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Электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда нарығына қатысу  

№ __________________ Шарты 

  

Нұр-Cұлтан қ.                      «___» ____________ 20___ж. 

 

Бұдан әрі орталықтандырылған сауда-саттық 

нарығының Операторы (бұдан әрі – ОСН Операторы) деп 

аталатын «_________________» ______________ атынан, 

_________________ негізінде әрекет етуші, 

________________, бірінші тараптан, және бұдан әрі 

электр энергиясының көтерме нарығының Субъектісі 

(бұдан әрі – ЭКН Субъектісі) деп аталатын, 

«ҚарағандыЖылуСбыт» Жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі атынан, Жарғы негізінде әрекет етуші,  

Директор Байжанов Рустем Сейтбекович, екінші 

тараптан, бірлесіп Тараптар деп аталып, Электр 

энергиясының орталықтандырылған сауда нарығына 

қатысу шартын (бұдан әрі – Шарт) жасасты: 

 

 

I. Жалпы ережелер 

 

1. Осы Шарт Қазақстан Республикасының 

Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы №106 

бұйрығымен бекітілген, Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігінде 2015 жылдың 26 наурызында 

№10531 болып енгізілген Қазақстан Республикасының 

«Электроэнергетика туралы» Заңына, Қазақстан 

Республикасының Электр энергиясының көтерме нарығын 

ұйымдастыру мен оның жұмыс істеу қағидаларына (бұдан 

әрі – Көтерме нарық қағидалары), сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының Энергетика министрінің 2015 жылғы  

24 ақпандағы №137 бұйрығымен бекітілген, Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылдың  

27 наурызында №10550 болып енгізілген Электр 

энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығын 

ұйымдастыру қағидаларына сәйкес жасалды (бұдан әрі – 

Сауда-саттық қағидалары). 

2. Осы Шартты жасасу рәсімінде Қазақстан 

Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабының 

қағидалары қолданылады. Осы Шарттың талаптарын ЭКН 

Субъектісі ұсынылған Шартқа тұтастай қосылу жолымен 

қабылдайды. 

3. Осы Шарттың талаптары Қазақстан 

Республикасы Азаматтық Кодексі 386-бабының                  

1-тармағына сәйкес оны жасалған сәттен бастап Тараптар 

үшін міндетті болады. 

4. Осы Шартты орындау кезінде Тараптар көтерме 

нарық қағидаларын, сауда-саттық қағидаларын және Шарт 

талаптарын басшылыққа алуға уағдаласты. 

5. Осы Шартты орындау кезінде Тараптар электр 

энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығын 

өткізу бойынша келесі әдістемелік нұсқаулықтарды 

басшылыққа алуға уағдаласты: 

1) «Бір күн бұрын» режимінде электр 

энергиясының орталықтандырылған спот-сауда-саттықты 

өткізу бойынша әдістемелік нұсқаулықтар; 

2) «Операциялық тәулік ішіндегі» электр 

энергиясының орталықтандырылған спот-сауда-саттықты 

өткізу бойынша әдістемелік нұсқаулықтар; 

3) Орта мерзімді (апта, ай) және ұзақ мерзімді 

(тоқсан, жыл) кезеңдерге арналған электр энергиясының 

орталықтандырылған сауда-саттықты өткізу бойынша 

әдістемелік нұсқаулықтар. 

Договор участия на рынке централизованной 

торговли электрической энергией  

№ _________________ 

 

г. _________________            «___» ____________ 20___г.                 

 

_______________ «____________________», 

именуемое в дальнейшем Оператор рынка 

централизованной торговли (далее – Оператор РЦТ), в 

лице _____________________________, действующего на 

основании ____________________, с одной стороны, и 

Товарищество с ограниченной ответственностью 

«ҚарағандыЖылуСбыт», именуемое в дальнейшем 

Субъект оптового рынка электрической энергии (далее - 

Субъект ОРЭ), в лице Директора  Байжанова Рустема 

Сейтбековича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, именуемые совместно Стороны, 

заключили настоящий Договор участия на рынке 

централизованной торговли электрической энергией 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Договор заключен в соответствии с 

Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике», 

Правилами организации и функционирования оптового 

рынка электрической энергии Республики Казахстан, 

утвержденными приказом Министра энергетики 

Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 106, 

зарегистрированными в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 26 марта 2015 года № 10531 

(далее – Правила оптового рынка), а также Правилами 

организации централизованных торгов электрической 

энергией, утвержденными приказом Министра 

энергетики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 

года № 137, зарегистрированными в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан 27 марта 2015 года         

№ 10550 (далее – Правила торгов). 

2. К процедуре заключения настоящего Договора 

применяются правила статьи 389 Гражданского кодекса 

Республики Казахстан. Условия настоящего Договора 

принимаются Субъектом ОРЭ путем присоединения к 

предложенному Договору в целом. 

3. Условия настоящего Договора в соответствии с 

пунктом 1 статьи 386 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан становятся обязательными для Сторон с 

момента заключения. 

4. При исполнении настоящего Договора, 

Стороны договорились руководствоваться Правилами 

оптового рынка, Правилами торгов и условиями 

Договора. 

5. При исполнении настоящего Договора, 

Стороны договорились руководствоваться следующими 

методическими указаниями по проведению 

централизованных торгов электрической энергии: 

1) Методические указания по проведению 

централизованных спот-торгов электрической энергией в 

режиме «за день вперед»; 

2) Методические указания по проведению 

централизованных спот-торгов электрической энергией в 

течение операционных суток; 

3) Методические указания по проведению 

централизованных торгов электрической энергией на 

среднесрочный (неделя, месяц) и долгосрочный (квартал, 

год) периоды. 
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6. Энергия беруші ұйымдармен жекелеген шарттар 

негізінде ЭКН Субъектісі ұлттық желілер және өңірлік 

электр желілік компаниялар желілер арқылы 

орталықтандырылған сауда-саттықта сатып 

алынған/сатылған электр энергиясын беруді және оны 

беру бойынша қызметтерге ақы төлеуді жүзеге асырады. 

 

II. Шарт мәні 

 

7. Осы Шарт бойынша ОСН Операторы электр 

энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығын 

өткізуге сауда жүйесінің әзірлігін қамтамасыз ету және 

Шартта белгіленген тарифтер мен талаптар бойынша 

электр энергиясының орталықтандырылған сауда-

саттықты ұйымдастыру және өткізу бойынша қызметті 

көрсетуге, ал ЭКН Субъектісі пайдалануға және төлеуге 

міндеттенеді. 

8. ОСН Операторы ЭКН Субъектісінің электр 

энергиясының орталықтандырылған сауда нарығына қол 

жеткізуінің кемсітусіз тең жағдайларын қамтамасыз етеді. 

 

III. Орталықтандырылған сауда-саттық нарығының 

Операторы жүзеге асыратын қызметтер түрлері 

 

9. Осы Шартқа сәйкес ОСН Операторы ЭКН 

Субъектісіне келесі ақылы қызметтер көрсетеді:  

1) электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығын өткізуге сауда жүйесінің әзірлігін 

қамтамасыз ету; 

2) электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттықты ұйымдастыру және өткізу. 

10. Электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығын өткізуге сауда жүйесінің әзірлігін 

қамтамасыз ету бойынша қызмет келесілерді қамтиды: 

1) тәуліктің кез келген уақытында сауда жүйесінің 

тұрақты жұмыс істеуі және сауда сессияларын 

регламенттелген өткізу мақсатында техникалық құралдар 

кешенін, жүйелік және технологиялық бағдарламалық 

жасақтаманы тұрақты жұмыс жағдайында ұстау. Бұл 

қызмет келесі шаралар кешендерін жүргізумен 

қамтамасыз етіледі: 

 сауда жүйесінің бағдарламалық-ақпараттық 

құраушыларын пайдалану және жүйелі түрде сүйемелдеу; 

 2 минуттан аспайтын резервтік серверде сауда 

жүйесінің жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру 

уақытымен сауда жүйесінің жұмыс серверінің істен 

шығуы кезінде автоматты резервтеу; 

 серверлік және коммутациялық құрылғылардың 

кепілді электр қуатталуы; 

 сауда жүйесінің техникалық құралдар кешенін 

пайдаланудың қажетті климаттық жағдайларын 

қамтамасыз ету; 

 сауда жүйесінің жұмысын тоқтатпай 

техникалық құралдарда алдын алу жұмыстарын жүргізу; 

 сауда жүйесінің толыққанды дублін қолдана 

отырып, орталықтандырылған сауда-саттықтың барлық 

түрлерінің бағдарламалық-ақпараттық жасақтаманың 

модификацияланған нұсқаларын жан-жақты тестілеу; 

 компьютерлік паркті жаңарту және жүйелік пен 

технологиялық жасақтаманың жаңа нұсқаларын енгізу; 

 сауда-саттыққа қатысушыларының сауда 

жүйесінің ақпараттық базасына интернет арқылы, 

сонымен қатар нақты уақыт режиміндегі тұрақты қол 

жетімділектерін қамтамасыз ету; 

6. Передача купленной/проданной на 

централизованных торгах электрической энергии по 

национальным сетям и по сетям региональных 

электросетевых компаний и оплата услуг по её передаче 

осуществляется Субъектом ОРЭ на основании отдельных 

договоров с энергопередающими организациями. 

 

II. Предмет Договора 

 

7. По настоящему Договору Оператор РЦТ 

обязуется оказывать, а Субъект ОРЭ – пользоваться и 

оплачивать услуги по обеспечению готовности торговой 

системы к проведению централизованных торгов 

электрической энергией и по организации и проведению 

централизованных торгов электрической энергией по 

тарифам и на условиях, определенных Договором. 

8. Оператор РЦТ обеспечивает равные 

недискриминационные условия доступа Субъекта ОРЭ 

на рынок централизованной торговли электрической 

энергией. 

 

III. Виды услуг, оказываемых Оператором рынка 

централизованной торговли 

 

9. В соответствии с настоящим Договором, 

Оператор РЦТ оказывает Субъекту ОРЭ следующие 

возмездные услуги: 

1) обеспечение готовности торговой системы к 

проведению централизованных торгов электрической 

энергией; 

2) организация и проведение централизованных 

торгов электрической энергией. 

