрісі. Пішімі- уақыт (СС: MM: СС). Өңделмейді. Өріс сауда-саттық 

аяқталғанға дейін қалған уақытты көрсетеді. 

4) «Жабу» батырмасы. Пішімі - бұл қолданбалы терезені жауып, негізгі сауда бетіне 

оралуға арналған құрал. 

5) «Өтінімді жіберу» батырмасы. Пішімі - бұл барлық өрістерді толтыру және өтінім 

беру кезінде енгізілген деректерді сақтауға арналған құрал. 

3. «Өтінімді жіберу» батырмасын басқаннан кейін (20-сурет) өтінімді толтырудың 

дұрыстығын растайтын диалогтық терезе ашылады (23-сурет).  

 
Сурет 23. Өтінімді растауға арналған диалог терезесі 

Егер сіз «Жоқ» батырмасын бассаңыз, сіз өзгертулер енгізу үшін өтінім терезесіне 

ораласыз. 

Егер сіз «Иә» батырмасын бассаңыз, бағдарлама көлік құралының мәліметтер базасына 

енгізіледі, ол пайда болған диалогтық терезені растайды (24-сурет): 
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24-сурет. Табысты өтінім беру туралы диалог терезесі 

3. Әрі қарай, сіз «ОК» батырмасын басуыңыз керек, сонда сіз негізгі сауда парағына 

өтесіз (25-сурет). 

Өтініштің нөмірі мен өтінім беру уақыты өтінім сәтті түскеннен кейін автоматты 

түрде белгіленеді (25-сурет). 

 
Сурет 25. «Аукцион сауда-саттықтары» бөлімі. Толтыру үшін міндетті емесдан кейінгі интерфейс 

 

3. «Менің өтінімдерім» кестесінде қатысушының өтінімдерінің деректері 

көрсетіледі. Өтінімнің мәртебесі «қабылданды» деп өзгереді (25-сурет). 

Ескертпе: сауда-саттыққа қатысушы бұрын берілген өтінімді өзгерте алады, 

жаңа өтінім бере алады, бірақ өзінің бұрын берілген өтінімдерін жоюға 

мүмкіндігі жоқ. 

«Қаржылық кепіл» кестесінде қаржылық кепіл мәртебесі «Қолданылған» болып 

өзгереді (25-сурет). 

3. Бұрын берілген өтінімді өзгерту үшін батырманы басыңыз  

өтінім нөміріне дейін, содан кейін өзгертулер енгізу үшін бұрын енгізілген 

деректермен Толтыру үшін міндетті емесның терезесі ашылады.  

Бұрын берілген өтінімді жаңарту кезінде қатысушы өтінімнің бағасын тек төмен 

қарай және оның өтінімінен кемінде 5 тг / кВт * сағ өзгерісімен өзгерте алады. Қалған 

өрістер белсенді емес.  

 

 

 

 

 

6.4.2 Құжатсыз аукциондық сауда-саттық 

 

1. Ашық сауда-саттық сессиясында «Аукциондық сауда» интерфейсінде 4 

ақпараттық панель бар (26-сурет): 
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Сурет 26. «Аукциондық сауда-саттықтар» бөлімі. «Сауда-саттық сессиясы аукциондық сауда кезінде 

Құжатсыз ашық» интерфейсі 

 

1) «Сауда-саттық мәртебесі» өрісі, келесі өрістермен (автоматты түрде толтырылады): 

«Сауда-саттық мәртебесі» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өріс сауда сессиясының 

мәртебесін көрсетеді - бір минут ішінде ашық / жабық / тоқтатылған / жойылған / алдын-

ала нәтижелер / жабық. 

«Сауда-саттық сессиясының ашылу уақыты» өрісі. Пішімі- уақыт (СС: MM: СС). 

Өңделмейді. Өріс сеанстың ашылу уақытын көрсетеді. 

«Сауда-саттық сессиясының жабылу уақыты» өрісі. Пішімі - уақыт (СС: MM: СС). 

Өңделмейді. Өрісте сессия жабылған уақыт көрсетіледі. 

«Сауда-саттықтың шекті уақыты» өрісі. Пішмі - уақыт (СС: MM: СС). Өңделмейді. 

Өріс сауда-саттық сессиясының шекті уақытын көрсетеді. 

Пішімі - уақыт (СС: MM: СС). Өңделмейді. Өріс сауда-саттық аяқталғанға дейін қалған 

уақытты көрсетеді. 

 

2) Келесі өрістерден тұратын «ЖЭК жобаларын таңдау бойынша аукциондық 

тендерлер» панелі (автоматты түрде толтырылады): 

Аукцион түрінің өрісі. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өріс аукционның түрін көрсетеді 

(құжаттамамен, Құжатсыз). 

«Сауда-саттық күні» өрісі. Пішімі - күн (ЖЖЖЖ-АА-КК). Өңделмейді. Өріс сауда-

саттық күнін көрсетеді. 

БЭЖ аймақ өрісі. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өрісте БЭС аймағының атауы (Солтүстік, 

Оңтүстік, Батыс) көрсетіледі. 

RES тип өрісі. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өрісте жаңартылатын энергия көздерінің түрі 

(SPP, WPP, ГЭС, BioPP) көрсетілген. 

«Жобалар саны» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өрісте жобалардың мәні МВт-та 

көрсетіледі (Үлкен, 10 МВт-тан жоғары, Кішкентай, 0,75-тен 10 МВт-қа дейін, Кішкентай, 

0,1-ден 10 МВт-қа дейін). 

«Сатып алынған белгіленген қуат көлемі, өріс» өрісі. Пішімі - сан. Өңделмейді. Өрісте 

сатып алынған белгіленген қуаттың көлемі көрсетіледі (параметр кемінде 100 киловатт 

(кВт), 1-ге (бір) кВт-қа көбейтеді және мегаваттта (МВт) көрсетілген)). 

«Аукционның шекті бағасының мәні, тг / кВт*сағ (ҚҚС-сыз)» өрісі. Пішімі - сан. 

Өңделмейді. Өрісте аукционның шекті бағасының мәні теңге / кВт * сағ көрсетілген 
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(электр энергиясының бір киловатт-сағатына ҚҚС-сыз, Қазақстан Республикасының 

ұлттық валютасында сепаратордан кейін екі маңызды цифрдан аспайтын көрсетілген). 

 

3) Өзекті берілген өтінімдер деректері бар «менің өтінімдерім» кестесі қоса беріледі. Бұл 

жолдар өтінімдердің түсуіне қарай толтырылады: 

«Өтінім беру үшін жобаны таңдау»батырмасы. Формат-өтінім беру үшін жобаны 

таңдауға арналған құрал. Түйме тек ашық сауда сессиясында белсенді болады (27-

сурет).  
Сурет 27. «Өтініш беру үшін жобаны таңдаңыз» батырмасы 

 

«Өтінімнің нөмірі» өрісі. Пішімі - сан. Өңделмейді. Өріс ұсынылған өтінімдердің 

санын көрсетеді. 

