"Болашақ" халықаралық стипендиясы стипендиатының
міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету ретінде
ұсынылған жылжымайтын мүлікке кепіл шартын беру

Мемлекеттік орган

ҚР Білім және ғылым министрлігі

Қызметті алушылар

жеке тұлғалар

Қызмет көрсету орны

"Азаматтарға
арналған
үкімет"
мемлекеттік
корпорациясы" КЕ АҚ, "Халықаралық бағдарламалар
орталығы" АҚ, "электрондық үкіметтің" веб-порталы

Қызметті көрсету
мерзiмдерi

көрсетілетін қызметті алушының қажетті құжаттарды
тапсырған күнінен бастап:
көрсетілетін қызметті берушіге – 5 (бес) жұмыс күні;
Мемлекеттік корпорацияның:
Нұр-Сұлтан қаласы бойынша – 5 (бес) жұмыс күні
(құжатты қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету
мерзіміне кірмейді);
облыстар, Алматы және Шымкент қалалары бойынша –
10 (он) жұмыс күні (құжатты қабылдау күні мемлекеттік
қызмет көрсету мерзіміне кірмейді);
порталға жүгінген кезде – 5 (бес) жұмыс күні.

Қызмет құны

Тегін

Құжаттар тізбесі

Көрсетілетін
қызметті
алушы
(не
нотариалды
куәландырылған сенімхат бойынша өкілі) көрсетілетін
қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға
жүгінген
кезде:
1)
көрсетілетін
қызметті
беруші
арқылы:
жылжымайтын мүлік иесінің (кепіл берушінің) жеке
басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру
үшін
талап
етіледі);
кепіл шартын жасасу сәтіне дейін 6 (алты) айдан
кешіктірмей
бағалау қызметін
жүзеге
асыруға
лицензиясы
бар
тәуелсіз
бағалаушы
берген
жылжымайтын мүлікті бағалау туралы есебі (түпнұсқа);
егер жылжымайтын мүлікті сатып алу сәтінде меншік
иесі (иелері) некеге отырған болса, жылжымайтын
мүлікті
соттан
тыс
іске
асыруға
келісіммен
жылжымайтын мүлікті кепілдікке беруге меншік иесінің
жұбайының (зайыбының) нотариалды куәландырылған
келісім-өтінішін;
егер жылжымайтын мүлікті сатып алу сәтінде меншік
иесі (иелері) некеге отырмаған болса және/немесе некеге
отырмаса, жылжымайтын мүлікті сатып алу сәтінде
жылжымайтын мүлік иесі(иелері)нің отбасылық жағдайы
туралы
нотариалды
куәландырылған
өтініші;
егер жылжымайтын мүлік сатып алу сәтінде мүлік иесі
некеде тұрса, бірақ кепіл шартын жасау сәтінде некеде
тұрмаса (ажырасқан), азаматтардың хал актілерін тіркеу
органдарының (АХАЖ) некені бұзу туралы куәлігі,
сондай-ақ меншік иесінің қазіргі уақытта некеде
тұрмағандығы туралы нотариалды куәландырылған
өтініші;
егер жылжымайтын мүлік иесінің біреуі кәмелет жасқа
толмаған болса, қамқоршылық және қорғаншылық
органдарының жылжымайтын мүлікке қатысты мәміле
жасауға жазбаша келісімі, жылжымайтын мүліктің
кәмелетке толмаған меншік иесінің туу туралы куәлігі,
сондай-ақ егер кәмелетке толмаған меншік иесінің
атынан қамқоршы/қорғаншы әрекет етсе, тұлғаның
кепілге ұсынылатын жылжымайтын мүліктің кәмелетке
толмаған
меншік
иесінің
қамқоршысы
немесе
қорғаншысы мәртебесінің болуын растайтын құжаттар;
егер жылжымайтын мүлікке кепіл шарты сенімхат
бойынша жасалса, кепілге және соттан тыс сату құқығын
беруге жылжымайтын мүлік иесі(иелері)нен нотариалды
куәландырылған
келісім-өтініш;
көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік
ақпараттық жүйелерден және дерекқорлардан алған
жылжымайтын
мүлікке
тіркелген
құқықтар
(ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары,
сондай-ақ кепілге ұсынылған жылжымайтын мүліктің
құны оқу шартының сомасын жаппаса, стипендиаттың
өзін (ата-анасын, жұбайын/зайыбын, балаларын) қоса