10. Услуга по обеспечению готовности торговой 

системы к проведению централизованных торгов 

электрической энергией включает в себя: 

1) поддержание комплекса технических средств, 

системного и технологического программного 

обеспечения в постоянном рабочем состоянии с целью 

постоянного функционирования торговой системы в 

любое время суток и регламентированного проведения 

торговых сессий. Данная функция обеспечивается 

проведением следующего комплекса мероприятий: 

 эксплуатацией и системным сопровождением 

программно-информационных компонентов торговой 

системы; 

 автоматическим резервированием рабочего 

сервера торговой системы при его отказах со временем 

восстановления работоспособности торговой системы на 

резервном сервере, не превышающим 2 минут; 

 гарантированным электропитанием серверного 

и коммутационного оборудования; 

 обеспечением надлежащих климатических 

условий эксплуатации комплекса технических средств 

торговой системы; 

 проведением профилактических работ на 

технических средствах без остановки работы торговой 

системы; 

 всесторонним тестированием 

модифицированных версий программно-

информационного обеспечения всех видов 

централизованных торгов с применением полноценного 

дубля торговой системы; 

 обновлением компьютерного парка и 

внедрением новых версий системного и 

технологического обеспечения; 
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 электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығы бойынша қажетті технологиялық 

ақпаратпен жедел алмасу мақсатында электрондық 

поштаны пайдалана отырып, «ОСН Операторы – ЭКН 

Субъекті» тұрақты ақпараттық өзара іс-қимылын 

қамтамасыз ету; 

 электр энергетикасы саласындағы қолданыстағы 

заңнамаға сәйкес сауда жүйесінің бағдарламалық-

ақпараттық құраушыларын модификациялауды 

қамтамасыз ету; 

2) электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығына қатысу үшін ЭКН Субъектісінің 

өлшемдер мен талаптарға сәйкестігін анықтау; 

3) ЭКН Субъектісін электр энергиясының 

орталықтандырылған сауда-саттығында қалыптасқан 

индикативті бағалар бойынша ақпаратпен және осы 

ақпаратты ЭКН Субъектісіне жіберу арқылы басқа да 

нарықтық ақпаратпен қамтамасыз ету; 

4) осы Шарттың 5-тармағында келтірілген 

әдістемелік нұсқаулықтарға сәйкес осы Шартты 

жасасқаннан кейін ОСН Операторының сауда жүйесімен 

жұмыс істеу бойынша ЭКН Субъектісіне нұсқама жүргізу; 

5) электр энергиясы нарығының мониторингін 

жүргізу; 

6) ЭКН Субъектісіне электр энергиясының 

орталықтандырылған сауда-саттыққа қатысуы бойынша 

ақпараттық жәрдем көрсету; 

7) ЭКН Субъектісінің электр энергиясының 

орталықтандырылған сауда нарығына қол жеткізуінің тең 

жағдайларын қамтамасыз ету; 

8) электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығын ұйымдастыру және өткізу бойынша 

әдістемелік нұсқаулықтарды әзірлеу; 

9) электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығын өткізу, жүйелік оператормен, құзыретті 

банкпен өзара іс-қимыл жөніндегі ішкі регламенттерді 

әзірлеу; 

10) электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығын өткізу кестесін қалыптастыру және бекіту; 

11) электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығын ұйымдастыруға және өткізуге байланысты 

мәселелер бойынша жүйелік оператормен өзара іс-қимыл 

жасау; 

12) электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығын өткізу жөніндегі жаңа бағдарламалық 

жасақтаманы құру және/немесе қолданыстағы 

бағдарламалық жасақтаманы жаңғырту жөнінде 

ұсыныстарды әзірлеу; 

13) электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығын өткізу бойынша жаңа бағдарламалық 

жасақтаманы әзірлеуге және қолданыстағы бағдарламалық 

жасақтаманы жаңғыртуға техникалық шарттар мен 

техникалық тапсырмаларды жазу; 

14) электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығын өткізу бойынша жаңа бағдарламалық 

жасақтаманыәзірлеу және қолданыстағы бағдарламалық 

жасақтаманы жаңғырту; 

15) электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығын өткізу бойынша жаңадан әзірленген 

немесе жаңғыртылған бағдарламалық жасақтаманы 

тестілеу; 

16) интернет-ресурсты ақпараттық қолдау және 

сүйемелдеу (өткізілген орталықтандырылған сауда-саттық 

және электр энергиясы нарығының мониторингі 

қорытындылары бойынша ОСН Операторының ресми 

 обеспечением постоянного доступа участников 

торгов к информационной базе торговой системы через 

интернет, в том числе и в режиме реального времени; 

 обеспечением постоянного информационного 

взаимодействия «Оператор РЦТ - Субъект ОРЭ» с 

использованием электронной почты с целью 

оперативного обмена необходимой технологической 

информацией по централизованным торгам 

электрической энергией; 

 обеспечением модификации программно-

информационных компонентов торговой системы в 

соответствии с действующим законодательством в сфере 

электроэнергетики; 

2) определение соответствия Субъекта ОРЭ 

критериям и требованиям для участия на 

централизованных торгах электрической энергией; 

3) обеспечение Субъекта ОРЭ информацией по 

индикативным ценам, сложившимся на 

централизованных торгах электрической энергией и 

другой рыночной информацией путем отправки данной 

информации Субъекту ОРЭ; 

4) проведение инструктажа Субъекта ОРЭ по 

работе с торговой системой Оператора РЦТ после 

заключения настоящего Договора, в соответствии с 

методическими указаниями, приведенными в пункте 5 

настоящего Договора; 

5) проведение мониторинга рынка электрической 

энергии; 

6) оказание информационного содействия 

Субъекту ОРЭ по участию на централизованных торгах 

электрической энергией; 

7) обеспечение равных условий доступа Субъекта 

ОРЭ на рынок централизованной торговли 

электрической энергией; 

8) разработку методических указаний по 

организации и проведению централизованных торгов 

электрической энергией; 

9) разработку внутренних регламентов по 

проведению централизованных торгов электрической 

энергией, взаимодействию с системным оператором, 

уполномоченным банком; 

10) формирование и утверждение графика 

проведения централизованных торгов электрической 

энергией; 

11) взаимодействие с системным оператором по 

вопросам, связанным с организацией и проведением 

централизованных торгов электрической энергией; 

12) разработку предложений по созданию нового 

и/или модернизации действующего программного 

обеспечения по проведению централизованных торгов 

электрической энергией; 

13) написание технических условий и технических 

заданий на разработку нового и модернизацию 

действующего программного обеспечения по 

проведению централизованных торгов электрической 

энергией; 

14) разработку нового и модернизацию 

действующего программного обеспечения по 

проведению централизованных торгов электрической 

энергией; 

15) тестирование вновь разработанного или 

модернизированного программного обеспечения по 

проведению централизованных торгов электрической 

энергией; 

16) информационную поддержку и сопровождение 
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интернет-ресурсында есептілікті дайындау және 

жариялау). 

11. Электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығын ұйымдастыру және өткізу бойынша 

қызмет келесілерді қамтиды: 

1) «бір күн бұрын» режиміндегі электр 

энергиясының орталықтандырылған спот-сауда-саттығын 

келесі жолымен ұйымдастыру және өткізу: 

 ЭКН Субъектінен өтінімдерді қабылдау және 

тіркеу; 

 «бір күн бұрын» режиміндегі электр 

энергиясының орталықтандырылған спот-сауда-саттығын 

өткізу рәсіміне байланысты мәселелер бойынша ЭКН 

Субъектісіне ақпараттық жәрдем көрсету (бағдарламалық 

құралдармен жұмыс бойынша кеңес беру, құпия ақпарат 

болып табылмайтын орталықтандырылған сауда-

саттықтың бағалары, көлемі бойынша ақпарат беру); 

 бағаларды есептеу рәсімін жүргізу; 

 «бір күн бұрын» режиміндегі электр 

энергиясының орталықтандырылған спот-сауда-саттығын 

өткізу жөніндегі жүйелік оператормен өзара іс-қимыл 

жасау; 

 өткізілген «бір күн бұрын» режиміндегі электр 

энергиясының орталықтандырылған спот-сауда-

саттығының қорытындылары бойынша ЭКН Субъектісіне 

хабарламаларды қалыптастыру және жіберу; 

 өткізілген «бір күн бұрын» режиміндегі электр 

энергиясының орталықтандырылған спот-сауда-

саттығының қорытындылары бойынша қорытынды 

есептілікті қалыптастыру; 

2) «операциялық тәулік ішіндегі» электр 

энергиясының орталықтандырылған спот-сауда-саттығын 

келесі жолымен ұйымдастыру және өткізу: 

 ЭКН Субъектінен өтінімдерді қабылдау және 

тіркеу; 

 «операциялық тәулік ішіндегі» электр 

энергиясының орталықтандырылған спот-сауда-саттығын 

өткізу рәсіміне байланысты мәселелер бойынша ЭКН 

Субъектісіне ақпараттық жәрдем көрсету (бағдарламалық 

құралдармен жұмыс бойынша кеңес беру, құпия ақпарат 

болып табылмайтын орталықтандырылған сауда-

саттықтың бағалары, көлемі бойынша ақпарат беру); 

 бағаларды есептеу рәсімін жүргізу және ОСН 

Операторының «сатып алушы-сатушы» жұп тізімін 

қалыптастыру; 

 «операциялық тәулік ішіндегі» электр 

энергиясының орталықтандырылған спот-сауда-саттығын 

өткізу жөніндегі жүйелік оператормен өзара іс-қимыл 

жасау; 

 ОСН Операторының орталықтандырылған спот-

сауда-саттық қорытындылары бойынша 

орталықтандырылған спот-сауда-саттықта жасалған 

мәмілелер реестрінде мәмілелерді тіркеуі, сатылған 

және/немесе сатып алынған электр энергиясының көлемі, 

бағасы, жеткізу кезеңдерін көрсете отырып, өткізілген 

орталықтандырылған спот-сауда-саттықтың нәтижелері 

туралы ОСН Операторының хабарламасын 

қалыптастыруы және ЭКН Субъектісіне жіберуі; 

 өткізілген «операциялық тәулік ішіндегі» электр 

энергиясының орталықтандырылған спот-сауда-

саттығының қорытындылары бойынша қорытынды 

есептілікті қалыптастыру; 

3) орта мерзімді (апта, ай) және ұзақ мерзімді 

(тоқсан, жыл) кезеңдерге арналған электр энергиясының 

интернет-ресурса (подготовка и публикация отчетности 

на официальном интернет-ресурсе Оператора РЦТ по 

итогам проведенных централизованных торгов и 

мониторинга рынка электроэнергии). 