«Өтініш беру уақыты» өрісі. Формат - уақыт. Өңделмейді. Өрісте өтінім беру 

уақыты көрсетіледі. 

«Орнатылған жобалық қуат мөлшері, МВт» өрісі. Пішімі - сан. Өңделмейді. 

Өріс белгіленген қуаттылықтың көлемін МВт көрсетеді. 

«Жобаның минималды белгіленген қуаты, МВт» өрісі. Пішімі - сан. 

Өңделмейді. Өріс жобаның минималды белгіленген қуатын MВт-де көрсетеді. 

«Хабарланған аукциондық баға, теңге / кВт*сағ (ҚҚС-сыз)» өрісі. Пішімі - сан. 

Өңделмейді. Өрісте жарияланған аукциондық баға теңге / кВт*сағ (ҚҚС-сыз) көрсетілген. 

«Есеп айырысу» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өрісте елді мекеннің атауы 

көрсетіледі. 

«Жер көлемі, гектар» өрісі. Пішімі - сан. Өңделмейді. Өріс жер аумағын 

гектармен көрсетеді. 

«Жер санаты» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өрісте жердің санаты 

көрсетіледі. 

«Электр желілері» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өріс электр беру желісінің 

атауын көрсетеді. 

«Қосалқы станцияның атауы және координаттары» өрісі. Пішімі - мәтін. 

Өңделмейді. Өріс қосалқы станцияның атауы мен координаттарын көрсетеді. 

«Шиналар» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өрісте автобустың аты көрсетіледі. 

«Қосылған қуаттың шектелуі (орнатылған қуаттың рұқсат етілген шекті 

көлемі)» МВт. Пішімі - сан. Өңделмейді. Өріс МВт қуат көзіне шектеуді көрсетеді. 

«Жаңа байланыстар (байланыстар) санына шек қою» өрісі Пішімі - сан. 

Өңделмейді. Өріс жаңа қосылымдар санының шегін көрсетеді. 

«Қаржылық қамтамасыз ету түрі» өрісі бағаны. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өріс 

қаржылық қауіпсіздік түрін көрсетеді. 

«Қаржылық қауіпсіздік сомасы, тг» өрісі Пішімі - сан. Өңделмейді. Өрісте 

қаржылық қауіпсіздік сомасы теңгемен көрсетіледі. 

«Мәртебе» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өріс Толтыру үшін міндетті емесның 

күйін көрсетеді. 

 

1) «Қаржылық қауіпсіздік» кестесі, келесі мәліметтер: 

«P / p» өрісі. Пішімі - сан. Өңделмейді. Өріс қаржылық қауіпсіздік нөмірін 

көрсетеді. 

«Қаржылық қауіпсіздіктің атауы» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Бұл жолда 

қаржылық қамтамасыз ету түрі көрсетіледі (Банк кепілдігі, аккредитив). 

«Сома (тг)» өрісі. Пішімі - сан. Өңделмейді. Өрісте қаржылық қауіпсіздік сомасы 

теңгемен көрсетіледі. 
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«Мәртебе» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өріс қаржылық қауіпсіздік күйін 

көрсетеді (Қол жетімді / Пайдаланылған). 

 

«Сауда-саттық жүйесіне ұсынылған аукционның минималды бағасы, теңге / 

кВт*сағ (ҚҚС-сыз)» өрісі. Пішімі - сан. Өңделмейді. Өрісте сауда-саттық жүйесіне 

жіберілген аукционның минималды жарияланған бағасы теңге / кВт*сағ (ҚҚС-сыз), 

аукцион барысында өзгертулер және тек төмен қарай көрсетіледі. 

 

Ескерту: Сауда-саттық сессиясы барысында аукционға қатысушыларға 

Құжатсыз келесі ақпарат қол жетімді: 

1. уәкілетті орган бекіткен Кестеде көрсетілген аукционды сипаттайтын жалпы 

ақпарат: 

- сауда сессиясының ашылу уақыты; 

- сауда сессиясының жабылу уақыты; 

- сауда сессиясының шекті уақыты; 

- қалған сауда-саттық сессиясы; 

- аукцион түрі; 

- ЕЭК аймағы; 

- ЖЭК түрі; 

- жобалардың мөлшері; 

- сатып алынған қуат көлемі (МВт); 

- аукционның шекті бағасы (теңге / кВт*сағ (ҚҚС-сыз)). 

2. қатысушы өзінің барлық параметрлерімен ұсынылған аукционға қатысуға өтінім 

(өтінімнің бағасы, өтінімді беру уақыты); 

3. аукциондық сатылымға қатысуға берілген өтінімдерде көрсетілген ең төменгі 

баға (басқа қатысушылардың орнатылған қуатының көлемін көрсетусіз) 

  

2. «Өтініш беру үшін жобаны таңдау» батырмасын басқан кезде, жүйе өтінім беру 

интерфейсін ұсынады (28-сурет). 

 
Сурет 28. «Тапсырыс беру» аукциондық сауда интерфейсі құжаттамасыз 
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Рисунок 29. Интерфейс «Подача заявки» аукционных торгов без документации. Ввод данных по земельному 

участку  

 

«Өтінім беру» интерфейсі келесі элементтерден тұрады: 

1) «Қаржылық қауіпсіздік» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңдеуге болады. Жолға ашылмалы 

тізімнен мәнді таңдау арқылы қатысушы аукционға қатысу үшін ұсынған қаржылық 

қамтамасыз ету түрін енгізіңіз (Банк кепілдігі, Аккредитив). 

Сауда-саттыққа қатысушы әрбір өтінім үшін қаржылық қамтамасыз етудің бір ғана түрін 

таңдай алады. 

 

2) «Жер учаскесі және байланыс нүктесі» өрісі. Пішімі - құсбелгі. Өңдеуге болады. 

«Қатысушы ұсынған құжаттар» немесе «Аукцион кестесінен» өрісінде ұяшықты 

белгілеу арқылы қатысушы аукционға қай жер учаскесі пайдаланылатынын Құжатсыз 

таңдайды. 

Егер тендерге қатысушыда аукцион құжаттамасыз өткізілмес бұрын жаңартылатын 

энергия көздерін пайдаланатын объектіні салуға арналған жер учаскесі мен байланыс 

нүктесі болса, онда «Қатысушы ұсынған құжаттар» өрісінде құсбелгі қойылуы керек 

(сурет 29) Кестеде келесі мәліметтер көрсетілген жер учаскелері мен қосылу нүктелерінің 

тізімі көрсетіледі: 

- «Жобаның орналасқан жері» бағанында облыстың, ауданның және елді мекеннің 

атауы, жер учаскесінің орналасқан жері туралы ақпарат бар; 

- «Қосылу нүктесі» бағанында қосалқы станцияның атауы мен координаттары туралы 

ақпарат болады; 

- «Жер көлемі, гектар» бағанында гектар жер туралы ақпарат көрсетіледі. 