алғанда, әділет органынан стипендиат отбасының
барлық мүшелерінен Қазақстан Республикасының
барлық аумағында жылжымайтын мүліктің жоқ немесе
бар
екендігі
туралы
мәліметтер.
Құжаттарды қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті
алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы
талон
беріледі.
2)
Мемлекеттік
корпорацияға:
жылжымайтын мүлік иесінің (кепіл берушінің) жеке
басын куәландыратын құжат (жек басын сәйкестендіру
үшін
талап
етіледі);
бағалау қызметін жүзеге асыратын лицензиясы бар
тәуелсіз бағалаушымен кепіл шартын жасаған сәтке
дейін
6
(алты)
айдан
кешіктірмей
берілген
жылжымайтын мүлікті бағалау туралы есеп (тұпнұсқа);
егер жылжымайтын мүлікті сатып алу сәтінде
жылжымайтын мүлік иесі (лері) некеде тұрған болса,
жылжымайтын мүлікті соттан тыс іске асыруға
келісімімен жылжымайтын мүлікті кепілге беруге мүлік
иесінің
жұбайынан
(зайыбынан)
нотариалды
куәландырылған
өтініш,
келісім
(дер);
егер жылжымайтын мүлікті сатып алу сәтінде
жылжымайтын мүлік иесі(лері) некеде тұрмаған болса
және/немесе некеде тұрмаса, жылжымайтын мүлікті
сатып алу сәтіндегі жылжымайтын мүлік иесі(лері)нің
отбасылық жағдайы туралы нотариалды куәландырылған
өтініші;
егер жылжымайтын мүлік иесінің біреуі кәмелеттік
жасқа толмаған адам болса, жылжымайтын мүлікке
қатысты мәмілелер жасауға қамқоршылық және
қорғаншылық
органдардың
жазбаша
келісімі;
жылжымайтын мүлік кепіл шарты сенімхат бойынша
жасалған жағдайда, жылжымайтын мүлік иесі(лері)нен
кепілге және соттан тыс іске асыруға құқық беруге
нотариалды
куәландырылған
келісім-өтініш.
Мемлекеттік корпорация қызметкері көрсетілетін
қызметті алушының жеке басын куәландыратын
құжаттар, жылжымайтын мүлікке меншік құқығын
растайтын құжат туралы мәліметтерді, жылжымайтын
мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) мен оның
техникалық сипаттамалары туралы анықтамаларды,
Қазақстан
Республикасының
бүкіл
аумағында
жылжымайтын мүліктің болуы (болмауы) туралы
анықтамаларды, неке қиылу/бұзу туралы азаматтық хал
актілерін тіркеу (АХАЖ) органдарының куәлігін, егер
кәмелетке
толмаған
меншік
иесінің
атынан
қамқоршы/қорғаншы әрекет етсе, тұлғаның кепілге
ұсынылатын
жылжымайтын
мүліктің
кәмелетке
толмаған
меншік
иесінің
қамқоршысы
немесе
қорғаншысы
мәртебесінің
болуын
растайтын
мәліметтерді,
жылжымайтын
мүліктің
кәмелетке

толмаған меншік иесінің туу туралы куәлігі туралы
тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық
үкімет" шлюзі арқылы алады және көрсетілетін қызметті
алушыға беру үшін қағаз тасымалдағышта шығарады.
Мемлекеттік корпорация қызметкері мемлекеттік қызмет
көрсету кезінде, Қазақстан Республикасы заңдарында
өзгеше көзделмесе, ақпараттық жүйелердегі заңмен
қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді пайдалану
үшін көрсетілетін қызметті алушының келісімін алады.
3)
порталға:
көрсетілетін қызметті алушының электрондық цифрлік
қолтаңбасымен (әрі қарай – ЭЦҚ) куәландырылған
электронды құжат түріндегі немесе көрсетілетін
қызметті алушының ұялы байланыс операторы берген
абоненттік нөмірі порталдың есептік жазбасына
тіркелген және қосылған жағдайда бір реттік парольмен
куәландырылған
электрондық
сауал;
кепіл шартын жасасу сәтіне дейін 6 (алты) айдан
кешіктірмей
бағалау қызметін
жүзеге
асыруға
лицензиясы
бар
тәуелсіз
бағалаушы
берген
жылжымайтын мүлікті бағалау туралы есебінің
электрондық
көшірмесі
(PDF
форматында);
егер жылжымайтын мүлікті сатып алу сәтінде меншік
иесі (иелері) некеге отырған болса, жылжымайтын
мүлікті соттан тыс сатуға келісіммен жылжымайтын
мүлікті
кепілдікке
беруге
меншік
иесінің
жұбайының/зайыбының нотариалды куәландырылған
келісімі, өтініші, сондай-ақ неке туралы куәлікті;
егер жылжымайтын мүлікті сатып алу сәтінде меншік
иесі (иелері) некеге отырмаған болса, жылжымайтын
мүлікті сатып алу сәтінде жылжымайтын мүлік
иесі(иелері)нің отбасылық жағдайы туралы нотариалды
куәландырылған өтінішінің электрондық көшірмесі;
егер жылжымайтын мүлік сатып алу сәтінде мүлік иесі
некеде тұрса, бірақ кепіл шартын жасау сәтінде некеде
тұрмаса (ажырасқан), азаматтардың хал актілерін тіркеу
органдарының (АХАЖ) некені бұзу туралы куәлігі
(ақпараттық жүйе арқылы алу болмаған жағдайда);
егер жылжымайтын мүлік иесінің біреуі кәмелет жасқа
толмаған болса, қамқоршылық және қорғаншылық
органдарының жылжымайтын мүлікке қатысты мәміле
жасауға жазбаша келісімі, егер кәмелетке толмаған
меншік иесінің атынан қамқоршы/қорғаншы әрекет етсе,
тұлғаның кепілге ұсынылатын жылжымайтын мүліктің
кәмелетке толмаған меншік иесінің қамқоршысы немесе
қорғаншысы
мәртебесінің
болуын
растайтын
құжаттардың
электрондық
көшірмесі;
егер жылжымайтын мүлік кепіл шарты сенімхат
бойынша жасалса, кепілге және соттан тыс сату құқығын
беруге жылжымайтын мүлік иесі(иелері)нен нотариалды
куәландырылған
келісім-өтініштің
электрондық