11. Услуга по организации и проведению 

централизованных торгов электрической энергией 

включает в себя: 

1) организацию и проведение 

централизованных спот-торгов электрической энергией в 

режиме «за день вперед» путем: 

 приема и регистрации заявок от Субъекта ОРЭ; 

 информационного содействия Субъекту ОРЭ 

по вопросам, связанным с процедурой проведения 

централизованных спот-торгов электрической энергией в 

режиме «за день вперед» (консультирование по работе с 

программными средствами, предоставление информации 

по ценам, объемам централизованных торгов, не 

являющимися конфиденциальной информацией); 

 проведения процедуры расчета цен; 

 взаимодействия с системным оператором по 

проведению централизованных спот-торгов 

электрической энергией в режиме «за день вперед»; 

 формирования и отправки уведомлений 

Субъекту ОРЭ по итогам проведенных 

централизованных спот-торгов электрической энергией в 

режиме «за день вперед»; 

 формирования итоговой отчетности по итогам 

проведенных централизованных спот-торгов 

электрической энергией в режиме «за день вперед»; 

2) организацию и проведение централизованных 

спот-торгов электрической энергией «в течение 

операционных суток» путем: 

 приема и регистрации заявок от Субъекта ОРЭ; 

 информационного содействия Субъекту ОРЭ 

по вопросам, связанным с процедурой проведения 

централизованных спот-торгов электрической энергией 

«в течение операционных суток» (консультирование по 

работе с программными средствами, предоставление 

информации по ценам, объемам централизованных 

торгов, не являющимися конфиденциальной 

информацией); 

 проведения процедуры расчета цен и 

формирования Оператором РЦТ списка пар «покупатель-

продавец»; 

 взаимодействия с системным оператором по 

проведению централизованных спот-торгов 

электрической энергией «в течение операционных 

суток»; 

 регистрации Оператором РЦТ по итогам 

централизованных спот-торгов сделок в реестре 

заключенных на централизованных спот-торгах сделок, 

формирования и отправки Субъекту ОРЭ уведомлений 

Оператором РЦТ о результатах состоявшихся 

централизованных спот-торгов, в котором указываются 

объем проданной и/или купленной электрической 

энергии, цена, периоды поставки; 

 формирования итоговой отчетности по итогам 

проведенных централизованных спот-торгов 

электрической энергией «в течение операционных 

суток»; 

3) организацию и проведение централизованных 

торгов электрической энергией на среднесрочный 

(неделя, месяц) и долгосрочный (квартал, год) периоды 

путем: 
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орталықтандырылған сауда-саттығын келесі жолымен 

ұйымдастыру және өткізу: 

 сауда сессияларын ашу; 

 ЭКН Субъектінен өтінімдерді қабылдау және 

тіркеу; 

 электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығын өткізу рәсіміне байланысты мәселелер 

бойынша ЭКН Субъектісіне ақпараттық жәрдем көрсету 

(бағдарламалық құралдармен жұмыс бойынша кеңес беру, 

құпия ақпарат болып табылмайтын орталықтандырылған 

сауда-саттықтың бағалары, көлемі бойынша ақпарат 

беру); 

 бағаларды есептеу рәсімін жүргізу және ОСН 

Операторының «сатып алушы-сатушы» жұп тізімін 

қалыптастыру; 

 ОСН Операторының орталықтандырылған 

сауда-саттық қорытындылары бойынша 

орталықтандырылған сауда-саттықта жасалған мәмілелер 

реестрінде мәмілелерді тіркеуі, сатылған және/немесе 

сатып алынған электр энергиясының көлемі, бағасы, 

жеткізу кезеңдерін көрсете отырып, өткізілген 

орталықтандырылған сауда-саттықтың нәтижелері туралы 

ОСН Операторының хабарламасын қалыптастыруы және 

ЭКН Субъектісіне жіберуі; 

 өткізілген электр энергиясының 

орталықтандырылған сауда-саттығының қорытындылары 

бойынша қорытынды есептілікті қалыптастыру; 

4) табиғат қорғау тұрғысындағы су жіберу 

кезеңінде гидроэлектр станциялары өндіретін электр 

энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығын 

ұйымдастыру және өткізу; 

5) ЭКН Субъектісінің коммерциялық тәуекелдерін 

азайту мақсатында электр энергиясының 

орталықтандырылған сауда нарығында сатылған 

және/немесе сатып алынған электр энергиясы үшін өзара 

есеп айырысудың орталықтандырылған жүйесін келесі 

жолымен әзірлеу және енгізу: 

 электр энергиясының орталықтандырылған 

спот-сауда-саттығын өткізу басталғанға дейін уәкілетті 

банктен ЭКН Субъектісінің бос ақша қаражаты туралы 

ақпарат алу; 

 сауда жүйесіне келіп түскен өтінімдер бойынша 

ақша қаражатын сақтауға ЭКН Субъектісінің ақша 

қаражаты туралы ақпаратты уәкілетті банкке жіберу; 

 электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығының қорытындылары бойынша ақша 

қаражатын сақтауға ЭКН Субъектісінің ақша қаражаты 

туралы ақпаратты уәкілетті банкке жіберу; 

 электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығында сатылған және/немесе сатып алынған 

электр энергиясының көлемі мен мәміле нәтижелері 

бойынша есеп айырысу тізімдемесін уәкілетті банкке 

жіберу. 

 

IV.Орталықтандырылған сауда нарығының 

операторы көрсеткен қызметтер үшін есеп айырысу 

және төлемдер тәртібі 

 

12. ОСН Операторының қызметтеріне арналған 

тарифтер Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес белгіленеді. 

13. Сауда жүйесінің электр энергиясының 

орталықтандырылған сауда-саттықты жүргізуге сауда 

жүйесінің әзірлігін қамтамасыз ету бойынша ОСН 

 открытия торговых сессий; 

 приема и регистрации заявок от Субъекта ОРЭ; 

 информационного содействия Субъекту ОРЭ 

по вопросам, связанным с процедурой проведения 

централизованных торгов электрической энергией 

(консультирование по работе с программными 

средствами, предоставление информации по ценам, 

объемам централизованных торгов, не являющимися 

конфиденциальной информацией); 

 проведения процедуры расчета цен и 

формирования Оператором РЦТ списка пар «покупатель-

продавец»; 

 регистрации Оператором РЦТ по итогам 

централизованных торгов сделок в реестре заключенных 

на централизованных торгах сделок, формирования и 

отправки Субъекту ОРЭ уведомлений Оператором РЦТ о 

результатах состоявшихся централизованных торгов, в 

котором указываются объем проданной и/или купленной 

электрической энергии, цена, периоды поставки; 

 формирования итоговой отчетности по итогам 

проведенных централизованных торгов электрической 

энергией; 

4) организацию и проведение централизованных 

торгов электрической энергией, производимой 

гидроэлектростанциями в период природоохранных 

попусков; 

5) разработку и внедрение централизованной 

системы гарантирования и взаиморасчетов за проданную 

и/или купленную электрическую энергию на рынке 

централизованной торговли электрической энергией с 

целью минимизации коммерческих рисков Субъекта ОРЭ 

путем: 

 получения из уполномоченного банка 

информации о свободных денежных средствах Субъекта 

ОРЭ до начала проведения централизованных спот-

торгов электрической энергией; 

 отправки в уполномоченный банк информации 

о денежных средствах Субъекта ОРЭ на резервирование 

денежных средств по заявкам, поступившим в торговую 

систему; 

 отправки в уполномоченный банк информации 

о денежных средствах Субъекта ОРЭ на резервирование 

денежных средств по итогам централизованных торгов 

электрической энергией; 

 отправки в уполномоченный банк расчетной 

ведомости по результатам сделок и объемов проданной 

и/или купленной электрической энергии на 

централизованных торгах электрической энергией. 

 

 

 

 

 

 

IV. Порядок расчетов и платежей за оказанные 

Оператором рынка централизованной торговли 

услуги 

 

12. Тарифы на услуги Оператора РЦТ 

устанавливаются в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

13. Тариф на оказание услуги Оператора РЦТ по 

обеспечению готовности торговой системы к 

проведению централизованных торгов электрической 
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Операторының қызметін көрсету тарифін ЭКН Субъектісі 

электр энергиясының көтерме нарығында электр 

энергиясын сатып алу және сату көлемінен төлейді және 1 

кВт*сағ үшін ____________ теңгені құрайды (ҚҚС-сыз). 

14. . Электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығын өткізуге сауда жүйесінің дайындығын 

қамтамасыз ету бойынша төленетін қызметтің құны 

«KEGOC» АҚ электр желілері бойынша берілген электр 

энергиясының көлеміне сәйкес келетін және Қазақстан 

Республикасының электр энергиясының көтерме 

нарығында электр энергиясын өндіру-тұтынудың іс 

жүзіндегі теңгерімінің негізінде айқындалатын (бұдан әрі 

– Іс жүзіндегі теңгерім) есептік мерзім аралығында ЭКН 

Субъектімен электр энергиясының көтерме нарығында 

сатылған және/немесе сатып алынған электр 

энергиясының көлеміне тарифтің көбейтіндісі ретінде 

анықталады. 

15. Осы ай үшін іс-жүзіндегі теңгеріммен 

анықталатын көлемде шарт жасалған есепті кезеңнен 

бастап электр энергиясының орталықтандырылған сауда-

саттығын өткізуге сауда жүйесінің дайындығын 

қамтамасыз ету бойынша қызмет үшін төлем сомасы ЭКН 

Субъектісіне төленеді. 

16. Электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттықты өткізуге сауда жүйесінің әзірлігін 

қамтамасыз ету бойынша қызметке ақы төлеуді ЭКН 

Субъекті электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығына қатысқан, қатыспағанына қарамастан 

жүргізеді. 

17. ЭКН Субъект ЭКН Субъектісіне ұсынған электр 

энергиясының көлемі іс-жүзіндегі теңгерім бойынша ЭКН 

Субъектісінің электр энергиясының шот-фактурасында 

сәйкес келмеген жағдайда, ЭКН Субъектісі жүйелік 

оператормен келісілген және қол қойылған электр 

энергиясының көтерме нарығында сатылған немесе сатып 

алынған электр энергиясының өз көлеміне растайтын 

салыстыру актілерін ұсынуы тиіс. Бұдан әрі, қажет болған 

жағдайда, ОСН Операторы ЭКН Субъектісіне Қазақстан 

Республикасы салық заңнамасының нормативтік 

актілеріне сәйкес бұрын берілген негізгі шот-фактураға 

түзетілген шот-фактура беруге міндетті. Бұл ретте ОСН 

Операторының шотына түскен сомадағы артық төлем 

болашақ кезеңнің есебіне жатады. Төлеуге қойылған 

сомамен келіспеген жағдайда, ЭКН Субъектісі белгіленген 

мерзімде шоттың дауланбаған бөлігін төлеуге және үш 

банктік күн ішінде ОСН Операторының атына өз 

қарсылықтарын беруге міндетті. 

18. Электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығын ұйымдастыру және өткізу бойынша ОСН 

Операторының қызметін көрсету тарифін ЭКН Субъектісі 

электр энергиясының орталықтандырылған сауда-

саттығында тіркелген электр энергиясын сатып алу-сату 

мәмілелерінің көлемінен төлейді және 1 кВт*сағ үшін 

__________ теңгені (ҚҚС-сыз) құрайды. 

19. Электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығын ұйымдастыру және өткізу бойынша ақы 

төленетін қызмет құны электр энергиясының 

орталықтандырылған сауда-саттығында ЭКН Субъектісі 

сатылған және/немесе сатып алған электр энергиясының 

көлеміне тарифтің көбейтіндісі ретінде анықталады. 

20. Тиісті қызметке ақы төлеуді ЭКН Субъектісі 3 

(үш) банктік күн ішінде, оған берілген шот-фактура және 

есеп айырысу кезеңінде көрсетілетін қызметтердің актісі 

негізінде жүргізеді. ЭКН Субъектісі орындалған 

жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісін алғаннан 

энергией оплачивается Субъектом ОРЭ с объемов 

покупки и продажи электроэнергии на оптовом рынке 

электроэнергии и составляет ____________ тенге за 1 

кВт*ч (без НДС). 