Егер тендерге қатысушыда аукцион өткізілгенге дейін жаңартылатын энергия 

көздерін пайдалану объектісін салуға арналған жер учаскесі болмаса, онда «Аукцион 

кестесінен» өрісінде құсбелгі қойылуы керек (28-сурет). Кестеде келесі мәліметтер 

көрсетілген жер учаскелері мен қосылу нүктелерінің тізімі көрсетіледі (30-сурет): 

- «Аймақ» бағанында Қазақстан Республикасының аймағының атауы туралы 

ақпарат болады; 

- «Аудан» бағанында жер учаскесі орналасқан ауданның атауы туралы ақпарат 

көрсетіледі; 

- «Есеп айырысу» бағанында жер учаскесі орналасқан елді мекеннің атауы туралы 

ақпарат бар; 

- «Жер көлемі, гектар» бағанында гектар көлемі туралы жер көрсетіледі; 

- «Жер санаты» бағанында жер учаскесінің орналасқан жері туралы мәліметтер 

келтіріледі (учаскенің координаттары, жер учаскесінің мақсаты); 

- «Энергия беруші ұйым» бағанында энергия үнемдеуші ұйымның атауы туралы 

ақпарат болады; 

- «Аймақ» бағанында Қазақстан Республикасының аймағының атауы туралы 

ақпарат болады; 

- «Аймақ» бағанында қосылу нүктесі орналасқан аймақтың атауы туралы ақпарат 

болады; 



28 

 

- «Электр желілері» бағанында қосылу нүктесінің электр желісінің атауы туралы 

ақпарат болады; 

- «Қосалқы станцияның атауы және координаттары» бағанында қосалқы 

станцияның атауы және оның координаттары туралы ақпарат болады; 

- «Подстанциялардың автобустары» бағанында қосылу нүктесінің кернеуі туралы 

ақпарат болады (параметр кВ-да көрсетілген); 

- «Қосылған қуат бойынша шектеу (орнатылған қуаттың рұқсат етілген шекті 

көлемі), МВт» бағанында қосылған қуат бойынша шектеу мөлшері туралы ақпарат бар 

(параметр МВт-да көрсетілген); 

- «Жаңа қосылыстар (байланыстар) санының шегі» бағанында жаңа қосылыстар 

санына шекті мән туралы ақпарат бар. 

 
30-сурет. «Тапсырыс беру» аукциондық сауда-саттықтың құжаттамасы жоқ интерфейсі. Құрлықтағы 

және байланыс нүктесіндегі мәліметтерді енгізу 

 

Тізімнен жер учаскесін және байланыс нүктесін таңдау үшін жер учаскесінің 

алдындағы құсбелгіні қойыңыз. 

Назар аударыңыз: Өтінім беру кезінде, егер қатысушы «Аукцион кестесінен» 

өрісінен жер учаскесін таңдаса, онда қосылу нүктесін таңдау үшін тиісті байланыс 

нүктесі қалады. 

 

1) «Орнатылған жобалық қуаттың көлемі, МВт» өрісі. Пішімі - ондық болып 

табылады. Өңдеуге болады. Өріске жобаның белгіленген қуатының көлемін енгізіңіз, ол 

кемінде 100 кВт, бір кВт-қа еселік және МВт-да көрсетілген. Бөлгіштен кейін үш цифрмен 

сандық мәнді көрсетуге болады. 

Назар аударыңыз: жобаның белгіленген қуатының көлемі сатып алынған қуаттың 

жарияланған көлеміне (тендерге) тең немесе аз болуы керек (31-сурет): 
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31-сурет. Орнатылған қуат көлемінің дұрыс енгізілмегендігі туралы диалогтық терезе 

 

Назар аударыңыз: Жобаның белгіленген қуатының көлемі 1 кВт үшін өтінімнің 

құнын негізге ала отырып, өтінімді қаржылық қамтамасыз ету сомасына сәйкес келуі тиіс. 

Бұл шарт жүйемен тексеріледі. 

Назар аударыңыз: жобаның белгіленген қуатының көлемі қосылу қуатының 

мәнінен аспауы керек (31-сурет). 

 

1) «Орнатылған жобалық қуаттың минималды көлемі» өрісі. Пішімі - сан. 

Өңдеуге болады. Өріске жобаның белгіленген қуаттылығының минималды көлемін 

енгізіңіз, ол кем дегенде 100 кВт, бір кВт-қа еселік және МВт-да көрсетілген және бөлу 

белгісінен кейін маңызды цифрлар саны 3-тен аспайды. жаңартылатын энергия көздерін 

пайдалануға арналған жаңа нысан салу жобасын іске асыру (21-сурет). 

 
32-сурет. Орнатылған минималды көлемді енгізудің дұрыс еместігі туралы диалогтық терезе 

жоба қуаты 

 

1) «Жарияланған аукциондық баға, теңге / кВт*сағ (ҚҚС-сыз)» өрісі. Пішімі - 

сан. Өңдеуге болады. Өрісте Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы 

Толтыру үшін міндетті емесның бағасы (теңгемен) сағатына бір киловатт үшін ҚҚС-сыз 

және сепаратордан кейін 2 маңызды цифрдан аспайды. 

Ескерту: Сауда-саттық бағасы аукционның шекті бағасынан аспауы керек. 

Ескерту: Бағаның өзгеру қадамы 5 тиын / кВт*сағ құрайды (33-сурет). 
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Сурет 33. Тапсырыс бағасының дұрыс енгізілмегендігі туралы диалогтық терезе 

 

 

Назар аударыңыз: Тапсырыс бағасы TS-ге жіберілген минималды тапсырыс 

бағасымен бірдей болмауы керек. 

Назар аударыңыз: Тапсырыс бағасы басқа сауда қатысушыларының тапсырыс 

бағасымен немесе сіздің бұрын жіберген тапсырысыңызбен бірдей болмауы керек (34-

сурет). 

 

 
Сурет 34. Тапсырыс бағасының дұрыс енгізілмегендігі туралы диалог терезесі 

 

 
Сурет 35. Өтінімді растау туралы диалогтық терезе 

1)  «Сауда-саттық жүйесіне ұсынылған аукционның минималды бағасы, теңге / 

кВт*сағ (ҚҚС-сыз) өрісі. Пішімі - сан. Өңделмейді. Бұл жолда автокөлік құралына 

ұсынылған аукционның минималды жарияланған бағасы, ҚҚС-сыз, теңге / кВт*сағ 

көрсетілген. 

2) Жабу батырмасы. Пішімі - бұл қолданбалы терезені жауып, негізгі сауда бетіне 

оралуға арналған құрал. 

3) «Өтінімді жіберу» батырмасы. Пішімі - бұл барлық өрістерді толтыру және өтінім 

беру кезінде енгізілген деректерді сақтауға арналған құрал. 

 

 «Өтінімді жіберу» батырмасын басқаннан кейін (28-сурет) өтінімді толтырудың 

дұрыстығын растайтын диалогтық терезе ашылады (35-сурет). 

