Жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскесін қалай алуға болады

Жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскесін алу бойынша тәртіп сызбасы
Жер учаскесiнiң орналасқан орны бойынша жергiлiктi атқарушы органға (әкімдігі) өтініш жазу

Өтініш бекiтiлген қала құрылысы
құжаттамасы негізінде сәулет және
қала құрылысы органдарымен
бірлесіп, сұралып отырған жер
учаскесін мәлімделген нысаналы
мақсаты бойынша пайдалану
мүмкіндігін айқындау үшін жер
учаскесі орналасқан жердегі жер
қатынастары жөніндегі уәкілетті
органға түседі

Сұралып отырған жер учаскесін
пайдалану мүмкіндігі туралы
ұсыныстарды әзірлеу жөніндегі
материалдарды жер учаскесі
орналасқан жердегі жер
қатынастары жөніндегі уәкілетті
органдар құрылатын комиссияға
көрсетілген ұсынысты
дайындағаннан кейін береді.
Комиссияның отырысы.

Комиссияның оң шешімінің тиісті
жер қатынастары жөніндегі
уәкілетті орган өтініш берушіге
жерге орналастыру жобасын
дайындау үшін береді (жолдайды).

Жеке тұрғын үй құрылысы үшін
жер учаскесіне құқық беруде
дәлелді бас тартуды қамтитын
шешім комиссияның теріс
қорытындысы негізінде,
комиссияның тиісті
қорытындысы түскен күннен
бастап жеті күндік мерзімде
қабылданады.

Жер учаскесiне тиісті құқық
беруден бас тарту туралы тиісті
жергілікті атқарушы орган
шешімінің көшірмесін жер
учаскесі орналасқан жердегі жер
қатынастары жөніндегі уәкілетті
органдар шешім қабылданған
күннен бастап бес жұмыс күні
ішінде өтініш берушіге береді
(жолдайды).

Егер комиссия бөліп берілетін
алаңдардың болмауына
байланысты сұралып отырған
жер учаскесін пайдалану
мүмкіндігінің болмауы туралы
қорытынды шығарған жағдайда,
өтініш арнайы есепке алынады

Жалпы тізімдегі кезектің нөмірін
көрсете отырып, өтінішті арнайы
есепке алғаны туралы хабарламаны
өтініш берушіге жер учаскесі
орналасқан жердегі жер
қатынастары жөніндегі уәкілетті
органдар береді (жолдайды).

Жергілікті атқарушы органының
уақытша өтеулi жер пайдалану
(жалдау) құқығын беру туралы
шешімі комиссияның оң
қорытындысы негізінде тиісті жер
қатынастары жөніндегі уәкілетті
орган бекіткен жерге орналастыру
жобасы келіп түскен күннен бастап
қабылдана

Жер учаскесінің орналасқан жері
бойынша тиісті жер қатынастары
жөніндегі уәкілетті орган өтініш
берушімен жер учаскесін
пайдалануға құқық беру туралы
шешімнің негізінде шешім
қабылданған күннен бастап
уақытша өтеулi жер пайдалану
(жалдау) шартын жасасады.

Бұрын уақытша өтеулi жер
пайдалану (жалдау)
құқығымен берілген жер
учаскесін жеке меншікке
алу үшін жеке тұрғын үй
құрылысы үшін жер
учаскесін жеке меншік
құқығында беру туралы
өтінішті сұралып отырған
жер учаскесі орналасқан
жері бойынша тиісті
жергілікті атқарушы органға
тапсырады

Жер учаскесіне
сәйкестендіру құжатын
дайындау және беру жер
ресурстарын басқару
жөніндегі орталық
уәкілетті орган бекітетін
мемлекеттік көрсетілетін
қызметтер стандартында
белгіленген тәртіппен
алты жұмыс күні ішінде
жүзеге асырылады.

Жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін жер учаскесін қалай алуға болады

Жер қойнауын пайдалану мақсатында жер учаскесін беру тәртібінің схемасы
Өтініш беруші аудандық/қалалық жергілікті атқарушы органның мекенжайына келесі құжаттармен қоса өтініш
жолдайды:
- Жер қойнауын пайдалану үшін шарттың көшірмесі (шартқа қосымша көшірмесі);
- тау-кендік немесе геологиялық бөлудің көшірмесін және мансаптың координаттары;
- Ауыл шаруашылық өндірісі шығындарын анықтау актісі (олар болған жағдайда);
- Берілген жер учаскесінде тарих және мәдениет ескерткіштерінің болуына немесе болмауын анықтау мәніне барлау
жұмыстарының нәтижелері бойынша қорытынды;
- су инспекциясы органымен келісу (ҚР Су кодексінің 125-б.);
- мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң нәтижесі, эмиссияға рұқсат;
- Заңды тұлғалар үшін сұралған жер учаскесіне орташа өлшенген бонитет балы және аймаққа бөлу коэффициентін көрсетуімен
анықтамасы;
- Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі;
- Заңды тұлға жарғысының көшірмесі;

Ауданның/ қаланың жергілікті атқарушы органы аудандық жер комиссиясының қорытындысы негізінде жер қойнауын
пайдалану мақсатында жер учаскесінің берілуіне келісу туралы шешімді шығарып, түпкілікті шешім қабылдау үшін
облыстың жергілікті атқарушы органына кадастрлық істі жолдайды.

Облыстың жергілікті атқарушы органы облыстық жер комиссиясы қорытындысының негізінде жер қойнауын пайдалану
мақсатында жер учаскесін беру туралы түпкілікті шешім шығарады.

Ауыл шаруашылығы өндiрiсiн жүргiзу үшiн жер учаскесін қалай алуға болады

Ауыл шаруашылығы өндiрiсiн жүргiзуге арналған жер учаскесін алу тәртібі



ҚР Жер кодексінің 48-бабындағы 1-тармағында қарастырылған
жағдайларды қоспағанда, мемлекет меншігіндегі бар және де жер
пайдалануына ұсынылмаған жер телімдерінің немесе жер телімдеріне
жалдау құқығының ұсынылуы сауда-саттықтарда (конкурстарда,
аукциондарда) жүзеге асырылады.



Сауда-саттық Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрінің 2005 жылғы 2 наурыздағы №165 және Қазақстан
Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі төрағасының 2005
жылғы 25 ақпандағы №24-п бірлескен шешімдерімен бекітілген, Ауыл
шаруашылық өндірісін жүргізу үшін жер учаскелерін жалға беру
бойынша конкурсты ұйымдастыру және өткізу ережелеріне сәйкес іске
асырылады.



Конкурсқа шығарылатын жер учаскелерінің тізбесі бұқаралық
ақпарат құралдарында жарияланады.

Коммерциялық мақсат үшін мемлекеттен жер учаскесін қалай сатып алуға болады

Коммерциялық мақсатта жер учаскесін беру тәртібі



ҚР Жер кодексінің 48-бабындағы 1-тармағында қарастырылған
жағдайларды қоспағанда, мемлекет меншігіндегі бар және де жер
пайдалануына ұсынылмаған жер телімдерінің немесе жер телімдеріне
жалдау құқығының ұсынылуы сауда-саттықтарда (конкурстарда,
аукциондарда) жүзеге асырылады.



Сауда-саттық Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрінің 2005 жылғы 2 наурыздағы №165 және Қазақстан
Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі төрағасының 2005
жылғы 25 ақпандағы №24-п бірлескен шешімдерімен бекітілген, Ауыл
шаруашылық өндірісін жүргізу үшін жер учаскелерін жалға беру
бойынша конкурсты ұйымдастыру және өткізу ережелеріне сәйкес іске
асырылады.

 Жер сатуға ұсынылатын тізбе бұқаралық ақпарат құралдарында және
интернет-ресурста жарияланады.

Жер заңнамасының кейбір нормаларын қолдануға 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін
мораторий енгізу туралы

Шетелдіктерге, азаматтығы жоқ
адамдарға, шетелдік заңды тұлғаларға,
сондай-ақ жарғылық капиталындағы
шетелдіктердің, азаматтығы жоқ
адамдардың, шетелдік заңды
тұлғалардың үлесі елу пайыздан
асатын заңды тұлғаларға ауыл
шаруашылығы мақсатындағы жер
учаскелерін жалдау шарттарымен
уақытша жер пайдалану құқығын
беруге

Жеке және заңды тұлғаларға
мемлекеттік меншіктегі ауыл
шаруашылығы мақсатындағы жер
учаскелерiне жеке меншік құқығын
беруге

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскесін мәжбүрлеп иеліктен шығару