14. Стоимость оплачиваемой услуги по 

обеспечению готовности торговой системы к 

проведению централизованных торгов электрической 

энергией определяется как произведение тарифа на 

объем электрической энергии проданной и/или 

купленной Субъектом ОРЭ на оптовом рынке 

электрической энергии за расчетный период, 

соответствующий объему электрической энергии 

переданной по электрическим сетям АО «KEGOC», 

определяемому на основании фактического баланса 

производства-потребления электрической энергии на 

оптовом рынке электрической энергии Республики 

Казахстан (далее – фактический баланс). 

15. Начисление суммы оплаты за услугу по 

обеспечению готовности торговой системы к 

проведению централизованных торгов электрической 

энергией производится Субъекту ОРЭ с расчетного 

периода, в котором был заключен договор в объеме, 

определяемом фактическим балансом за этот месяц. 

16. Оплата услуги по обеспечению готовности 

торговой системы к проведению централизованных 

торгов электрической энергией производится Субъектом 

ОРЭ независимо от того, участвует он или не участвует 

на централизованных торгах электрической энергией. 

17. В случае несоответствия объема электрической 

энергии в выставленном Субъекту ОРЭ Оператором РЦТ 

счете-фактуре объему электрической энергии Субъекта 

ОРЭ по фактическому балансу, Субъект ОРЭ должен 

предоставить подтверждающие акты сверок на свой 

объем проданной или купленной электрической энергии 

на оптовом рынке электрической энергии, согласованные 

и подписанные системным оператором. Далее, в случае 

необходимости, Оператор РЦТ обязан выставить 

Субъекту ОРЭ исправленный счет-фактуру к ранее 

выставленному основному счету-фактуре в соответствии 

с нормативными актами налогового законодательства 

Республики Казахстан. При этом переплата в сумме, 

поступившей на счет Оператора РЦТ, относится в счет 

будущего периода. В случае несогласия с выставленной к 

оплате суммой, Субъект ОРЭ обязан оплатить в 

установленные сроки не оспоренную часть счета и в 

течение трех банковских дней предоставить в адрес 

Оператора РЦТ свои возражения. 

18. Тариф на оказание услуги Оператора РЦТ по 

организации и проведению централизованных торгов 

электрической энергией оплачивается Субъектом ОРЭ с 

объемов, зарегистрированных в торговой системе на 

централизованных торгах электрической энергией сделок 

на покупку-продажу электроэнергии, и составляет 

___________ тенге за 1 кВт*ч (без НДС). 

19. Стоимость оплачиваемой услуги по 

организации и проведению централизованных торгов 

электрической энергией определяется как произведение 

тарифа на объем проданной и/или купленной Субъектом 

ОРЭ электрической энергии на централизованных торгах 

электрической энергией. 

20. Оплата соответствующей услуги производится 

Субъектом ОРЭ в течение 3 (трех) банковских дней на 

основании выставленного ему счета-фактуры и акта 

выполненных работ (оказанных услуг) за расчетный 

период. Субъект ОРЭ обязуется после получения акта 
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кейін 3 (үш) банктік күн ішінде тиісті электрондық құжат 

айналымы жүйесі арқылы қол қоюға міндеттенеді. Шот-

фактураларды жазып беру электрондық шот-

фактуралардың ақпараттық жүйесі (ЭШФ АЖ) арқылы 

жүзеге асырылады. 

21. ОСН Операторының қызметтеріне ақы төлеу 

үшін есептік кезең күнтізбелік ай болып табылады. 

 

 

 

V. Электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығына қатысу үшін электр энергиясының 

көтерме нарығы Субъектісіне қойылатын өлшемдер 

мен талаптар 

 

22. Электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығына қатысу үшін ЭКН Субъектісіне 

қойылатын өлшемдер мен талаптар сауда-саттық 

қағидаларында көзделген. 

23. Қазақстан Республикасының Электр 

энергетикасы саласындағы заңнамасына сәйкес ЭКН 

Субъектісі электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығында сатушы және сатып алушы ретінде бола 

алады. 

24. Электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығына қатысу үшін ЭКН Субъектісі осы 

Шарттың 5-тармағында келтірілген сауда-саттық 

қағидалары мен әдістемелік нұсқаулықтарда көзделген 

шарттар мен талаптарды басшылыққа алуы қажет. 

25. ЭКН Субъектісі электр энергиясының 

орталықтандырылған сауда нарығына қатысуға және 

сауда-саттықтың электрондық жүйесінде мәмілелер 

жасауға: 

1) электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығы нарығына қатысу шартты жасасқаннан 

кейін; 

2) ОСН операторы әзірлеген нысан бойынша екі 

данада сауда-саттыққа қатысушының тіркеу карталарын 

ұсынып, электрондық сауда жүйесінде жұмыс істеу 

бойынша ОСН оператордың нұсқамасынан өткен уәкілетті 

тұлғаларға – сауда-саттық операторларға электрондық 

сауда жүйесінде жұмыс істеу үшін қол жеткізудің дербес 

құпиясөзін бере отырып, ОСН операторының 

электрондық сауда жүйесінде сауда-саттыққа 

қатысушының тіркелгеннен кейін рұқсат етіледі. 

Сауда-саттыққа қатысушының тіркеу карталарына 

ОСН Операторының қол қойған күні электрондық сауда 

жүйесіне қол жеткізу күні болып саналады. 

 

VI.Электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығын өткізу әдістері мен тәртібі 

 

26. Электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығы жасырын, интернет желісін пайдалана 

отырып, ОСН Операторының сауда жүйесінің интернет-

ресурсы арқылы қашықтықтан өткізіледі. 

27. Электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығы осы Шарттың 5-тармағында келтірілген 

сауда-саттық қағидалары мен әдістемелік нұсқаулықтарға 

сәйкес жүргізіледі. 

28. Электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттықтары барысында ЭКН Субъектілерінің 

берілген өтінімдері мен жасалған мәмілелері туралы 

ақпарат құпия болып табылады және үшінші тұлғаларға 

жариялауға жатпайды. 

выполненных работ (оказанных услуг) в течение 3 (трех) 

банковских дней подписать через соответствующую 

систему электронного документооборота. Выписка 

счетов-фактур осуществляется посредством 

информационной системы электронных счетов-фактур 

(ИС ЭСФ). 

21. Расчетным периодом для оплаты услуг 

Оператора РЦТ является календарный месяц. 

 

 

V. Критерии и требования, предъявляемые Субъекту 

оптового рынка электрической энергии для участия 

на централизованных торгах электрической энергией 

 

22. Критерии и требования, предъявляемые к 

Субъекту ОРЭ для участия на централизованных торгах 

электрической энергией, предусмотрены в Правилах 

торгов. 

23. Субъект ОРЭ может выступать на 

централизованных торгах электрической энергией как 

продавцом, так и покупателем в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан в области 

электроэнергетики. 

24. Для участия на централизованных торгах 

электрической энергией Субъекту ОРЭ необходимо 

руководствоваться условиями и требованиями, 

предусмотренными в Правилах торгов и методических 

указаниях, приведенных в пункте 5 настоящего 

Договора. 

25. Субъект ОРЭ допускается к участию на рынке 

централизованной торговли электрической энергией и 

заключению сделок в электронной системе торговли 

после: 

1) заключения договора участия на рынке 

централизованной торговли электрической энергией; 

2) регистрации участника торгов в электронной 

системе торговли Оператора РЦТ с предоставлением 

регистрационных карт участника торгов в двух 

экземплярах по форме, разработанной Оператором РЦТ с 

присвоением персонального пароля доступа для работы в 

электронной системе торговли уполномоченным лицам – 

операторам торгов, прошедшим инструктаж у Оператора 

РЦТ по работе в электронной системе торговли. 

Датой доступа к электронной системе торговли 

считается дата подписания регистрационных карт 

участника торгов Оператором РЦТ. 

 

 

 

VI. Методы и порядок проведения централизованных 

торгов электрической энергией 

 

26. Централизованные торги электрической 

энергией проводятся анонимно, дистанционно с 

использованием сети интернет посредством интернет – 

ресурса торговой системы Оператора РЦТ. 

27. Централизованные торги электрической 

энергией проводятся в соответствии с Правилами торгов 

и методическими указаниями, приведенными в пункте 5 

настоящего Договора. 

28. Информация о поданных заявках и 

заключенных сделках Субъектов ОРЭ в ходе 

централизованных торгов электрической энергией 

является конфиденциальной и не подлежит разглашению 

третьим лицам. 
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VII. Электр энергиясының көтерме нарығы 

Субъектісінің электр энергиясының 

орталықтандырылған спот-сауда-саттығына қызмет 

көрсететін банкте банк шотын ашу шарттары 

 

29. Электр энергиясының орталықтандырылған 

спот-сауда-саттығына қатысатын ЭКН Субъектісінің 

міндеттемелерін қаржылық реттеуді ұйымдастыру үшін, 

Қазақстан Республикасының Электр энергетикасы 

саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен ОСН 

Операторы қызмет көрсететін банктерді таңдайды, ол 

арқылы мәмілелерге ақы төлеуге кепілдік беру жүйесі 

орталықтандырылған түрде іске асырылады және 

орталықтандырылған спот-сауда-саттықта жасалған 

мәмілелер бойынша өзара есеп айырысу жүзеге 

асырылады. Қызмет көрсететін банкке және банктік шот 

шартының талаптарына қойылатын таңдау тәртібін, 

өлшемдерін ОСН Операторы айқындайды. 

30. ОСН Операторы қызмет көрсететін банкпен 

(бұдан әрі – банк) электр энергиясының 

орталықтандырылған спот-сауда-саттығына банктік 

қызмет көрсетуді жүзеге асыру талаптары мен тәртібін 

айқындайтын келісім жасасады. 

31. Электр энергиясының орталықтандырылған 

спот-сауда-саттығында сатып алушы болып табылатын 

ЭКН Субъектісі орталықтандырылған спот-сауда-

саттықта ЭКН Субъектісінің операцияларына банктік 

қызмет көрсетуді жүзеге асыру талаптары мен тәртібін 

айқындайтын банкпен шарт жасасады. Сауда жүйесінде 

тіркелу үшін банкпен шарт туралы ақпарат ОСН 

Операторына беріледі. 