 

Егер сіз «Жоқ» батырмасын бассаңыз, сіз өзгертулер енгізу үшін өтінім терезесіне 

ораласыз. 

Егер сіз «Иә» батырмасын бассаңыз, бағдарлама көлік құралының мәліметтер 

базасына енгізіледі, ол пайда болған диалогтық терезені растайды (36-сурет): 
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Сурет 36. Өтінімді сәтті жіберу туралы диалог терезесі 

3. Әрі қарай, сіз «ОК» батырмасын басуыңыз керек, сонда сіз негізгі сауда парағына өтесіз 

(37-сурет). 

Өтініштің нөмірі мен өтінім беру уақыты өтінім сәтті түскеннен кейін автоматты түрде 

белгіленеді (37-сурет). 

 

 

 

  

 
Сурет 37. «Сауда-саттық аукциондары» бөлімі. Толтыру үшін міндетті емесдан кейінгі интерфейс 

3. «Менің өтінімдерім» кестесінде қатысушының өтінімдерінің деректері 

көрсетіледі. Өтінімнің мәртебесі «қабылданды» деп өзгереді (37-сурет). 

Ескертпе: сауда-саттыққа қатысушы бұрын берілген өтінімді өзгерте алады, жаңа 

өтінім бере алады, бірақ өзінің бұрын берілген өтінімдерін жоюға мүмкіндігі жоқ. 

«Қаржылық кепіл» кестесінде қаржылық кепіл мәртебесі «Қолданылған» болып өзгереді 

(37-сурет). 

4.  Бұрын берілген өтінімді өзгерту үшін батырманы басыңыз  

өтінім нөмірінің алдында, одан кейін өзгерістер енгізу үшін бұрын енгізілген деректері 

бар өтінім беру терезесі ашылады. 

 

6.4.3 БиоЭс және СЭС аукционның ерекшеліктері 

1. Электр энергиясын өндіру үшін пайдаланылатын судың гидродинамикалық 

энергиясын, биомассасын, биогазын және органикалық қалдықтардан алынатын басқа 

отындарды пайдаланатын жобаларды таңдау бойынша аукцион өткізген кезде сауда 

сессиясының соңында алдын-ала нәтижелер шығарылады. 

Егер аукционға қатысушы алдын-ала нәтижелер бойынша аукционның жеңімпазы 

атанса, оған келесі терезе ашылады: 
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Сурет 38. «Сауда-саттық аукциондары» бөлімі. Жеңімпаз интерфейсі 

1. Көлемдері сатып алынған қуат көлеміне кірмеген сауда-саттыққа қатысушылар 

аукциондық баға бойынша келесі шарттарды ұсына отырып, жеңімпаздардың алдын-ала 

тізіміне енгізу туралы ұсыныспен сұхбат терезесін ашады: 

1) аукцион жеңімпаздарының алдын-ала тізімінде көрсетілген ең төменгі бағадан 1% 

төмен, егер аукционның шекті бағасы 50% -дан немесе одан көпке төмендетілсе; 

2) егер аукционның шекті бағасы 30% -дан жоғары және 50% дейін (қоса алғанда) 

аралығында төмендетілсе, аукцион жеңімпаздарының алдын ала тізімінде көрсетілген ең 

төменгі бағадан 5% төмен; 

3) егер аукционның шекті бағасы 10% -дан жоғары және 30% -ке дейін (қоса 

алғанда) төмендетілген болса, аукцион жеңімпаздарының алдын ала тізімінде көрсетілген 

ең төменгі бағадан 7% төмен; 

4) егер аукционның шекті бағасы 10% (қоса алғанда) дейін төмендетілсе, аукцион 

жеңімпаздарының алдын ала тізімінде көрсетілген ең төменгі бағадан 10% төмен. 

 
Сурет 39. «Сауда-саттық аукциондары» бөлімі. Ұсыныс интерфейсі. 

 

1. «Иә» батырмасын басқан кезде (39-сурет), ұсынысқа келісім беріліп, диалогтық терезе 

ашылады (40-сурет). 

 
Сурет 40. Ұсынысқа келісімді растау туралы диалогтық терезе 

Егер сіз «Иә» батырмасын бассаңыз, онда сіздің өтініміңіз жеңімпаздардың ең 

төменгі бағасы бойынша жеңімпаздар тізіміне қосылады, ол пайда болған диалог 

терезесімен расталады (41-сурет): 
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Сурет 41. Жеңімпаздарды тізімдеуге арналған диалог терезесі. 

 

 

1. 1. Әрі қарай, сіз «ОК» батырмасын басуыңыз керек, сонда сіз негізгі сауда 

парағына өтесіз (42-сурет): 

 
Сурет 42. «Аукциондық сауда-саттықтар» бөлімі. Растағаннан кейін интерфейс 

 

 

2. Егер сіз ағымдағы бөлімнің 2-тармағында көрсетілген ұсыныстан бас тартсаңыз, 

сізге «Жоқ» батырмасын басу керек (39-сурет), сонда жауабын растайтын диалог терезесі 

ашылады (43-сурет). 

 
Сурет 43. Жауапты растайтын диалог терезесі 

 

3. Әрі қарай, сіз «Иә» батырмасын басуыңыз керек, сонда сіз негізгі сауда бетіне 

өтесіз (44-сурет). 
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Рисунок 44. раздел «аукционы» рисунок 44.раздел «аукционы торгов». 

 

 

6.4.4 Энергия қалдықтарын орналастыру обьектілері құрылысының 

жобаларын таңдау бойынша аукциондық теңделер  

 

1. Сауда-саттық сессиясының ашылуына дейін мәртебедегі ақпараттық өрісте 

«Жоба» көрсетіледі (45-сурет). Сауда-саттық сессиясы ашылған кезде мәртебе 

«Ашық» болып өзгереді (46-сурет). 

 
45-сурет. «Аукциондық сауда-саттықтар» бөлімі. 

 

 

 
Сурет 46. «Аукциондық сауда-саттықтар» бөлімі. 

 

Сауда-саттық сессиясына бару үшін «Ашу» батырмасын басыңыз (46-сурет). 

1. Ашық сауда-саттық сессиясында «Аукциондық сауда» интерфейсінде 4 ақпараттық 

панель бар (26-сурет): 
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Сурет 47. «Аукцион сауда-саттықтары» бөлімі. Интерфейс «Сауда-саттық сессиясы аукцион кезінде 

энергетикалық қалдықтарды орналастыру объектілерін салу жобаларын таңдау бойынша ашық» 

 

1) «Сауда-саттық мәртебесі» өрісі, келесі өрістермен (автоматты түрде 

толтырылады): 

«Сауда-саттық мәртебесі» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өріс сауда 

сессиясының мәртебесін көрсетеді - бір минут ішінде ашық / жабық / тоқтатылған / 

жойылған / алдын-ала нәтижелер / жабық. 

«Сауда-саттық сессиясының ашылу уақыты» өрісі. Пішіні- уақыт (СС: MM: СС). 

Өңделмейді. Өріс сеанстың ашылу уақытын көрсетеді. 

