
Міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік 

кепілдігін тіркеу 
 

Қызметті беруші                         
 

"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

 

Қызметті  алушылар 
 

жеке және заңды  тұлғалар 

 

Қызмет көрсету орны 
 

1) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорациясы" КЕ АҚ 

2) "электрондық үкіметтің" веб-порталы 
 

Қызметті көрсету мерзiмдерi 

 

2 (екі) жұмыс күнi iшiнде (құжаттарды қабылдау күнi 

мемлекеттiк қызмет көрсету мерзiмiне кiрмейдi) 

"электрондық үкімет" порталында: www.egov.kz. 

мемлекеттік қызмет тіркеуші органның ақпараттық 

жүйесіне жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік тіркеу 

үшін алымның төленгені немесе алымды төлеуден 

босатылғаны туралы растау келіп түскен кезден бастап 

бір жұмыс күні ішінде көрсетіледі. 

 

Қызмет  құны  

 

1) жеке тұлғалардан – айлық есептік көрсеткіштің (бұдан 

әрі – АЕК) 1 мөлшерлемесі; 

2) жеке тұлғалардан – 5 АЕК. 

Міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы 

мүлік кепілін тіркеу туралы куәлікті беру үшін – ҚҚС-

ғын есепке алмай, 30,05 теңге. 

Міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы 

мүлік кепілін тіркеу туралы куәліктің телнұсқасын беру 

үшін – 0,5 АЕК. 

 

Құжаттар тізбесі 

    

заңды тұлға үшін оның өкілеттігін растайтын құжат 

бойынша; 

жеке тұлға үшін нотариат куәландырған сенімхат 

бойынша; 

1) көрсетілетін қызметті берушіге: 

2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндетті 

мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік 

кепілін тіркеу туралы өтініш; 

осы Нұсқаулыққа 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

құқықтарды (талаптарды) басқаға беру туралы өтініш 

(активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру туралы 

шарт) өзгерістер мен толықтырулар енгізуді тіркеу 

туралы өтініш; 

бюджетке тіркеу алымы сомасының төленгенін 

растайтын құжат, жылжымалы мүлік кепілін тіркеу 

туралы куәлік үшін төленгенін растайтын құжат. 

Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәліктің 

телнұсқасын алу үшін көрсетілетін қызметті алушы 

мынадай құжаттарды ұсынады: 

осы Нұсқаулыққа 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәліктің 

телнұсқасын алу туралы өтініш; 

тіркеу алымы сомасының бюджетке төленгенін 

растайтын құжат, жылжымалы мүлік кепілін тіркеу 

туралы куәлік үшін төлемді растайтын құжат. 
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Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған жеке 

басты куәландыратын құжат туралы мәліметтерді 

қызметкер тиісті ақпараттық жүйелерден "электрондық 

үкімет" шлюзі арқылы алады. 

2) www.egov.kz порталы арқылы: 

көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен 

куәландырылған электрондық құжат нысанындағы 

өтініш (сұрау салу); 

"электрондық үкімет" төлем шлюзі (бұдан әрі – ЭҮТШ) 

арқылы жүргізілген төлемді қоспағанда, жылжымалы 

мүлік кепілін мемлекеттік тіркеу үшін алымның 

бюджетке төленгенін растайтын құжат. 

 

Қызмет көрсету нәтижесі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) көрсетілетін қызметті беруші арқылы қағаз 

жеткізгіште: 

- міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын, жылжымалы 

мүлік кепілдігін тіркеу туралы куәлік немесе осы 

Нұсқаулықтың 9-тармағында көзделген негіздер 

бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетуден 

бас тарту туралы жазбаша дәлелді жауап; 

Берілетін куәліктерге қатысты жоғалғанның орнына 

жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәліктің 

телнұсқасы; 

2) www.egov.kz порталы арқылы электрондық форматта: 

жылжымалы мүлік кепілдігін тіркеу туралы куәлік 

немесе осы Нұсқаулықтың 9-тармағында көзделген 

негіздер бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметті 

көрсетуден бас тарту туралы жазбаша дәлелді жауап. 

Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны – қағаз бетінде 

және электрондық. 

 

 

Мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты 
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