32. Тараптар электр энергиясын сатып алу-сату 

мәмілелері бойынша өзара есеп айырысуды ұйымдастыру 

үшін қажетті келесі шарттарды орындау міндеттілігін 

келісті және атап көрсетті: 

1) ЭКН Субъектісі банктің мамандандырылған 

банктік шотына енгізетін ақша (төлемді қамтамасыз ету) 

орталықтандырылған спот-сауда-саттықта жасалған 

электр энергиясын сатып алу-сату мәмілелері бойынша 

оның міндеттемелерін төлеуге ғана арналған; 

2) ЭКН Субъектісі төлемді қамтамасыз ету үшін 

банкке енгізген ақша келесі жағдайларда кері қайтарып 

алуға жатпайды: 

а) егер олар электр энергиясының 

орталықтандырылған спот-сауда-саттығында жасалған 

мәмілелер бойынша міндеттемелермен байланысты болса; 

б) егер олар электр энергиясының 

орталықтандырылған спот-сауда-саттығын өткізу 

уақытында банк резервтеген болса; 

3)    Сауда-саттық қағидаларында, «бір күн бұрын» 

режиміндегі электр энергиясының орталықтандырылған 

спот-сауда-саттығын өткізу жөніндегі әдістемелік 

нұсқаулықтарда, сондай-ақ операциялық тәулік ішіндегі 

электр энергиясының орталықтандырылған спот-сауда-

саттығын өткізу жөніндегі әдістемелік нұсқаулықтарда 

көзделген тәртіппен ЭКН Субъектісі банкке: 

а) ақшаны резервтеуге; 

б) орталықтандырылған спот-сауда-саттықта 

жасалған электр энергиясын сатып алу-сату мәмілелері 

бойынша акцептсіз шығынға жазу тәртібімен ЭКН 

Субъектісінің міндеттемелерін төлеуге ақша аудару 

(төлемді қамтамасыз ету) жүргізуге; 

в) ОСН Операторының есеп айырысу тізімдемесі 

мен төлем құжаттары негізінде төлем алушылардың 

пайдасына кепілдік ақшаны иеліктен шығаруға; 

VII. Условия открытия Субъектом оптового рынка 

электрической энергии банковского счета в банке, 

обслуживающем централизованные спот-торги 

электрической энергией 

 

29. Для организации финансового урегулирования 

обязательств Субъекта ОРЭ, участвующего на 

централизованных спот-торгах электрической энергией, 

Оператор РЦТ в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан в области 

электроэнергетики, производит выбор обслуживающих 

банков, через который централизованно реализуется 

система гарантирования оплаты сделок и 

осуществляются взаиморасчеты по заключенным на 

централизованных спот-торгах сделкам. Порядок выбора, 

критерии, предъявляемые к обслуживающему банку и к 

условиям договора банковского счета, определяются 

Оператором РЦТ. 

30. Оператор РЦТ заключает с обслуживающим 

банком (далее – банк) соглашение, определяющее 

условия и порядок осуществления банковского 

обслуживания централизованных спот-торгов 

электрической энергией. 

31. Субъект ОРЭ, выступающий на 

централизованных спот-торгах электрической энергией 

покупателем, заключает с банком договор, 

определяющий условия и порядок осуществления 

банковского обслуживания операций Субъекта ОРЭ на 

централизованных спот-торгах. Информация о договоре 

с банком предоставляется Оператору РЦТ для 

регистрации в торговой системе. 

32. Стороны согласились и констатируют 

обязательность выполнения следующих необходимых 

для организации взаиморасчетов по сделкам купли-

продажи электрической энергии условий: 

1) деньги (обеспечение платежа), вносимые 

Субъектом ОРЭ в специализированный банковский счет 

банка, предназначены только для оплаты его 

обязательств по сделкам купли-продажи электрической 

энергии, заключенным на централизованных спот-

торгах; 

2) деньги, внесенные Субъектом ОРЭ в банк для 

обеспечения платежа, не подлежат отзыву в следующих 

случаях: 

а) если они связаны обязательствами по 

заключенным на централизованных спот-торгах 

электрической энергией сделкам; 

б)  если они зарезервированы банком на время 

проведения централизованных спот-торгов 

электрической энергией; 

        3)  Субъект ОРЭ предоставляет банку в порядке, 

предусмотренном Правилами торгов, Методическими 

указания по проведению централизованных спот-торгов 

электрической энергией в режиме «за день вперед», а 

также Методическими указаниями по проведению 

централизованных спот-торгов электрической энергией в 

течение операционных суток, право: 

а) резервировать деньги; 

б) производить перечисление денег (обеспечение 

платежа) в оплату обязательств Субъекта ОРЭ по 

сделкам купли-продажи электрической энергии, 

заключенным на централизованных спот-торгах в 

порядке безакцептного списания; 

в) отчуждать гарантийные деньги в пользу 

получателей платежа на основании расчетной ведомости 
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г) ЭКН Субъектісінің міндеттемелерінен бос ақша 

қалдықтары туралы ақпаратты ОСН Операторына ашуға 

құқығын береді; 

4)      ЭКН Субъектісі ОСН Операторына: 

а) «бір күн бұрын» режиміндегі электр 

энергиясының орталықтандырылған спот-сауда-саттығын 

өткізу бойынша әдістемелік нұсқаулықтарда, сондай-ақ 

операциялық тәулік ішіндегі электр энергиясының 

орталықтандырылған спот-сауда-саттығын өткізу 

бойынша әдістемелік нұсқаулықтарда көзделген тәртіппен 

электр энергиясының орталықтандырылған спот-сауда-

саттығында жасалған мәмілелер бойынша 

орталықтандырылған спот-сауда-саттықтың басқа 

қатысушылары алдындағы міндеттемелерін орындау үшін 

электр энергиясының орталықтандырылған спот-сауда-

саттығын жүргізу уақытында резервтелетін ақша сомасын 

анықтауға; 

б) электр энергиясының орталықтандырылған 

спот-сауда-саттығында жасалған электр энергиясын сатып 

алу-сату мәмілелері бойынша ақшалай міндеттемелердің 

туындауын растайтын құжат ретінде есеп айырысу 

тізімдемесін орталықтандырылған спот-сауда-саттық 

нәтижелері бойынша Банкке жіберуге құқығын береді. 

 

 

VIII. Электр энергиясының орталықтандырылған 

спот-сауда-саттығында сатып алынған электр 

энергиясының төлемін қамтамасыз ету сомасын 

айқындау тәртібі, төлеу мерзімдері мен тәртібі 

 

33. Орталықтандырылған спот-сауда-саттықта ЭКН 

Субъектісі сатып алған электр энергиясының төлемін 

қамтамасыз ету сомасын анықтау тәртібі «бір күн бұрын» 

режиміндегі электр энергиясының орталықтандырылған 

спот-сауда-саттықты өткізу бойынша әдістемелік 

нұсқаулықтарда және операциялық тәулік ішіндегі электр 

энергиясының орталықтандырылған спот-сауда-саттықты 

өткізу бойынша әдістемелік нұсқаулықтарда көзделген. 

34. ОСН Операторы жүйелік оператордан оған 

орталықтандырылған спот-сауда-саттықта сатып алынған 

электр энергиясының көлемі енгізіліп бекітілген күндік 

кестесін алғаннан кейін (үш жұмыс күні ішінде) банкке 

орталықтандырылған спот-сауда-саттыққа қатысушылар 

арасында олардың орталықтандырылған спот-сауда-

саттықта жасасқан мәмілелер бойынша өзара есеп 

айырысуды жүргізгені туралы көрсетумен тізімдемесін 

жібереді. 

35. Сатып алу-сату қатысушылардан алынған 

электр энергиясын есептеу құралдарының 

көрсеткіштеріне қарамастан, орталықтандырылған сауда-

саттық бойынша бекітілген тәуліктік кестесіне енгізілген 

электр энергиясын жеткізу мен тұтынудың барлық 

көлемдерін ОСН Операторы орталықтандырылған сауда-

саттықта қатысушыларға сатылған және сатып алынған 

ретінде бекітеді. 

 

 

IX. Электр энергиясының көтерме нарығы 

Субъектілерінің сауда жүйесіне жіберілуін шектеу 

шарттары 

 

36. ЭКН Субъектісі электр энергиясының 

орталықтандырылған сауда-саттығына қатысуға келесі 

жағдайларда жіберілмейді: 

1) осы Шарттың 4-тармағында көрсетілген 

Оператора РЦТ и платежных документов; 

г) раскрывать Оператору РЦТ информацию о 

свободных от обязательств остатках денег Субъекта 

ОРЭ; 

4)  Субъект ОРЭ предоставляет Оператору РЦТ 

право: 

а) определять в порядке, предусмотренном 

Методическими указаниями по проведению 

централизованных спот-торгов электрической энергией в 

режиме «за день вперед», а также Методическими 

указаниями по проведению централизованных спот-

торгов электрической энергией в течение операционных 

суток суммы денег, резервируемых на время проведения 

централизованных спот-торгов электрической энергией 

для исполнения его обязательств перед другими 

участниками централизованных спот-торгов по сделкам, 

заключенным на централизованных спот-торгах 

электрической энергией; 

б) направлять банку по результатам 

централизованных спот-торгов расчетную ведомость в 

качестве документа, подтверждающего возникновение 

денежных обязательств по сделкам купли-продажи 

электрической энергии, заключенным на 

централизованных спот-торгах электрической энергией. 

 

VIII. Порядок определения суммы обеспечения 

платежа, сроки и порядок оплаты электрической 

энергии, купленной на централизованных спот-

торгах электрической энергией 

 

33. Порядок определения суммы обеспечения 

платежа купленной Субъектом ОРЭ электрической 

энергии на централизованных спот-торгах, предусмотрен 

в Методических указаниях по проведению 

централизованных спот-торгов электрической энергией в 

режиме «за день вперед» и Методических указаниях по 

проведению централизованных спот-торгов 

электрической энергией в течение операционных суток. 

34. Оператор РЦТ (в течение трех рабочих дней) 

после получения от системного оператора утвержденного 

суточного графика с включенными в него объемами 

купленной на централизованных спот-торгах 

электрической энергии направляет в банк расчетную 

ведомость, которая является указанием банку о 

проведении взаиморасчетов между участниками 

централизованных спот-торгов электрической энергией 

по заключенным ими на централизованных спот-торгах 

сделкам. 

35. Все включенные по итогам централизованных 

спот-торгов электрической энергией в утверждённый 

суточный график объемы поставки и потребления 

электрической энергии фиксируются Оператором РЦТ 

как проданные и купленные участниками 

централизованных спот-торгов электрической энергией 

независимо от показаний приборов учёта электрической 

энергии у участников купли-продажи. 

 

IX. Условия ограничения допуска Субъектов оптового 

рынка электрической энергии к торговой системе 

 

36. Субъект ОРЭ не допускается к участию на 

централизованных торгах электрической энергией в 

случаях: 

1) нарушения нормативных правовых актов, 

указанных в пункте 4 настоящего Договора, а также 



ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

10 

нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ осы Шарттың 

талаптары бұзылған жағдайда; 

2) электр энергиясының орталықтандырылған 

спот-сауда-саттығына қызмет көрсететін банктегі 

мамандандырылған банк шотында міндеттемелерден бос 

ақшаның болмаған жағдайда; 

3) көрсетілген қызметтер үшін ОСН Операторы 

алдында берешектің болған жағдайда; 

4) уәкілетті органдар мамандандырылған банктік 

шотқа тыйым салған (оқшаулаған) жағдайда. 