«Сауда-саттық сессиясының жабылу уақыты» өрісі. Пішіні- уақыт (СС: MM: 

СС). Өңделмейді. Өрісте сессия жабылған уақыт көрсетіледі. 

«Сауда-саттықтың шекті уақыты» өрісі. Пішіні- уақыт (СС: MM: СС). 

Өңделмейді. Өріс сауда-саттық сессиясының шекті уақытын көрсетеді. 

«Қалған» өрісі. Пішіні - уақыт (СС: MM: СС). Өңделмейді. Өріс сауда-саттық 

аяқталғанға дейін қалған уақытты көрсетеді. 

 

2) «Аукциондық сауда» өрісі, келесі өрістермен (автоматты түрде толтырылады): 

«Сауда-саттық күні» өрісі. Пішімі - күн (ЖЖЖЖ-АА-КК). Өңделмейді. Өріс сауда-

саттық күнін көрсетеді. 

«ЖЭК түрі / Энергия қалдықтарын жою объектісі» өрісі. Пішімі - мәтін. 

Өңделмейді. Бұл өрісте жаңартылатын энергия көздерінің түрі немесе энергия 

қалдықтарын жоюға арналған қондырғы (SES, WPP, HPP, BioES, EUO) көрсетілген. 

«Сатып алынған белгіленген қуат көлемі» өрісі. Пішімі - сан. Өңделмейді. Өрісте 

сатып алынған белгіленген қуаттың көлемі көрсетіледі (параметр кемінде 100 киловатт 

(кВт), 1-ге (бір) кВт-қа көбейтеді және мегаваттта (МВт) көрсетілген)). 

«Аукционның шекті бағасы, тг / кВт * сағ» өрісі. Пішімі - сан. Өңделмейді. Өрісте 

аукционның шекті бағасының мәні теңге / кВт * сағ көрсетілген (электр энергиясының бір 

киловатт-сағатына ҚҚС-сыз, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында 

сепаратордан кейін екі маңызды цифрдан аспайтын көрсетілген). 

Топ өрісі. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өрісте энергияны пайдалану объектілерін іске 

асыруға арналған елді мекендер топтары туралы ақпарат көрсетіледі. 

Жобаның орналасу өрісі. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өрісте әр елді мекеннің 

резервтелген жер учаскелері туралы ақпарат көрсетіледі. 
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«Орнатылған қуат, МВт» өрісі. Пішімі - сан. Өңделмейді. Өрісте әр елді мекенде 

пайда болатын қалдықтардың көлемі көрсетіледі. 

Қосылу нүктесінің өрісі. Пішімі - сан. Өңделмейді. Өріс топтың әр елді мекеніне 

арналған электр желілеріне ең жақын қосылу нүктесін көрсетеді. 

 

3)Өзекті берілген өтінімдер деректері бар «менің өтінімдерім» кестесі қоса беріледі. 

Бұл жолдар өтінімдердің түсуіне қарай толтырылады: 

«Өтінім беру үшін жобаны таңдау» батырмасы. Пішімі -өтінім беру үшін жобаны 

таңдауға арналған құрал. Түйме ашық сауда сессиясында ғана белсенді болады (48-

сурет).  
Сурет 48. «Өтініш беру үшін жобаны таңдаңыз» батырмасы 

 

 

 

 

«Өтінімнің нөмірі» өрісі. Пішімі - сан. Өңделмейді. Өріс ұсынылған өтінімдердің санын 

көрсетеді. 

«Өтініш беру уақыты» өрісі. Пішіні - уақыт. Өңделмейді. Өрісте өтінім беру уақыты 

көрсетіледі. 

«Хабарланған аукциондық баға, теңге / кВт*сағ (ҚҚС-сыз)» бағаны. Пішімі - сан. 

Өңделмейді. Өрісте жарияланған аукциондық баға теңге / кВт*сағ (ҚҚС-сыз) көрсетілген. 

«Қаржылық қамтамасыз ету түрі» бағаны. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өріс қаржылық 

қауіпсіздік түрін көрсетеді. 

«Қаржылық қауіпсіздік сомасы, тг» бағаны. Пішімі - сан. Өңделмейді. Өрісте 

қаржылық қауіпсіздік сомасы теңгемен көрсетіледі. 

«Мәртебе» бағаны. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өріс Толтыру үшін міндетті емесның 

күйін көрсетеді. 

 

1) «Қаржылық қауіпсіздік» кестесі, келесі мәліметтер: 

«P / p» бағаны. Пішімі - сан. Өңделмейді. Өріс қаржылық қауіпсіздік нөмірін көрсетеді. 

«Қаржылық қауіпсіздіктің атауы» бағаны. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Бұл жолда 

қаржылық қамтамасыз ету түрі көрсетіледі (Банк кепілдігі, аккредитив). 

«Сома (тг)» бағаны. Пішімі - сан. Өңделмейді. Өрісте қаржылық қауіпсіздік сомасы 

теңгемен көрсетіледі. 

«Мәртебе» баған. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өріс қаржылық қауіпсіздік күйін көрсетеді 

(Қол жетімді, Пайдаланылған). 

 

Ескерту: Сауда-саттық сессиясы барысында аукционға қатысушыларға энергия 

қалдықтарын орналастыру объектілерін салу жобаларын таңдау бойынша келесі 

ақпарат қол жетімді: 

1. қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган бекіткен энергияны пайдалану 

объектілерінің құрылысы туралы ақпаратта көрсетілген аукционды сипаттайтын 

жалпы ақпарат: 

- сауда сессиясының ашылу уақыты; 

- сауда сессиясының жабылу уақыты; 

- сауда сессиясының шекті уақыты; 

- қалған сауда-саттық сессиясы; 

- жаңартылатын энергия көздерінің түрі / энергия қалдықтарын орналастыру; 

- сатып алынған қуат көлемі (МВт); 
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- аукционның шекті бағасы (теңге / кВт * сағ (ҚҚС-сыз)); 

- топ; 

- жобаның орналасқан жері; 

- пайда болған қалдықтардың көлемі, мың тонна; 

- белгіленген қуаттылық, МВт; 

- қосылу нүктесі. 

2. қатысушы өзінің барлық параметрлерімен ұсынылған аукционға қатысуға өтінім 

(өтінімнің бағасы, өтінімді беру уақыты); 

3. ұсыныстардың рейтингі кестесі; 

4. аукциондық сатылымға қатысуға берілген өтінімдерде көрсетілген ең төменгі баға 

(басқа қатысушылардың белгіленген қуат көлемін көрсетпестен). 

 

1. «Өтініш беру үшін жобаны таңдау» батырмасын басқан кезде, жүйе өтінім беру 

интерфейсін ұсынады (49-сурет). 