көшірмесі;
көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік
ақпараттық жүйелерден және дерекқорлардан алған
жылжымайтын
мүлікке
тіркелген
құқықтар
(ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары,
сондай-ақ кепілге ұсынылған жылжымайтын мүліктің
құны оқу шартының сомасын жаппаса, стипендиаттың
өзін (ата-анасын, жұбайын/зайыбын, балаларын) қоса
алғанда, әділет органынан стипендиат отбасының
барлық мүшелерінен Қазақстан Республикасының
барлық аумағында жылжымайтын мүліктің жоқ немесе
бар
екендігі
туралы
мәліметтер.
Көрсетілген
құжаттардағы
ақпарат
мемлекеттік
ақпараттық жүйелерде расталған кезде, көрсетілетін
қызметті алушының жеке басын куәландыратын
құжатты, жылжымайтын мүлікке меншік құқығын
растайтын құжат туралы мәліметтерді, жылжымайтын
мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) мен оның
техникалық сипаттамалары туралы анықтамаларды,
Қазақстан
Республикасының
бүкіл
аумағында
жылжымайтын мүліктің болуы (болмауы) туралы
анықтамаларды, неке қиылу/бұзу туралы азаматтық хал
актілерін тіркеу (АХАЖ) органдарының куәлігін, егер
кәмелетке
толмаған
меншік
иесінің
атынан
қамқоршы/қорғаншы әрекет етсе, тұлғаның кепілге
ұсынылатын
жылжымайтын
мүліктің
кәмелетке
толмаған
меншік
иесінің
қамқоршысы
немесе
қорғаншысы
мәртебесінің
болуын
растайтын
мәліметтерді,
жылжымайтын
мүліктің
кәмелетке
толмаған меншік иесінің туу туралы куәлікті ұсынуы
талап
етілмейді.
Көрсетілетін
қызметті
алушының
жеке
басын
куәландыратын құжат туралы, жылжымайтын мүлікке
меншік құқығын растайтын құжат туралы мәліметтерді,
жылжымайтын
мүлікке
тіркелген
құқықтар
(ауыртпалықтар) мен оның техникалық сипаттамалары
туралы анықтамаларды, Қазақстан Республикасының
бүкіл аумағында жылжымайтын мүліктің болуы
(болмауы)
туралы
анықтамаларды
мәліметтерді
көрсетілетін қызметті беруші "электронды үкімет" шлюзі
арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден
алады.
Көрсетілетін қызметті алушы ақпараттық жүйелердегі
заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді
пайдалануға
жазбаша
келісім
береді.
Порталда электронды сауал қабылдау көрсетілетін
қызметті алушының "жеке кабинетінде" жүзеге
асырылады.
Портал арқылы өтініш жасалған жағдайда, көрсетілетін
қызметті алушының "жеке кабинетіне" мемлекеттік
қызмет көрсету үшін сауалдың қабылданғаны туралы

мәртебесі, сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін қызмет
нәтижесін алу күні мен уақыты көрсетілген хабарлама
жіберіледі (егер мемлекеттік көрсетілетін қызмет
нәтижесін қағаз тасымалдағышта беру қажет болса, оны
алу орнын көрсету керек).
Қызмет көрсету нәтижесі

жылжымайтын мүлік кепіл шарты не "Болашақ"
халықаралық
стипендиясы
стипендиатының
міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету ретінде
жылжымайтын мүлікке кепіл шартын беру" мемлекеттік
көрсетілетін
қызмет
қағидаларының
9,
10тармақтарында, сондай-ақ
осы стандарттың 9тармағында көзделген жағдайларда және негіздер
бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту
туралы
уәжді
жауап.
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижелері порталда
көрсетілетін қызметті алушыға жіберіледі және "жеке
кабинетінде" сақталады.

Мемлекеттік көрсетілетін
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011195#z243
қызмет стандарты