 

X. Құқықтар мен міндеттер 

 

37. ЭКН Субъектісі: 

1) осы Шарттың талаптарын, сондай-ақ сауда-

саттық қағидаларын және осы Шарттың 5-тармағында 

келтірілген әдістемелік нұсқаулықтарды орындау 

шартымен электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда нарығына тең және еркін қол жеткізуге; 

2) ОСН Операторы ұсынатын қызметтердің 

барлық түрлерін пайдалануға; 

3) сауда-саттық қағидаларында, «бір күн бұрын» 

режиміндегі электр энергиясының орталықтандырылған 

спот-сауда-саттықты өткізу бойынша әдістемелік 

нұсқаулықтарда, операциялық тәулік ішіндегі электр 

энергиясының орталықтандырылған спот-сауда-саттықты 

өткізу бойынша әдістемелік нұсқаулықтарда және орта 

мерзімді (апта, ай) және ұзақ мерзімді (тоқсан, жыл) 

кезеңдерге арналған электр энергиясының 

орталықтандырылған  сауда-саттықты өткізу бойынша 

әдістемелік нұсқаулықтарда көзделген шарттармен және 

тәртіппен электр энергиясын орталықтандырылған сауда-

саттықта сатып алуға және/немесе сатуға құқылы. 

38. ОСН Операторы: 

1) электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығын өткізу мәселелері бойынша барлық ЭКН 

Субъектілерінің орындауы үшін міндетті әдістемелік 

нұсқаулықтарды, регламенттерді және өзге де рәсімдік 

құжаттарды әзірлеу мен бекітуге; 

2) осы Шарттың 5-тармағында келтірілген сауда-

саттық қағидаларымен және әдістемелік нұсқаулықтармен 

белгіленген жағдайларда ЭКН Субъектісін электр 

энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына 

қатысуға жібермеуге құқылы; 

3)   электрондық құжат жүйесі арқылы орындалған 

жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісін жазып 

беру (ОСН Операторы айқындаған Doculite ЭҚЖ және 

басқа да жүйелер тиісті жүйе болып табылады). 

39. ЭКН Субъектісі: 

1) электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығында электр энергиясын сатып алу 

және/немесе сату кезінде, сондай-ақ оның сауда-саттық 

жүйесіне қатысуын ресімдеу кезінде осы Шарттың 4 және 

5-тармағында көрсетілген нормативтік құқықтық актілер 

мен құжаттардың талаптарын орындау мен тануға; 

2) ЭКН Субъектісі қатысатынына немесе электр 

энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына 

қатыспайтынына қарамастан, электр энергиясының 

орталықтандырылған сауда-саттықты өткізуге сауда 

жүйесінің әзірлігін қамтамасыз ету бойынша ОСН 

Операторының қызмет көрсету құнын уақытылы және 

толық көлемде төлеуге; 

3) электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі ОСН 

Операторының қызметтеріне ақыны уақытылы және 

условий настоящего Договора; 

2) отсутствия денег, свободных от обязательств 

на специализированном банковском счёте в банке, 

обслуживающем централизованные спот-торги 

электрической энергией; 

3) наличия задолженности перед Оператором РЦТ 

за оказанные услуги; 

4) в случае ареста (блокирования) 

специализированного банковского счёта 

уполномоченными органами. 

 

X. Права и обязанности 

 

37. Субъект ОРЭ имеет право: 

1) равного и свободного доступа к рынку 

централизованной торговли электрической энергии, при 

условии выполнения требований настоящего Договора, а 

также Правил торгов и методических указаний, 

приведенных в пункте 5 настоящего Договора; 

2) пользоваться всеми видами услуг, 

предоставляемых Оператором РЦТ; 

3) покупать и/или продавать на централизованных 

торгах электрическую энергию на условиях и в порядке, 

предусмотренных Правилами торгов, Методическими 

указаниями по проведению централизованных спот-

торгов электрической энергией в режиме «за день 

вперед», Методическими указаниями по проведению 

централизованных спот-торгов электрической энергией в 

течение операционных суток и Методическими 

указаниями по проведению централизованных торгов 

электрической энергией на среднесрочный (неделя, 

месяц) и долгосрочный (квартал, год) периоды. 

38. Оператор РЦТ имеет право: 

1) разрабатывать и утверждать обязательные для 

исполнения всеми Субъектами ОРЭ методические 

указания, регламенты и иные процедурные документы по 

вопросам проведения централизованных торгов 

электрической энергией; 

2) не допустить Субъекта ОРЭ к участию на 

централизованных торгах электрической энергией в 

случаях, установленных Правилами торгов и 

методическими указаниями, приведенными в пункте 5 

настоящего Договора; 

3) выписывать акт выполненных работ 

(оказанных услуг) через систему электронного 

документооборота (соответствующей системой является 

СЭД Doculite и другие системы определенные 

Оператором РЦТ). 

39. Субъект ОРЭ обязан: 

1) выполнять и признавать требования 

нормативных правовых актов и документов, указанных в 

пункте 4 и 5 настоящего Договора, при покупке и/или 

продаже им электрической энергии на централизованных 

торгах электрической энергией, а также при оформлении 

его участия в торговой системе; 

2) своевременно и в полном объёме осуществлять 

оплату стоимости услуги Оператора РЦТ по 

обеспечению готовности торговой системы к 

проведению централизованных торгов электрической 

энергией независимо от того участвует Субъект ОРЭ или 

не участвует на централизованных торгах электрической 

энергией; 

3) своевременно и в полном объёме осуществлять 

оплату услуги Оператора РЦТ по организации и 

проведению централизованных торгов электрической 
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толық көлемде төлеуге; 

4) ЭКН Субъектісінің тіркеу картасымен 

қарастырылған мәліметтер өзгерген жағдайда ОСН 

Операторын уақтылы хабардар етуге; 

5) ОСН Операторының келісімінсіз банкпен 

жасалған шартқа өзгерістер мен толықтыруларды 

енгізбеуге; 

6) электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығына банктік қызмет көрсететін банк ауысқан 

жағдайда, ОСН Операторы көрсеткен жаңа Банкпен шарт 

жасасуға; 

7) орталықтандырылған спот-сауда-саттықтың 

басқа қатысушылары алдындағы міндеттемелерге 

байланысты, сондай-ақ электр энергиясының 

орталықтандырылған спот-сауда-саттығын өткізу 

уақытында резервтелген кепілдік ақша қаражатын банктен 

қайтарып алмауға; 

8) электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығының қорытындылары туралы ОСН 

Операторының хабарламалары негізінде ЭКН 

Субъектісінің атына электр энергиясының көтерме 

нарығының басқа Субъектілері жазып беретін салықтық 

шот-фактураларын тануға; 

9) импортталған электр энергиясын 

орталықтандырылған сауда-саттықта сатқан жағдайда 

Қазақстан Республикасының кеден және салық 

заңнамасында көзделген барлық рәсімдерді (оның ішінде 

электр энергиясын кедендік ресімдеуді де) орындауды 

қамтамасыз етуді; 

10) ОРЭ Субъектісінде – сатушыда авариялық 

жағдай туындаған жағдайда электр энергиясының 

орталықтандырылған спот-сауда-саттығында сатылған 

барлық электр энергиясының көлемін кепілді жеткізуді 

қамтамасыз етуге. Бұл шарт бұзылған жағдайда ЭКН 

Субъектісі – сатушы электр энергиясын сатып алушының 

алдында Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына сәйкес жауапты болады; 

11) ОСН Операторына электр энергиясының 

орталықтандырылған және орталықсыздандырылған 

нарығында жасалған электр энергиясын сатып алу-сату 

шарттары бойынша ақпаратты қоса алғанда, электр 

энергиясы нарығының мониторингін жүзеге асыру үшін 

қажетті ақпаратты беруге міндетті; 

12)  орындалған жұмыстардың (көрсетілген 

қызметтердің) актісін алғаннан кейін 3 (үш) банктік күн 

ішінде тиісті электрондық құжат жүйесі арқылы 

орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) 

актісіне қол қойылсын. 

40. ОСН Операторы: 

1) электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығын өткізуге сауда жүйесін тұрақты әзірлікте 

ұстауды қамтамасыз етуге; 

2) электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығы осы Шарттың 5-тармағында келтірілген 

сауда-саттық қағидалары мен әдістемелік нұсқаулықтарға 

сәйкес жүргізуге; 

3) электр энергиясының орталықтандырылған 

спот-сауда-саттығында жасалған мәмілелер бойынша 

электр энергиясын төлеу және есеп айырысу кепілдіктер 

жүйесін ұйымдастыруға; 

4) электр энергиясының орталықтандырылған 

спот-сауда-саттығында электр энергиясын сатып алу-сату 

бойынша жасалған мәмілелерді тіркеуді және есепке 

алуды жүзеге асыруға; 

5) электр энергиясының орталықтандырылған 

энергией; 

4) своевременно извещать Оператор РЦТ при 

изменении сведений, предусмотренных регистрационной 

картой Субъекта ОРЭ; 

5) не вносить изменения и дополнения в договор с 

банком без согласования с Оператором РЦТ; 

6) в случае смены банка, осуществляющего 

банковское обслуживание централизованных торгов 

электрической энергией, заключить договор с новым 

банком, указанным Оператором РЦТ; 

7) не отзывать из банка гарантийные денежные 

средства, связанные обязательствами перед другими 

участниками централизованных спот-торгов, а также 

зарезервированные на время проведения 

централизованных спот-торгов электрической энергией; 

8) признавать налоговые счета-фактуры, 

выписываемые другими Субъектами оптового рынка 

электрической энергии в адрес Субъекта ОРЭ на 

основании уведомлений Оператора РЦТ об итогах 

централизованных торгов электрической энергией; 

9) в случае продажи на централизованных торгах 

импортированной электрической энергии обеспечить 

выполнение всех предусмотренных налоговым и 

таможенным законодательством Республики Казахстан 

процедур (в том числе и таможенное оформление 

электрической энергии); 

10) в случае возникновения аварийной ситуации у 

Субъекта ОРЭ – продавца обеспечить гарантированную 

поставку всего объема электроэнергии, проданного им на 

централизованных спот-торгах электрической энергией. 

В случае нарушения этого условия Субъект ОРЭ – 

продавец несёт перед покупателем электрической 

энергии ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан; 

11) предоставлять Оператору РЦТ информацию, 

необходимую для осуществления мониторинга рынка 

электрической энергии, включая информацию по 

договорам купли-продажи электрической энергии, 

заключенным на централизованном и 

децентрализованном рынке электрической энергии; 

12) после получения акта выполненных работ 

(оказанных услуг) в течение 3 (трех) банковских дней 

подписать акт выполненных работ (оказанных услуг) 

через соответствующую систему электронного 

документооборота. 