 
Сурет 49. Энергия қалдықтарын жою аукционының «өтінім беру» интерфейсі 

 

Толтыру үшін ережелер, жіберу интерфейсі келесі элементтерден тұрады: 

1) «Қаржылық қауіпсіздік» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңдеуге болады. Жолға ашылмалы 

тізімнен мәнді таңдау арқылы қатысушы аукционға қатысу үшін ұсынған қаржылық 

қамтамасыз ету түрін енгізіңіз (Банк кепілдігі, Аккредитив). 

Сауда-саттыққа қатысушы әрбір өтінім үшін қаржылық қамтамасыз етудің бір ғана түрін 

таңдай алады. 

 

2) «Топ» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өрісте энергияны пайдалану объектілерін іске 

асыруға арналған елді мекендер топтары туралы ақпарат көрсетіледі. 

3) «Жарияланған аукциондық баға, теңге / кВт*сағ (ҚҚС-сыз)» өрісі. Пішімі - сан. 

Өңдеуге болады. Өрісте өтінімнің Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы 

бағасы (теңгемен) сағатына бір киловатт үшін ҚҚС-сыз және сепаратордан кейін 2-ден 

көп емес цифрлармен көрсетілген. 

 

Ескерту: Сауда-саттық бағасы аукционның шекті бағасынан аспауы керек. 

Назар аударыңыз: Бағаның өзгеру қадамы 5 тиын / кВт*сағ құрайды (50-сурет). 
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Сурет 50. Тапсырыс бағасының дұрыс енгізілмегендігі туралы диалогтық терезе 

 

 

Назар аударыңыз: Тапсырыс бағасы TS-ге жіберілген минималды тапсырыс 

бағасымен бірдей болмауы керек. 

Назар аударыңыз: Тапсырыс бағасы басқа сауда қатысушыларының тапсырыс 

бағасымен немесе сіздің бұрын жіберген тапсырысыңызбен бірдей болмауы керек (51-

сурет). 

 
Сурет 51. Тапсырыс бағасының дұрыс енгізілмегендігі туралы диалогтық терезе 

 

1) «Сауда-саттық жүйесіне ұсынылған аукционның минималды бағасы, теңге / 

кВт*сағ (ҚҚС-сыз) өрісі. Пішімі - сан. Өңделмейді. Бұл жолда автокөлік құралына 

ұсынылған аукционның минималды жарияланған бағасы, ҚҚС-сыз, теңге / кВт*сағ 

көрсетілген. 

2) Жабу батырмасы. Пішімі - бұл қолданбалы терезені жауып, негізгі сауда бетіне 

оралуға арналған құрал. 

3) «Өтінімді жіберу» батырмасы. Пішімі - бұл барлық өрістерді толтыру және өтінім 

беру кезінде енгізілген деректерді сақтауға арналған құрал. 

 

1. «Өтінімді жіберу» батырмасын басқаннан кейін (48-сурет) өтінімді толтырудың 

дұрыстығын растайтын диалогтық терезе ашылады (52-сурет). 

 
Сурет 52. Өтінім беруді растайтын диалог терезесі 

Егер сіз «Жоқ» батырмасын бассаңыз, сіз өзгертулер енгізу үшін өтінім терезесіне 

ораласыз. 

Егер сіз «Иә» батырмасын бассаңыз, бағдарлама көлік құралының мәліметтер 

базасына енгізіледі, ол пайда болған диалогтық терезені растайды (36-сурет): 
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Сурет 53. Өтінімді сәтті ұсыну туралы диалог терезесі 

 

1. Әрі қарай, сіз «ОК» батырмасын басуыңыз керек, сонда сіз негізгі сауда парағына өтесіз 

(53-сурет). 

Өтініштің нөмірі мен өтінім беру уақыты өтінім сәтті түскеннен кейін автоматты түрде 

белгіленеді (54-сурет). 

 
Сурет 54. «Сауда-саттық аукциондары» бөлімі. Толтыру үшін міндетті емесдан кейінгі интерфейс 

 

 

1. «Менің Толтыру үшін міндетті емесларым» кестесінде қатысушының Толтыру 

үшін міндетті емесларының деректері көрсетіледі. Толтыру үшін міндетті емесның 

мәртебесі «Қабылданды» болып өзгереді (54-сурет). 

Ескерту:  бұрын жіберілген өтінімді өзгерте алады, жаңа өтінім бере алады, бірақ 

оның бұрын берілген өтінімдерін жою мүмкін емес. 

«Қаржылық кепіл» кестесінде қаржылық кепіл мәртебесі «Қолданылған» болып 

өзгереді (54-сурет). 

5. Бұрын берілген өтінімді өзгерту үшін батырманы басыңыз  

өтінім нөміріне дейін, содан кейін өзгертулер енгізу үшін бұрын енгізілген 

деректермен Толтыру үшін міндетті емесның терезесі ашылады. 

Бұрын жіберілген өтінімді жаңарту кезінде өтінімнің бағасын тек төмен қарай 

өзгерте алады. Қалған өрістер белсенді емес. 

 

5. Егер сіз тек сауда-саттық сессиясына қатыссаңыз (энергия қалдықтарын кәдеге 

жарату жобаларын таңдау бойынша аукционға бір қатысушы), онда сізге келесі 

шарттармен ұсыныс жіберіледі: 

1) егер аукционның шекті бағасы 50% немесе одан көпке төмендетілсе, онда 

ұсыныс осы қатысушының өтінімінде белгіленген ең төменгі бағадан 1% төмен 

жіберіледі; 
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2) егер аукционның шекті бағасы 30% -дан 50% -ға дейін төмендетілген болса, 

онда ұсыныс осы қатысушының өтінімінде белгіленген ең төменгі бағадан 5% 

төмен жіберіледі; 

3) егер аукционның шекті бағасы 10% -дан 30% -ға дейін төмендетілген болса, 

онда ұсыныс осы қатысушының өтінімінде белгіленген ең төменгі бағадан 7% 

төмен жіберіледі; 

4) егер аукционның шекті бағасы 10% -ға дейін төмендетілген болса, онда ұсыныс 

осы қатысушының өтінімінде бекітілген ең төменгі бағадан 10% төмен жіберіледі 

(55-

сурет).

 
Сурет 55. «Сауда-саттық аукциондары» бөлімі. Ұсыныс интерфейсі. 

 

 

5. «Иә» батырмасын басқан кезде (55-сурет), ұсынысқа келісім беріліп, диалогтық терезе 

ашылады (56-сурет).  
Сурет 56. Ұсынысқа келісімді растайтын сұхбат терезесі 

 

Егер сіз «Иә» батырмасын бассаңыз, онда сіздің өтінішіңіз 3.4.4 тараудың 8-

тармағында көрсетілген шарттарға сәйкес жеңімпаздар тізіміне қосылады. (57-сурет), 

сауда-саттықтың негізгі бетіне өту орын алады және сауда сессиясы бір минут ішінде. 

 
Рисунок 57. Диалоговое окно о внесении в список победителей. 

