Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2020 жылғы « 23 » маусымдағы
№ 381 қаулысына
1-қосымша
Мемлекеттік тұрғын үй қорынан
тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй
қорынан жергілікті атқарушы орган
жалдаған тұрғын үйге мұқтаж
Қазақстан Республикасының
азаматтарын есепке қою қағидаларына
1-қосымша
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент
қалаларының, аудандардың және облыстық
маңызы бар қалалардың жергілікті
атқарушы органдарының тұрғын үй
қатынастары саласындағы функцияны
жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшеcінің
атауы
азаматтан (ша) ________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде),
жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі –
ЖСН)

Өтініш
Мені «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 75-бабының
1-тармағына сәйкес ___ бөлмелі мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй/жеке тұрғын үй
қорынан жергiлiктi атқарушы орган жалдаған тұрғын үй алу үшін мыналарға сәйкес есепке
қоюды сұраймын:
1) коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үйге мұқтаж адамдардың есепке қою тізімі
_______________________________________________________________________________
(Заңның 74-бабының 2-тармағына сәйкес тізімнің атауы)
2) санаты_________________________________________________________________
3) отбасы құрамы:
_______________________________________________________________________________
(туыстық дәрежесі)
ЖСН: ___________________;
4) қосымша табысы туралы мәліметтер (жетiм балаларды, ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған балаларды қоспағанда, халықтың әлеуметтiк жағынан осал
топтарына және мүгедек балаларды тәрбиелеушi отбасыларға жататын азаматтар
үшін):
_______________________________________________________________________________;
(еңбекақы (зейнеткерлік салық салынатындарды қоспағанда), әлеуметтiк төлемдер
түрiнде алынатын, кәсiпкерлiк және басқа да қызмет түрлерiнен түсетiн; балаларға және
басқа да асырауындағыларға алимент түрiндегi; жеке қосалқы шаруашылықтан – мал мен

құс ұстауды, бағбандықты, бақша өсiрудi қамтитын, үй жанындағы шаруашылықтан
түсетін табыстар, өзге де табыстар және жүгіну алдында соңғы он екі ай ішіндегі
табыстың атауы мен сомасы);
5) отбасында жиырма екі аптадан асқан жүкті әйелдің болуы туралы мәліметтер, ЖСН:
_______________________________________________________________________________;
6)
мүгедек бала туралы мәліметтер, ЖСН
_______________________________________________________________________________;
7)
мүгедектік, қарттық, жүрек-қан тамыр ауруларының және басқа ауыр науқастар
туралы мәліметтер (қажеттісінің астын сызу), ЖСН:
_______________________________________________________________________________;
8) тірек-қозғалыс аппараты бұзылған мүгедектік туралы мәліметтер, ЖСН:
_______________________________________________________________________________;
9) жұмыс орны туралы мәліметтер: ________________________________________
(бизнес сәйкестендіру нөмірі, мемлекеттiк қызметшiлер, бюджеттiк ұйымдардың
қызметкерлерi, әскери қызметшiлер, ғарышкерлікке кандидаттар, ғарышкерлер, арнаулы
мемлекеттік орган қызметкерлері және мемлекеттiк сайланбалы қызмет атқаратын
адамдар санаттары бойынша азаматтардың тізімі үшін);
10) қорғаншы туралы мәліметтер: ___________________________________________
(ЖСН, шешімнің (қорғаншылық) нөмірі, қорғаншылыққа алған күні, шешім қабылдаған
орган);
11) авариялық тұрғын үй туралы мәліметтер ___________(жылжымайтын мүлік
объектісінің түрі, кадастрлық нөмірі, ел, облыс, аудан, елді мекен, көше, үй, корпус, пәтер);
12) тиісті ауданы (тиісті ауданнан кем), жиынтығы және қабаттылығы бойынша тұрғын
үй бөлінген кезде келісімі не бас тартуы:
келісемін не келіспеймін (қажеттісінің астын сызу);
13) ұялы телефон нөмірі: ___________________________________________________;
14) электрондық мекенжай ________________________________________________.
Менде және менімен үнемі бірге тұратын отбасы мүшелерінде осы елді мекенде
тұрақты пайдалануда коммуналдық тұрғын үй қорынан берілген тұрғын үйдің бар немесе жоқ
екенін тексеруге қарсы емеспін.
Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді
пайдалануға келісемін 20__ жылғы «__» __________ _____________
(қолы)
Қосымша:
1.________________________
2.________________________
___________________ (күні, қолы)