40. Оператор РЦТ обязан: 

1) обеспечивать поддержание торговой системы в 

постоянной готовности к проведению централизованных 

торгов электрической энергией; 

2) проводить централизованные торги 

электрической энергией в соответствии с Правилами 

торгов и методическими указаниями, приведенными в 

пункте 5 настоящего Договора; 

3) организовать систему гарантий оплаты 

электрической энергии и расчетов по сделкам, 

заключенным на централизованных спот-торгах 

электрической энергией; 

4) осуществлять регистрацию и учет 

заключенных сделок по купле-продаже электрической 

энергии на централизованных спот-торгах электрической 

энергией; 

5) осуществлять мониторинг исполнения сделок, 

заключенных на централизованных спот-торгах 

электрической энергией; 

6) осуществлять взаиморасчеты между 
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спот-сауда-саттығында жасалған мәмілелердің 

орындалуына мониторингті жүзеге асыруға; 

6) электр энергиясының орталықтандырылған 

спот-сауда-саттығында сатып алынған-сатылған электр 

энергиясы үшін ЭКН Субъектілері арасында өзара есеп 

айырысуды жүзеге асыруға; 

7) ЭКН Субъектісін электр энергиясының 

орталықтандырылған сауда нарығында қалыптасқан 

электр энергиясына индикативтік баға бойынша 

ақпаратпен және басқа да нарықтық ақпаратпен 

қамтамасыз етуге; 

8) электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығын ұйымдастыруға және өткізуге байланысты 

мәселелер бойынша жүйелік оператормен өзара іс-қимыл 

жасауға; 

9) осы Шарттың 5-тармағында келтірілген сауда-

саттық қағидалары мен әдістемелік нұсқаулықтарға сәйкес 

ОСН Операторының сауда жүйесінде жұмыс істеу 

бойынша ЭКН Субъектісіне, оның өтініш білдіру фактісі 

бойынша нұсқама жүргізуге; 

10) ЭКН Субъектісінің ақшасы туралы қызмет 

көрсетілетін банктен алынатын ақпараттың 

құпиялылығын қамтамасыз етуге; 

11) ОСН Операторының ресми интернет-

ресурсында электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығы туралы қажетті ақпаратты орналастыруға; 

12) электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығын өткізу тәртібін реттейтін нормативтік 

құқықтық құжаттарға енгізілген өзгерістер туралы ЭКН 

Субъектісін белгіленген тәртіппен уақтылы хабардар етуге 

міндетті. 

41. Тараптардың әрқайсысы үшінші тұлғаларда 

заңды тікелей көрсетуге байланысты тиісті өкілеттіктер 

болған жағдайларды қоспағанда, екінші Тараптың қандай 

да бір құпия ақпаратын жария етпеуге, оны үшінші 

тұлғаларға қолжетімді етуге ешқандай тәсілдермен 

міндеттемелер қабылдайды. 

 

XI.Электр энергиясының көтерме нарығы 

Субъектісінің Шарт талаптарын бұзғаны үшін 

жауаптылығы 

 

42. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді 

орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін ЭКН 

Субъектісі Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына, осы Шарттың 4 және 5-тармақтарында 

көрсетілген нормативтік құқықтық актілер мен құжаттарға 

сәйкес жауапты болады. 

43. ЭКН Субъектісі осы Шарттың 20-тармағында 

көзделген төлем бойынша өз міндеттемелерін орындау 

мерзімін кешіктірген жағдайда, ОСН Операторы ЭКН 

Субъектісінен міндеттеме орындалуы тиіс күннен кейінгі 

күннен бастап, бірақ жалпы соманың 10%-нан аспайтын 

әрбір мерзімі өткен күнтізбелік күн үшін төленбеген 

соманың 0,1% мөлшерінде өсімпұл түрінде тұрақсыздық 

айыбын төлеуді талап етуге құқылы. 

 

 

 

XII. Орталықтандырылған сауда нарығы 

операторының жауапкершілігі 

 

44. ОСН Операторы Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына, осы Шарттың 4 және 5-

тармақтарында көрсетілген нормативтік құқықтық актілер 

Субъектами ОРЭ за купленную-проданную 

электрическую энергию на централизованных спот-

торгах электрической энергией; 

7) обеспечивать Субъекта ОРЭ информацией по 

индикативным ценам на электрическую энергию, 

сложившимся на рынке централизованной торговли 

электрической энергией и другой рыночной 

информацией; 

8) взаимодействовать с системным оператором по 

вопросам, связанным с организацией и проведением 

централизованных торгов электрической энергией; 

9) проводить инструктаж Субъекта ОРЭ по работе 

в торговой системе Оператора РЦТ по факту обращения 

в соответствии с Правилами торгов и методическими 

указаниями, приведенными в пункте 5 настоящего 

Договора; 

10) обеспечивать конфиденциальность получаемой 

от обслуживаемого банка информации о деньгах 

Субъекта ОРЭ; 

11) размещать на официальном интернет-ресурсе 

Оператора РЦТ необходимую информацию о 

централизованных торгах электрической энергией; 

12) своевременно информировать Субъекта ОРЭ о 

внесенных в установленном порядке изменений в 

нормативные правовые документы, регламентирующие 

порядок проведения централизованных торгов 

электрической энергией. 

41. Каждая из Сторон принимает на себя 

обязательства никакими способами не разглашать какую 

бы то ни было конфиденциальную информацию другой 

Стороны, не делать её доступной третьим лицам, кроме 

случаев наличия у третьих лиц соответствующих 

полномочий в силу прямого указания закона. 

 

 

 

 

 

XI. Ответственность Субъекта оптового рынка 

электрической энергии за нарушение условий 

Договора 

 

42. За неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору 

Субъект ОРЭ несёт ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан, 

нормативными правовыми актами и документами, 

указанными в пунктах 4 и 5 настоящего Договора. 

43. В случае просрочки Субъектом ОРЭ срока 

исполнения своих обязательств по оплате, 

предусмотренных в пункте 20 настоящего Договора, 

Оператор РЦТ имеет право требовать от Субъекта ОРЭ 

уплаты неустойки в виде пени в размере 0,1% от 

неоплаченной суммы за каждый календарный день 

просрочки, начиная со дня, следующего за днем, когда 

обязательство должно было быть исполнено, но не более 

10% от общей суммы. 

 

 

XII. Ответственность Оператора рынка 

централизованной торговли 

 

44. Оператор РЦТ несёт ответственность в 

соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан, нормативными правовыми актами 
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мен құжаттарға және осы Шартқа сәйкес: 

1) ЭКН Субъектісінің электр энергиясының 

орталықтандырылған сауда нарығына қол жеткізу 

шарттарының теңдігі қағидатын қамтамасыз етпеген үшін; 

2) ЭКН Субъектісінің төлемді (ақшалай 

қаражатты) қамтамасыз ету мөлшері туралы қызмет 

көрсететін банктен алынған ақпаратты жария еткен үшін; 

3) сауда сессиясы аяқталғанға дейін электр 

энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына 

қатысуға өтінімде көрсетілген бағалар мен көлемдер 

туралы ақпаратты жария еткен үшін; 

4) қызмет көрсететін банкке есеп айырысу 

тізімдемесін уақтылы жібермеген үшін жауапты болады. 

45. ОСН Операторы сауда-саттық қағидаларында 

көзделген жағдайларда электр энергиясының 

орталықтандырылған сауда-саттығын өткізуді тоқтату 

немесе тоқтата тұру нәтижесінде туындаған осы Шарт 

бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше 

орындамағаны үшін жауапты болмайды. 

46. ОСН Операторы ЭКН Субъектілерінің электр 

энергиясын нақты жеткізу (тұтыну) бөлігінде жасалған 

мәмілелерді орындамағаны немесе тиісінше 

орындамағаны үшін жауапты болмайды. 

 

 

 

XIII. Форс-мажор 

 

47. Тараптар, егер олар еңсерілмес күштің, яғни 

келесі жағдайларда төтенше және еңсерілмейтін мән-

жайлардың салдарынан тиісінше орындау мүмкін 

еместігін дәлелдесе, осы Шарт бойынша міндеттемелерді 

ішінара немесе толық орындамағаны үшін 

жауапкершіліктен босатылады: табиғи сипаттағы табиғи 

зілзалалар, Қазақстан Республикасының аумағындағы 

әскери іс-қимылдар, осы Шартқа қол қойылғаннан кейін 

туындаған Мемлекеттік органдардың тыйым салу немесе 

шектеу іс-әрекеттері. 

48. Еңсерілмес күш мән-жайларының әсеріне 

ұшыраған Тарап еңсерілмес күш мән-жайлары басталған 

күннен бастап бес күннен кешіктірмей екінші Тарапқа 

аталған мән-жайлар әсерінің туындауы, түрі және 

ықтимал ұзақтығы туралы жазбаша хабарлама жіберуге, 

сондай-ақ олардың басталуын растау үшін Қазақстан 

Республикасының тиісті мемлекеттік органының құжатын 

ұсынуға тиіс. 

49. Егер жоғарыда аталған хабарлама мерзімінде 

жасалмаған болса, еңсерілмейтін күш мән-жайларының 

әсеріне ұшыраған Тарап, егер осы жағдайдың немесе 

кедергінің өзі хабарламаны жіберуге мүмкіндік бермесе, 

оларға өзінің ақтауына сілтеме жасау құқығынан 

айырылады. 

 

 

 

XIV.  Шарттың қолданылу мерзімі. Шартқа өзгерістер 

мен толықтыруларды енгізу 

 

50. Осы Шарт 2021 жылғы 01 қаңтардан бастап 

күшіне енеді және 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін қоса 

алғанда қолданылады. 

51. Шарттың қолданылу мерзімі, егер Тараптардың 

ешқайсысы Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға 

дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын Шарттың бұзылуы 

туралы екінші Тарапты жазбаша хабардар етпесе қажет 

и документами, указанными в пунктах 4 и 5 настоящего 

Договора, и настоящим Договором за: 

1) не обеспечение принципа равенства условий 

доступа Субъекта ОРЭ на рынок централизованной 

торговли электрической энергией; 

2) разглашение получаемой от обслуживающего 

банка информации о размерах обеспечения платежа 

(денежных средств) Субъекта ОРЭ; 

3) разглашение информации о ценах и объемах, 

указанных в заявке на участие в централизованных 

торгах электрической энергией до окончания торговой 

сессии; 

4) несвоевременное направление в 

обслуживающий банк расчетной ведомости. 

45. Оператор РЦТ не несет ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, возникшее в 

результате отмены или приостановления проведения 

централизованных торгов электрической энергией в 

случаях, предусмотренных Правилами торгов. 

46. Оператор РЦТ не несет ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Субъектами ОРЭ заключенных сделок в части 

физической поставки (потребления) электрической 

энергии. 

 

XIII. Форс-мажор 

 

47. Стороны освобождаются от ответственности за 

частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если они докажут, что 

надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 

таких как: стихийные бедствия природного характера, 

военные действия на территории Республики Казахстан, 

запретительные или ограничительные действия 

государственных органов, наступившие после 

подписания настоящего Договора. 

48. Сторона, подвергшаяся воздействию 

обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 

пяти дней с начала наступления обстоятельств 

непреодолимой силы направить другой стороне 

письменное уведомление о возникновении, виде и 

возможной продолжительности действия указанных 

обстоятельств, а также в подтверждение их наступления 

представляет документ соответствующего 

государственного органа Республики Казахстан. 

49. Если вышеупомянутое уведомление не будет 

сделано в срок, сторона, подвергшаяся воздействию 

обстоятельств непреодолимой силы, лишается права 

ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то 

обстоятельство или препятствие не дало возможности 

направить уведомление. 

 

XIV.  Срок действия Договора. Внесение изменений и 

дополнений в Договор 

 

50. Настоящий Договор вступает в силу с 01 

января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года 

включительно. 

