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Жеке кабинет бойынша нұсқаулықтар 

Сайтта тіркелу 

Сайтта тіркелу үшін «Жеке кабинет» бетіне кіріп, «Тіркелу» сілтемесін басу 

керек. 

 
1-Сурет. Авторизацияалау формасы 

 

Егер сіз өзіңіздің жеке шотыңызды білмесеңіз, онда «Жеке шотты алу / 

логин (ұмытып қалсаңыз)» сілтемеге өтіңіз. Жеке шотты іздеу ұшін қажет:  

 Көшені таңдау,  

 Үйдің және пәтердің нөмірін және бар болған жағдайда үйдің префиксін 

көрсету.  

 Үй иесінің Тегін енгізу (дұрыс жазу ережелері бойынша: бірінші бас 

әріп, ал қалғандары кішкентай әріп). 

Деректерді енгізгеннен кейін «Табу» батырмасын басу. Егер деректер дұрыс 

енгізілсе, онда «Жеке шот» торкөзінде жеке шоттың мәні көрсетіледі:   

 
2-Сурет. Жеке шотты алу үлгісі 

 

https://ukg-vodokanal.kz/potrebitelyu/poluchit-rasshifrovku/
https://ukg-vodokanal.kz/potrebitelyu/poluchit-rasshifrovku/
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 «Ашып көрсетілуін алу» батырмасын жеке кабинетте тіркеусіз өткен ай 

үшін есептеулердің ашып көрсетілуін алу үшін пайдалануға болады 

 
3-Сурет. Таңдалған кезеңге есептеулердің ашып көрсетілуі  

Қажет болған жағдайда, «Мағынасын ашып көрсету» батырмасын 

пайдаланып ашып көрсетілу кезеңін өзгертуге және басқа кезең ішіндегі деректерді 

алуға болады. «Есепті көшіріп алу» батырмасы арқылы деректерді «*.pdf» файлда 

сақтауға болады.    

Жеке тұлғалар үшін тіркеу формасы 

Келесі форма ашылады: 
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4-Сурет. Тіркеу формасы (жеке тұлға) 

 

Форманың жоғарғы бөлігінде пайдаланушы қандай тіркеуден өткісі келетінін 

таңдай алады (жеке тұлға ретінде немесе заңды тұлға ретінде).Пайдаланушы 

тіркеудің қай түрін таңдайтынына байланысты, оған тіркеудің осы түрі үшін 

қажетті өрістер бейнеленеді. 

Пайдаланушы тіркеу формасының барлық өрістерін толтыруы тиіс. «Логин» 

жолы шарттың немесе жеке шоттың нөміріне байланысты автоматты түрде 

толтырылады (жеке тұлғалар үшін логин жеке шот болып табылады). Яғни жеке 

тұлға үшін «123456» жеке шоты бар Логин «123456» болады. 

Табысты тіркеуден кейін хабарлама шығады: 

 
5-Сурет. Сайтта тіркеуді растау туралы хабарлама 
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6-Сурет. Хатта тіркеуді растау туралы хабарлама 

 

Тіркеуді автоматты түрде растау үшін пайдаланушы бірінші сілтемені басу 

керек.Нәтижесі авторизациялау формасынан келесі хабарлама болады. 

 
7-Сурет. Авторизациялау нысаны (сәтті тіркеуден кейін) 

Бұдан әрі пайдаланушы сайтта авторлана алады және жеке кабинеттің 

функцияларын пайдалана бастайды. 

Құпия сөзді қалпына келтіру 

Егер пайдаланушы құпия сөзді ұмытып қалса, ол «Құпия сөзді ұмыттыңыз 

ба?» авторизация формасымен және келесі бетке өту: 

 
8-Сурет. Құпия сөзді қалпына келтіру формасы 

Пайдаланушы өз логинін немесе электрондық пошта мекенжайын енгізгеннен 

кейін, оған поштаға келесі түрдегі хат жіберіледі: 
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9-Сурет. Құпия сөзді ауыстыруға сілтемесі бар хат 

 

Сілтеме бойынша бассаңыз, есептік жазба үшін құпия сөзді өзгертуге болатын 

форма ашылады. Бұл жағдайда пайдаланушы ЖСН / БСН және шарттың жеке 

шотын / нөмірін енгізуі қажет. 

 
10-Сурет. Құпия сөзді ауыстыру формасы 

Еmail ауыстыру 

Электрондық пошта мекенжайын өзгерту үшін жеке кабинетте email ауыстыру 

бетін ашу қажет: 
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11-Сурет. Еmail ауыстыру беті 

 

Бұдан әрі енгізу алаңына жаңа мекенжайды енгізіп, «Еmail өзгерту» 

батырмасын басу қажет. 