5. Егер сіз 3.4.4 тарауының 8-тармағында көрсетілген шарттар бойынша өтінішіңізді 

іске асыру туралы ұсыныстан бас тарСЖаңыз, онда сіз «Жоқ» батырмасын басуыңыз 

керек (56-сурет), сонда жауабын растайтын диалог терезесі ашылады. (Сурет 58). 
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Сурет 58. Жауапты растауға арналған диалог терезесі 

 

5. Әрі қарай, сіз «Ия» батырмасын басуыңыз керек, сіз негізгі сауда парағына өтесіз 

және сауда сессиясы бір минут ішінде жабылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 АРХИВ 

 

1) 1) «Архив» бөліміне өтіңіз. Жүйе «Аукционды таңдау» өрісімен «Өткізілген 

аукцион архиві» интерфейсін қамтамасыз етеді. Қажетті күнге аукционды таңдағаннан 

кейін «Көрсету» батырмасын басыңыз (45-сурет): 
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Сурет 59.  «Архив» бөлімі 

 

2) 1) Жүйе интерфейсті өткен аукциондық сауда-саттық туралы, таңдалған сауда-

саттықта трейдер ұсынған тапсырыстар мен транзакциялар туралы ақпаратпен қамтамасыз 

етеді (60-сурет). 

 

 
60-сурет. «Аукциондық сауда-саттық туралы ақпарат» интерфейсі 

 

 Аукциондық сауда-саттық туралы ақпарат интерфейсінде келесі элементтер бар 

(60-сурет): 

 

«Аукциондық сауда-саттық» ақпараттық өрісі аукциондар кестесіне сәйкес 

аукциондық сауда-саттықтар туралы жалпы ақпаратты қамтиды (БЭЖ аймағы, ЖЭК 

түрі, жобалардың мөлшері, сатып алынған қуаттылық көлемі, МВт, аукционның шекті 

бағасының мәні, тг / кВт * сағ. (ҚҚС-сыз)). 

«Декларацияланған көлемдер мен бағалар» ақпараттық өрісінде барлық 

сатушылардан TS-ге жіберілген өтінімдер туралы жалпы ақпарат қамтылған (Жалпы 

көлемі, МВт, Шекті көлем, МВт, Минималды көлем, МВт, Минималды баға, теңге / кВт 

* сағ, Ең жоғарғы баға, Теңге / кВт * сағ). 
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«Менің ұсынған тапсырыстарым туралы ақпарат» кестесінде Сауда-саттыққа 

қатысушының сауда-саттығына барлық өтінімдер туралы ақпарат бар: 

«Өтінімнің нөмірі» бағанасы. Пішімі - сан. Өңделмейді. Өрісте ұсынылған 

өтінімдердің нөмірлері көрсетіледі. 

«Өтініш беру уақыты» бағанасы. Форматі - уақыт. Өңделмейді. Өрісте өтінім беру 

уақыты көрсетіледі. 

«Орнатылған жобалық қуат мөлшері, МВт» бағанасы. Пішімі - сан. Өңделмейді. 

Өріс белгіленген қуаттылықтың көлемін МВт көрсетеді. 

«Жобаның минималды белгіленген қуаты, МВт» бағанасы. Пішімі - сан. 

Өңделмейді. Өріс жобаның минималды белгіленген қуатын MW-де көрсетеді. 

«Хабарланған аукциондық баға, теңге / кВт*сағ (ҚҚС-сыз)» бағанасы. Пішімі - сан. 

Өңделмейді. Өрісте ҚҚС есептемегенде жарияланған аукциондық баға теңге / кВт*сағ 

көрсетілген. 

«Аукцион жеңімпаздарының тізімі» кестесінде сауда сессиясы жабылғаннан кейін 

аукцион жеңімпаздары туралы ақпарат келтірілген: 

«Мәміле нөмірі» бағанасы. Пішімі - сан. Өңделмейді. Өріс нөмірін көрсетеді. 

«Жеңімпаз» бағанасы. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өрісте жеңімпаз компаниясының 

атауы көрсетіледі. 

«Орнатылған жобалық қуат мөлшері, МВт» бағанасы. Пішімі - сан. Өңделмейді. 

Өріс белгіленген қуаттылықтың көлемін МВт көрсетеді. 

«Хабарланған аукциондық баға, теңге / кВт*сағ (ҚҚС-сыз)» бағанасы. Пішімі - 

сан. Өңделмейді. Өрісте ҚҚС есептемегенде жарияланған аукциондық баға теңге / 

кВт*сағ көрсетілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 ОҚИҒАЛАР ЖУРНАЛЫ 

 

1) 1) «Оқиғалар журналы» бөліміне өтіңіз. Жүйе сауда-саттыққа қатысушының 

барлық әрекеттері және сауда нәтижелері туралы хабарламалар туралы ақпаратты қарау 

үшін интерфейсті ұсынады (61-сурет): 
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Сурет 61. «Оқиғалар журналы» бөлімі 

 

Интерфейсте «Оқиғалар журналы» кестесі келесі элементтерден тұрады: 

 

«Пайдаланушы» бағаны. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өріс пайдаланушының атын 

көрсетеді. 

«IP-адрес» бағаны. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өріс пайдаланушының IP-адресін 

көрсетеді. 

«Әрекет» бағаны. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өріс пайдаланушы жасаған оқиғаның 

сипаттамасын көрсетеді. 

«Күн» бағаны. Пішімі - күн. Өңделмейді. Өрісте оқиғаның күні көрсетіледі. 

«Уақыт» бағаны. Пішімі  - уақыт. Өңделмейді. Өрісте оқиғаның уақыты көрсетіледі. 

 

 

 

 

 

 

6.7 ПАЙДАЛАНУШЫ ПРОФИЛІ 

 

1) Пайдаланушының аты-жөнін енгізіңіз (Пайдаланушының электрондық поштасы) 

және «Менің профилім» сілтемесін басыңыз. Жүйе пайдаланушы профилінің деректерін 

қарауға және редакциялауға арналған интерфейсті қамтамасыз етеді (62-сурет). 
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Сурет 62. «Менің профилім» интерфейсі 

2) Мәліметтерді өңдегеннен кейін «Ақпаратты сақтау» батырмасын басыңыз (62-сурет). 

Жүйе сіздің өзгертулеріңізді сақтайды. 

 

Менің профилім интерфейсінде келесі элементтер бар: 

«Толық аты» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңдеуге болады. Өріске пайдаланушы аты енгізіледі. 

«Электрондық пошта» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңделмейді. Өріс пайдаланушының 

электрондық пошта мекенжайын көрсетеді. 

«Ағымдағы Құпиясөз» өрісі. Пішімі - мәтін. Өңдеуге болады. Ағымдағы 

пайдаланушының паролі өріске енгізіледі. 

Жаңа Құпиясөз өрісі. Пішімі - мәтін. Өңдеуге болады. Өріске пайдаланушының жаңа 

құпия сөзі енгізіледі. 

«Ақпаратты сақтау» батырмасы - енгізілген деректерді сақтау құралы. 