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2020 жылғы « 23 » маусымдағы
№ 381 қаулысына
2-қосымша
Мемлекеттік тұрғын үй қорынан
тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй
қорынан жергілікті атқарушы орган
жалдаған тұрғын үйге мұқтаж
Қазақстан Республикасының
азаматтарын есепке қою қағидаларына
2-қосымша
Мемлекеттік мекеменің/мемлекеттік
кәсіпорынның басшысы тегі, аты, әкесінің
аты (болған кезде)
_____________________________
мекенжайы бойынша тұратын (тегі, аты,
әкесінің аты (бар болған кезде))
азаматтан(ша)
____________________________
жеке сәйкестендіру нөмірі
(бұдан әрі – ЖСН)

Өтініш
«Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 75-бабының 1тармағына сәйкес мені отбасы құрамына сәйкес _____ санаты бойынша _____ бөлмелі
мемлекеттік мекеменің/мемлекеттік кәсіпорынның тұрғын үй қорынан тұрғын үй беру үшін
есепке қоюды сұраймын.
Отбасының құрамы: 1. _____________________________________________________
(отбасы мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), туыстық
дәрежесі)
ЖСН___________________________________________
Менде және менімен үнемі бірге тұратын отбасы мүшелерінде осы елді мекенде
тұрақты пайдалануда коммуналдық тұрғын үй қорынан берілген тұрғын үйдің бар немесе жоқ
екенін тексеруге қарсы емеспін.
Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді
пайдалануға келісемін 20__ жылғы «__» __________ _____________
(қолы)
Қосымша: 1.________________________
2.________________________
___________________ (күні, қолы)

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2020 жылғы « 23 » маусымдағы
№ 381 қаулысына
3-қосымша
Мемлекеттік тұрғын үй қорынан
тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй
қорынан жергілікті атқарушы орган
жалдаған тұрғын үйге мұқтаж
Қазақстан Республикасының
азаматтарын есепке қою қағидаларына
3-қосымша
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының,
аудандардың және облыстық маңызы бар қалалардың
жергілікті атқарушы органдарының тұрғын үй
қатынастары саласындағы функцияны жүзеге
асыратын құрылымдық бөлімшеcінің атауы
____________________________
азаматтан (ша)
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде),
жеке сәйкестендіру нөмірі

Өтініш
«Тұрғын
үй
қатынастары
туралы»
Қазақстан
Республикасының
Заңы
75-бабының 1-тармағына сәйкес тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үй, жеке тұрғын үй
қорынан жергiлiктi атқарушы орган жалдаған тұрғын үй алу үшін есепке қоюға бұрын
берілген менің деректерімді не менің отбасы мүшелерімнің деректерін жаңартуды, өзгертуді
немесе толықтыруды сұраймын:
1.
Өтініш берушінің ЖСН: ____________________________
2.
Отбасы мүшесінің ЖСН (деректері жаңартылатын):
________________________________________________________________
3.
Деректерді өзгерту, жаңарту не толықтыру себебі және растайтын құжат:
______________________________________
Менде және менімен үнемі бірге тұратын отбасы мүшелерінде осы елді мекенде
тұрақты пайдалануда коммуналдық тұрғын үй қорынан берілген тұрғын үйдің бар немесе жоқ
екенін тексеруге қарсы емеспін.
Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді
пайдалануға келісемін 20__ жылғы «__» __________ _____________.
(қолы)
Қосымша: 1. ________________
2. ________________
__________________________
(күні, қолы)