 
12-Сурет. Еmail ауыстыру формасы 

Құпия сөзді ауыстыру 

Парольді ауыстыру үшін жеке кабинетте парольді ауыстыру бетін ашу қажет: 

 
13-Сурет. Құпия сөзді ауыстыру беті 

 

Бұдан әрі енгізу өрісіне ағымдағы және жаңа парольді енгізіп, «Парольді 

өзгерту» бастырмасына басу қажет. 



9 
 

 
14-Сурет. Құпия сөзді өзгерту формасы 

Жеке тұлғалар үшін көрсеткіштерді беру 

1. Есептеу құралдарының көрсеткіштерін беру үшін сайт құралдарын 

пайдалана отырып, «Есептеу құралдарының көрсеткіштері» мәзірінің тармағын 

таңдау қажет. 

 
15-Сурет. Есептегіш құралдарының көрсеткіштері (сол мәзірдегі бөлік) 

 

2. Бетте кестелік нысанда есептегіштің алдыңғы және ағымдағы көрсеткіштері 

туралы ақпаратты көрсете отырып, орнатылған есептеу құралдарының тізімі 

бейнеленеді. 
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16-Сурет. Есептеу көрсеткіштерінің кестесі (жеке тұлға) 

 

3. «Ағымдағы ай көрсеткіштері» бағанасында осы айда берілген 

көрсеткіштерді өңдеуге немесе жаңаларын енгізуге болады. Көрсеткіштерді  

енгізгеннен кейін «Көрсеткіштерді беру» бастырмасына басу қажет. 

Көрсеткіштерді кестелік бөліктің астында көрсетілген үлгіде енгізу қажет, 

яғни кубқа 5 белгі және литрге 2 белгі болуы тиіс, жетіспейтін мәндер 16 суретте 

көрсетілгендей нөлдермен толтырылады. 

! Егер сандарды енгізгеннен кейін, көрсеткіштер нөлге айналса, онда мәндерді 

көрсетілген қалыптан басқа форматта енгізіңіз. 

4. Егер көрсеткіштерді тек бір есептегіштен көрсетсе, онда айғақтарды тек бір 

есептегіштен беруді растау қажет терезе пайда болады. Егер «Бас тарту» 

батырмасын бассаңыз, көрсеткіштер тіркелмейді. 

 
17-Сурет. Көрсеткіштерді беруді растау терезесі 

 

5. Көрсеткіштер сәтті берілген жағдайда келесі хабарлама пайда болады: 

 
18-Сурет. Көрсеткіштерді сәтті беру терезесі 

 

Қате болған жағдайда «Серверге қосылу қатесі. Сұрауды кейінірек қайталауға 

тырысыңыз». 
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Есептеулерді шифірлеу 

Пайдаланушы бетті ашқан кезде, алдыңғы айдағы деректер жүктеледі. 

Нысанның жоғарғы бөлігінде ашып жазуды (ай мен жыл) қалыптастыру қажет 

кезеңді таңдап, «Ашып жазуды көрсету» бастырмасына басу керек. 

Кесте қажетті кезеңде қалыптасқаннан кейін, бұл кестені pdf форматында 

жүктеуге немесе рdf-файлын кестенің астындағы тиісті түймелердің көмегімен 

пайдаланушыға поштаға жіберуге болады. 

 
19-Сурет. Жеке тұлға үшін есептеулерді шифірлеу 

 «Таратуға жазылу» батырмасы тіркеу кезінде көрсетілген электрондық 

мекенжайға автоматты түрде ай сайын осы ашып жазылуын алуға мүмкіндік 

береді. 
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Егер таратуға жазылсаңыз, онда сумен қамту және су бұру қызметтері үшін 

шотты ай сайын таратуды тоқтатуға мүмкіндік беретін «Таратуды тоқтату» 

батырмасы белсенді. 

Өзара есеп айырысуларды салыстыру 

Пайдаланушылар дербес шоттың жай — күйін көргісі келетін кезеңді таңдай 

алады (бірінші жолда кезеңнің басталу күні, екіншісінде-кезеңнің аяқталу күні) 

және «Деректерді алу» бастырмасына басу. 

 
20-Сурет. Өзара есеп айырысуларды салыстыру 

 

 
21-Сурет. Күнді таңдау 

Батырманы басқаннан кейін кестеде деректер бейнеленеді. Бұл кестені сайттан 

* форматында жүктеуге болады.pdf немесе pdf файлын пайдаланушының 

электрондық поштасына жіберу. 
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