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскесін алу тәртібі
Мемлекет мұқтажы үшін алынатын жер учаскелерінің нарықтық құнын анықтау бойынша бағалау жұмыстарын анықтау

Жергілікті атқарушы органның мәжбүрлеп алуы басталғаны туралы қаулысын шығару, бұл ретте, алу мерзімі қаулы шығару күнінен бастап кемінде үш
айдан кем болмауы тиіс

Жергілікті атқарушы органның қаулысын жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау, шешімді қабылдау күнінен бастап 3 жұмыс күні
ішінде

Меншік иесінің талапты алуының кезінен бастап екі ай ішінде жергілікті уәкілетті органдарға келісу үшін жер учаскесін сатып алу туралы шарттың
жобасын жолдау

Жергілікті атқарушы органға жер учаскесін сатып алу туралы шарттың жобасын жолдау

Меншік иесін жер учаскесін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы хабарлау және жер учаскесін сатып алу туралы шарттың жобасын қаулы шығарылған
сәттен бастап 3 күнтізбелік күн ішінде жолдау

Меншік иесімен келісімге қол жеткізілген кезде, жер учаскесін
сатып алу туралы шарт жергілікті уәкілетті органның келісуімен,
атқарушы органмен бекітіледі және меншік иесінің немесе жер
пайдаланушымен қол қойылады

Меншік иесі келіспеген жағдайда материалдар жергілікті атқарушы
органмен меншік иесіне хабарланған сәттен бастап үш айдан кейін
сотқа жіберіледі

Жергілікті атқарушы органмен өтініш берушіге жерлерді беру
туралы қаулысын шығару

Сотпен жер учаскесін еріксіз иеліктен шығару туралы талап-арызды
қарау және шешім шығару. Қарау мерзімі бір айды құрайды

Жер қатынастары саласында мемлекеттік қызмет көрсету
№

Атауы

Көрсетілетін қызметті беруші

Құжат қабылдау жүзеге асырылады:

1

«Мемлекет жеке меншікке сататын нақты жер
учаскелерінің кадастрлық (бағалау) құнын бекіту»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

Аудандардың, Көкшетау және Степногорск
қалалардың жергілікті атқарушы органдары,

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) Мемлекеттік корпорация

2

«Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге шешім
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) Мемлекеттік корпорация
3) «Электрондық үкімет” веб-порталы

3

«Жер учаскелерін қалыптастыру жөніндегі жерге
орналастыру жобаларын бекiту» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет реглдаменті

Аудандардың, Көкшетау және Степногорск
қалалардың жергілікті атқарушы органдары,
аудандық маңызы бар қалалардың,
кенттердің, ауылдардың, ауыл округтерінің
әкімдері
Аудандардың, Көкшетау және Степногорск
қалалардың жергілікті атқарушы органдары

4

«Іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін жер учаскелерін
пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
регламенті

Аудандардың, Көкшетау және Степногорск
қалалардың жергілікті атқарушы органдары

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) Мемлекеттік корпорация
3) «Электрондық үкімет” веб-порталы

5

«Суармалы егiстiктi алқаптардың суарылмайтын түрiне
ауыстыруға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
регламенті

Облыстық жергілікті атқарушы органдары

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Электрондық үкімет» веб-порталы

6

«Ауыл шаруашылығы алқаптарын бір түрден екінші түрге
ауыстыруға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
регламенті
"Елді мекен шегінде объект салу үшін жер учаскесін беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

Аудандардың, Көкшетау және Степногорск
қалалардың жергілікті атқарушы органдары

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

Аудандардың, Көкшетау және Степногорск
қалалардың жергілікті атқарушы органдары,
аудандық маңызы бар қалалардың,
кенттердің, ауылдардың, ауыл округтерінің
әкімдері
Аудандардың, Көкшетау және Степногорск
қалалардың жергілікті атқарушы органдары,
аудандық маңызы бар қалалардың,
кенттердің, ауылдардың, ауыл округтерінің
әкімдері

1) Мемлекеттік корпорация
2) «Электрондық үкімет» веб-порталы

7

8

"Сауда-саттықты (конкурстарды, аукциондарды) өткізуді
талап етпейтін мемлекет меншігіндегі жер учаскелеріне
құқықтарды алу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет
ркгламенті

11) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) Мемлекеттік корпорация
3) «Электрондық үкімет» веб-порталы

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

