
 

 

Қазақстан Республикасы 

      Үкіметінің 

   2019 жылғы « 30 » желтоқсандағы              

                          № 1031 қаулысына 

                                   қосымша  

  

Жекелеген негiздер бойынша 

мемлекет меншiгiне айналдырылған 

(түскен) мүлiктi есепке алу, сақтау, 

бағалау және одан әрi пайдалану қағидаларына 

1-қосымша 

 

нысан  

 

Мүлiктi тiзiмдеу, бағалау және (немесе) қабылдау-беру актісі 

 

20__ жылғы «___» ___________                                    ___________________  
                        (жасалған күнi)                                                      (акт жасалған жер)  

 Мына құрамдағы комиссия: 

 Уәкiлеттi орган (жергілікті атқарушы орган)  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(уәкiлетті органның немесе жергілікті атқарушы органның атауы, мекенжайы, жеке 

сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі)  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ өкiлi 
(жауапты жұмыскердiң лауазымы және тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)  

_____________________________________________________сот орындаушысы 
(әділет органының атауы, мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру 

нөмірі, жұмыскердің лауазымы және тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 
________________________________________________________________өкiлі 
(мүлікті беретін тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), мүлікті алып қойған (беретін) 

органның атауы, мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі)  
____________________________________________________________________ 
(жұмыскердiң лауазымы және тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

өкiлі (мүлiк уақытша жауапты сақтауындағы ұйымның атауы, мекенжайы, жеке 

сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі)  
____________________________________________________________________ 
(жұмыскердiң лауазымы және тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)  

____________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________өкiлі 
(мүлiктi қабылдаушы ұйымның атауы, мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес 

сәйкестендіру нөмірі) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(жұмыскердiң лауазымы және тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)  

___________________________________________________________ 

_________________________________________________________бағалаушысы 
(ұйымның атауы, мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі, 

лицензияның күнi және нөмiрi) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(мүлiкті бағалауды жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі, лицензияның күнi және 

нөмiрi)  

 Қазақстан Республикасы Үкіметінiң 2002 жылғы 26 шілдедегі  

№ 833 қаулысымен бекітілген Жекелеген негiздер бойынша мемлекет 

меншiгiне айналдырылған (түскен) мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау және 

одан әрi пайдалану қағидаларының негiзiнде иеленуші 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(мүлiктiң бұрынғы иесінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), мекенжайы, жеке сәйкестендіру 

нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе ұйымның атауы, мекенжайы, жеке сәйкестендіру 

нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі)  

тиесілі, төмендегі мүлікті: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(соттың атауы, мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі, сот 

шешiмiнiң нөмiрi, күнi) 

сот актілерінің негізінде тіркелген (оның ішінде заттай дәлелдемелер) 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________немесе иесіз деп таныған 
(соттың атауы, мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі, сот 

шешiмiнiң нөмiрi, күнi)  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(ұйымның атауы, мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе 

мүлiкті берген тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), мекенжайы, жеке сәйкестендіру 

нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі)  

немесе  

____________________________________________________________________ 

http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/P020000833_#z0
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_______________________________мемлекет меншiгіне өтеусiз өткен мүлікті 
(ұйымның атауы, мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе 

мүлiкті берген тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), мекенжайы, жеке сәйкестендіру 

нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі), 

оның iшiнде 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(мемлекеттік кірістер органының атауы, мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес 

сәйкестендіру нөмірі, тауарларға арналған кедендік декларацияның күнi мен нөмiрi) 

кедендік декларацияға сәйкес «мемлекет пайдасына бас тарту» кедендік 

рәсімімен орналастырылған 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(нотариустың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), мекенжайы, жеке сәйкестендіру 

нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі, куәлiгiнiң нөмiрi, күнi) 

немесе нотариустың куәлiгiне сәйкес мұрагерлiк құқық бойынша мемлекетке 

өткен деп танылған тауарлар мен көлiк құралдарын, сыйлықтарды 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(ұйымның атауы, мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе 

мүлікті берген адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), мекенжайы, жеке сәйкестендіру 

нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі) 

сондай-ақ құны мемлекет кiрiсiне түсетiн мемлекет меншiгі құқығының 

туындағанын куәландыратын басқа да құжаттардың негiзінде өзге де мүлiкті 

тізімдеуді және қабылдауды жүргізді 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Мүлiктi тiзімдеу және бағалау 

№ 

 

Әрбiр зат 

толық 

сипатталған 

мүлiктiң 

атауы 

Өлшем 

бірлігі 

Саны Мүлiктi 

қабылдау 

кезiнде 

бiрлiгін 

алдын ала 

бағалау, 

теңге*  

Барлық 

сомасы, 

теңге 
Есепке 

қабылдау 

үшін негіз 

болып 

табылатын 

құжатта 

көрсетілген 

Қайта есептеу 

(қайта өлшеу) 

қорытындылары 

бойынша 

нақтысы 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Жиыны       

Жиыны (жазумен):  

____________________________________________________________________ 
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 Бюджетке аударуға жататын жиыны 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 Осы акт ____ данада жасалды. 

       Комиссия мүшелерi: 

___________ _________________________________________________________ 
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)  

___________ _________________________________________________________ 
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 

___________________________________________________________________ 

(бағалаушы сарапшының қолы және мөрi (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) _______ 

жылғы «___» ___________ Иеленушінiң қолы____________ 

 Осы актіде көрсетiлген мүлiктi жауапты сақтауға қабылдап алдым. 

Сақтауға қабылданған мүлiктiң жойылғаны, жасырылғаны, жоғалғаны, 

ауыстырылғаны немесе бүлiнгенi үшiн 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан 

Республикасы Қылмыстық кодексінің 425-бабы бойынша қылмыстық және 

материалдық жауапкершiлiк туралы ескертiлдi. 

_______ жылғы «___» ___________                               ___________ (қолы) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(ұйымның атауы, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі, мекенжайы немесе 

мүлiкті қабылдаған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 * Бұл баған мүлiкті уәкiлетті органға (жергілікті атқарушы органға) берушi ұйым 

алдын ала бағалау жүргізген жағдайда толтырылады. 

 

_____________________________ 

http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z425