51. Срок действия Договора автоматически 

продлевается на следующий календарный год с 

уточнением при необходимости планируемых объемов 

оказываемых услуг, если ни одна из Сторон письменно 
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болған кезде көрсетілетін қызметтердің жоспарланған 

көлемін нақтылай отырып, келесі күнтізбелік жылға 

автоматты түрде ұзартылады немесе Шарттың қолданылу 

мерзімі, қажет болған жағдайда, жаңа Шарт немесе 

қолданыстағы Шартқа қосымша келісім жасау жолымен 

келесі күнтізбелік жылға ұзартылуы мүмкін. 

52. Осы Шартты ОСН Операторы келесі 

жағдайларда өзгертуі немесе толықтыруы мүмкін: 

1) осы Шарттың ережелерін қозғайтын құқықтық-

нормативтік актілерге өзгерістер енгізу кезінде. Бұл ретте 

ОСН Операторы осы Шарттың талаптарын өзгерту туралы 

қосымша келісімді қоса бере отырып, өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы хабарламаны ЭКН 

Субъектіне жібереді. Хабарламада қосымша келісімнің 

күшіне енетін күні көрсетіледі, бірақ ол күн өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілген күннен бастап 30 (отыз) 

күнтізбелік күннен ерте болмауы тиіс; 

2) көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу тарифін, 

түрін және тәртібін өзгерту кезінде ОСН Операторы бұл 

туралы өзгерістер қолданысқа енгізілгенге дейін 10 (он) 

күнтізбелік күн бұрын ЭКН Субъектісін жазбаша 

хабардар етеді; 

3) тараптардың біреуінің деректемелері және осы 

Шарт талаптарының нашарлауына әкеп соқпайтын өзге де 

өзгерістер мен толықтырулар өзгерген кезде. 

53. Шартты Тараптардың кез келгені келесі 

жағдайларда бұза алады: 

1) Шартқа негізделген міндеттемені орындаудың 

мүмкін болмауы (Қазақстан Республикасы Азаматтық 

кодексінің 374-бабы); 

2) басқа Тарапты белгіленген тәртіппен банкрот 

деп тану; 

3) шарт жасалғанда негізге алынған мемлекеттік 

органның актісі өзгертілуі немесе күші жойылуы. 

Бұл жағдайда Тараптар бұл туралы бір-біріне кемінде 

бір ай бұрын ескертуге тиіс. 

54. Осы Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде 2 

(екі) данада жасалды, «Электрондық құжат және 

электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан 

Республикасының 07.01.2003 жылғы N370-II Заңының 7-

бабының 1-тармағына және 10-бабының 1-тармағына 

сәйкес электрондық-цифрлық қолтаңбаны қолдана 

отырып қол қойылады, қағаз жеткізгіштегі қол қойылған 

құжатпен бірдей болып табылады.                                                                                      

55. Шартта көзделген мерзім өткеннен кейін Шарт 

бұзылды деп есептеледі, ал қаржылық міндеттемелер 

бөлігінде, осы Шарт тараптар толық орындағанға дейін 

қолданылады. 

 

 

XV. Дауларды шешу 

 

56. Осы Шарт бойынша Тараптар арасында 

туындаған барлық даулар, келіссөздер жүргізу негізінде 

шешіледі. Тараптар уағдаластыққа қол жеткізбеген 

келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен Нұр-

Сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық сотында шешіледі. 

 

XVI. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жауапкершілік 

және іскерлік әдеп 

 

не уведомит другую о расторжении Договора за 30 

(тридцать) календарных дней до окончания срока 

действия Договора, либо срок действия Договора, при 

необходимости, может быть продлен на следующий 

календарный год путем заключения нового Договора или 

Дополнительного соглашения к действующему 

Договору. 

52. Настоящий Договор может быть изменен или 

дополнен Оператором РЦТ в следующих случаях: 

1) при внесении изменений в нормативные 

правовые акты, затрагивающие положения настоящего 

Договора. При этом Оператор РЦТ направляет Субъекту 

ОРЭ уведомление о внесении изменений и дополнений с 

приложением дополнительного соглашения об 

изменении условий настоящего Договора. В 

уведомлении указывается дата вступления в силу 

дополнительного соглашения, но не ранее 30 (тридцати) 

календарных дней с даты внесения изменений и 

дополнений; 

2) при изменении тарифа, вида и порядка оплаты 

оказываемых услуг Оператор РЦТ письменно уведомляет 

об этом Субъекта ОРЭ за 10 (десять) календарных дней 

до вступления в действие изменений; 

3) при изменении реквизитов одной из сторон и 

иных изменений и дополнений, которые не повлекут 

ухудшения условий настоящего Договора. 

53. Договор может быть расторгнут любой из 

Сторон в случаях: 

1) невозможности исполнения обязательства, 

основанного на Договоре (статья 374 Гражданского 

кодекса Республики Казахстан); 

2) признания в установленном порядке другой 

стороны банкротом; 

3) изменения или отмены акта государственного 

органа, на основании которого заключен Договор. 

В данном случае стороны должны предупредить об 

этом друг друга не позднее, чем за месяц. 

54. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 

экземплярах на государственном и русском языках, 

подписывается с применением электронно-цифровой 

подписи, согласно п. 1 ст.7 и п.1 ст.10 Закона РК от 

07.01.2003 года N370-II «Об электронном документе и 

электронной цифровой подписи», является 

равнозначным подписанному документу на бумажном 

носителе. 

55. Договор считается расторгнутым по истечении 

срока, предусмотренного в Договоре, а в части 

финансовых обязательств, он действует до полного 

исполнения сторонами. 

 

XV. Разрешение споров 

 

56. Все споры, возникающие между Сторонами по 

настоящему Договору, разрешаются посредством 

переговоров. Разногласия, по которым Стороны не 

достигли договоренности, разрешаются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством 

Республики Казахстан в специализированном 

межрайонном экономическом суде г. Нур-Султан. 

 

XVI.  Антикоррупционная ответственность и деловая 

этика 

 

57. Каждая из Сторон должна обеспечить 
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57.  Әрбір Тарап өзінің Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл саясатына және қолданылатын сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы заңнамаға сәйкестігін қамтамасыз 

етуі тиіс және жоғарыда аталған саясаттарға және осы 

Шартта көзделген қызметке қатысты сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі заңдарға сәйкес 

әрекет етуге міндеттенеді. 

Осы Шартта көзделген жұмыстарды орындауға 

(көрсетілген қызметтердің) қатысты Тараптардың 

әрқайсысы оның қызметкерінің сәйкес келуін және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы 

қолданылатын барлық заңдарға сәйкестігін көрсету 

мүмкіндігін қамтамасыз етуге тиіс.  

Кез келген жағдайда, Тараптардың әрқайсысы: (және өз 

қызметкерінің қалыс қалуын қамтамасыз ету) төменде 

аталған әрекеттерден қалыс қалуға міндеттенеді: 

 1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұза 

отырып тікелей немесе жанама материалдық пайданы, 

экономикалық артықшылықтарды немесе өзге де 

игіліктерді беру немесе төлеу үшін біреулерге 

ұсыныстар, уәде беру, ақы төлеу не өкілеттік беруге; 

2) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұза отырып 

экономикалық артықшылықтарды немесе экономикалық 

артықшылықтар мен басқа да игіліктерді қабылдауға 

тікелей немесе жанама түрде біреуге уәкілеттік беруге.  

Осы Шартта көзделген жұмыстарды орындауға 

(көрсетілген қызметтердің) қатысты Тараптардың 

әрқайсысы осы Шарт бойынша төленуге жататын кез 

келген және әрбір сома осы Шарт бойынша көрсетілетін 

қызметтер құнының төлемін ғана білдіреді және оның 

бір де бір бөлігі сыбайлас жемқорлық мақсаттары үшін 

немесе кез келген жағдайда қолданыстағы заңнаманы 

бұза отырып, мемлекеттік қызметкерлерді қоса алғанда, 

кез келген тұлғаға тікелей немесе жанама түрде 

берілмейтініне кепілдік береді. 

XVII.Тараптардың заңды мекенжайлары мен 

деректемелері 

 

ОСН Операторы 

__________________________ 

 

ЭКН Субъектісі  

«ҚарағандыЖылуСбыт»  ЖШС 

 

Заңды мекен-жайы: ҚР, 100008, Қарағанды облысы, 

 Қарағанды қаласы, Қазыбек би аудандық атауы, 

Лободы көшесі, 35А ғимараты 

тел.: 8 (7212) 980-001 

факс: 8 (7212) 980-010 

ҚҚС бойынша есепке қою туралы куәлік 

Серия 30001 № 0006949 12.09.2012 ж. 

БСН  061 240 003 113 

ЖСК KZ89914398411BC04054 

«Сбербанкі» АҚ ДБ  Қарағанды қ., 

БСК SABRKZKA  КБe-17 

 

Директор 

Байжанов Р.С. ________________________/ 

 

соответствие своим собственным политикам 

противодействия коррупции и применимому 

антикоррупционному законодательству и обязуется 

действовать в соответствии с вышеупомянутыми 

политиками и законами по противодействию коррупции 

в отношении деятельности, предусмотренной настоящим 

Договором. В отношении выполнения работ (оказания 

услуг), предусмотренных настоящим Договором, каждая 

из Сторон должна обеспечить, чтобы ее персонал 

соответствовал, и имел возможность 

продемонстрировать соответствие всем применимым 

законам о противодействии коррупции. 

В любом случае, каждая из Сторон обязуется 

воздержаться (и обеспечить воздержание своего 

персонала) от: 

1) предложения, обещания, предоставления, оплаты либо 

уполномочивания кого-либо для предоставления или 

оплаты, напрямую или косвенно, материальных выгод, 

экономических преимуществ или прочих благ в 

нарушение антикоррупционного законодательства;  

2) принятия, или уполномочивания кого-либо на 

принятие, напрямую или косвенно, экономических 

преимуществ или предложений экономических 

преимуществ и других благ в нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

В отношении выполнения работ (оказания услуг), 

предусмотренных настоящим Договором, каждая из 

Сторон представляет и гарантирует, что любая и каждая 

сумма, подлежащая оплате по настоящему Договору, 

представляет собой исключительно оплату стоимости 

услуг оказываемых по настоящему договору и ни одна из 

ее частей не будет предоставлена, напрямую или 

косвенно, любому лицу, включая государственных 

служащих, для целей коррупции или, в любом случае, в 

нарушение применимого законодательства. 

 

XVII. Юридические адреса и реквизиты Cторон 

 

 

Оператор РЦТ 

___________________________ 
                                                

Субъект ОРЭ 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» 

 

Юридический адрес: РК, 100008, Карагандинская 

область,  г. Караганда, район имени Казыбек би  

улица Лободы, строение 35А 

тел.: 8 (7212) 980-001  

факс: 8 (7212) 980-010 

Свидетельство о постановке на учет по НДС 

Серия 30001 № 0006949 от 12.09.2012 г. 

БИН 061 240 003 113 

ИИК KZ89914398411BC04054 

в ДБ АО «Сбербанк»  г. Караганда 

БИК SABRKZKA  КБe-17 

 

Директор 

 

Байжанов Р.С. ______________________/ 

 

 