 

3) Жүйеден шығу үшін пайдаланушы атауының үстіне апарыңыз (Пайдаланушының 

электрондық поштасы) және «Шығу» сілтемесін басыңыз. Немесе «Шығу» бөлімін 

басыңыз (63-сурет). Жүйе сізді автоматты түрде сауда жүйесінің басты бетіне бағыттайды. 

 

 
Сурет 63. Системадан шығу 

7 АППАТТЫҚ ЖАҒДАЙЛАР 

  

«KOREM» АҚ-ның СЖ-мен жұмыс жасау кезінде қателіктер туындаған жағдайда, 

техникалық қолдау қызметіне хабарласуыңыз керек (аукцион операторының Call-

орталығы). 
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Техникалық қолдау қызметіне хабарласу үшін, сіз парақтың жоғарғы жағындағы 

сілтемені басыңыз «Техникалық. қолдау», онда сауда операторларының телефондары 

мен электрондық пошта мекен-жайлары бар. 

Бұл жағдайда ақаулық туралы мүмкіндігінше толық ақпарат беру керек, мәселе 

туындағанға дейін қандай әрекеттер жасалды, қандай хабарламалар көрсетілді. Сондай-ақ, 

электрондық пошта арқылы жіберілген қате суреті бар скриншотты жіберу қажет. 

Ықтимал қателер тізімі 1-Толтыру үшін міндетті емесда келтірілген. 

1. Мынадай жағдайлар болған кезде аукцион 30 минутқа дейін тоқтатыла алады: 

2) Серверлік аппаратурадағы техникалық ақаулар немесе электрондық жүйенің істен 

шығуы, бұл сауда жүйесінің жұмыс істемеуіне әкелді; 

3) Жабдықтың немесе Интернет жүйесіндегі байланыс каналдарының техникалық 

ақаулары, бұл сауда жүйесіне қол жетімділіктің болмауына әкелді 

2. Егер аукцион тоқтатыла тұрса, Ұйымдастырушы сізге аукцион процесінің 

қалпына келтірілетін уақытын көрсете отырып, аукционды тоқтата тұрудың себебі туралы 

қолда бар техникалық байланыс құралдары арқылы жедел түрде хабарлайды. 

Егер аукцион тоқтатылса, «Ашық» мәртебесі бар сауда сессиясы «Тоқтатылған» 

мәртебесіне ауыстырылады. «Менің тапсырыстарым» терезесінде барлық қатысушылар 

үшін «Сауда-саттық техникалық себептерге байланысты тоқтатылған» туралы ақпараттық 

хабарлама пайда болады. Таймер аукционды тоқтата тұру уақытын есептей бастайды. 

3. Мынадай жағдайлар туындаған жағдайда аукционның күші жойылуы мүмкін: 

- техникалық ақауларды жою 30 минуттан астам уақытты алады; 

- сауда алаңын және (немесе) сауда жүйесінің серверлік жабдықтарын электрмен 

жабдықтауда ұзақ (екі сағаттан астам) үзіліс; 

- мемлекеттік органдар мен әкімшіліктің аукциондар өткізуіне тыйым салу; 

- сауда жүйесінің жұмыссыздығына немесе сауданың мүмкін еместігіне әкелетін 

басқа стандартты емес жағдайлар. 

4. Аукцион Құжатсыз жойылған жағдайда, қайталама аукцион келесі жұмыс күніне 

ауыстырылады және аукцион жойылған күннен кейін сағат 9.00-ден 12.00-ге дейін Нұр-

Сұлтанда өткізіледі. Бұл жағдайда қатысушылар ұсынған өтінімдер жойылады және 

аукционның кейінге қалдырылған күнінде қайтадан беріледі. 

5. Егер Қағидалардың 51-тармағында көрсетілген себептер бойынша аукцион 

өткізілмеген деп танылса, Ұйымдастырушы оларды келесі тоқсанның соңғы айының 

екінші онкүндігінде бір реттен артық қайталайды. 

 

8 ДАМЫТУ ҰСЫНЫСТАРЫ  

  

Жүйені тұтастай түсіну үшін аукциондық құжаттамамен, сондай-ақ жаңартылатын 

энергия көздері жобаларын сипаттайтын құжаттамамен танысу ұсынылады.  

 

9 АББРЕВИАТУРА МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

1) АҚ Акционерлік қоғам 

2) БСК Банктің сәкестендіру коды 

3) БИН Бизнес-идентификациондық номері 

4) БиоЭС Биоэлектростанция 

5) ЖЭК Жаңартылатын энергияя көздері  

6) ЖЭС Желэлектростанция 

7) ГЭС 

8) ЭҚЖ 

Гидроэлектростанция 

Энергия қалдықтарын жою 

9) БЭЖ Бірыңғай энергетикалық жүйе 

10) ЭЖ Электр желісі 

11) ҚҚС Қосылған құн салығы  
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12) ДП Дербес компьютер 

13) ҚР Қазақстан Республикасы 

14) КЭС Күн электр станциясы 

15) СЖ Сауда жүйесі 

16) «КОREМ» АҚ 

СЖ 

«КОREМ» АҚ сауда жүйесі 

17) ФИО Тегі, аты, әкесінің аты 

18) ФЛБ Форматтық-логикалық бақылау 
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ҚОСЫМША 1 

 

Жүйелік хабарламалар 

 

           Ішкі жүйенің жұмысы кезінде келесі хабарламалар көрсетіледі  

 

Қателер Қатенің сипаттамасы Талап ететін әрекеттер  

Сервер табылмады. Бетті 

көрсету мүмкін емес 

Желіге немесе жүйеге кіруге 

қатысты ақаулар 

Браузерді қайта іске қосыңыз. 

Егер бұл көмектеспесе, 

техникалық қызметке 

хабарласыңыз. 

Сіз «Кіруді» толтыруыңыз 

керек 

Жүйеге тіркелу кезінде 

пайдаланушы аты 

енгізілмеген 

Пайдаланушы атыңызды 

енгізіңіз 

Сіз «Құпиясөзді» 

толтыруыңыз керек 

Жүйеге тіркелу кезінде 

Құпиясөз енгізілмеді 

Құпиясөзді теріңіз 

Дұрыс емес Логин немесе 

Парль 

Қате пайдаланушы аты 

немесе құпия сөз, немесе 

тіркелгі тіркелмеген 

Пайдаланушы аты мен құпия 

сөзді қайта енгізіңіз. Егер 

есептік жазба бұғатталған 

болса, техникамен 

байланысыңыз. 

Сіз мынаны толтыруыңыз 

керек <> 

Толтырлмаған<> Барлық қажетті өрістерді 

толтырыңыз (қызыл түспен 

белгіленген) 

Жұмыс станциясының 

электр қуатының үзілуі 

Жұмыс станциясы өшірілді 

немесе қайта жүктелді 

Жұмыс станциясын қайта 

жүктеңіз 

Желі ақаулығы  Жұмыс станциясы мен 

қолданбалы сервер арасында 

желілік байланыс жоқ 

Жұмыс станциясын қайта 

жүктеңіз. Сервердің қол 

жетімділігін тексеріңіз 

 

 


