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Жиында 2021-2025 жылдарға 
арналған Ұлттық қауіпсіздік 
стратегиясын жүзеге асыру ая-
сында қабылданған Ұлт тық 
қауіпсіздікке төнетін қатер-
лердің алдын алу жөніндегі іс-
қимыл жоспарының орындалу 

мəселелері  қарастырылды.
Отырыс барысында Премьер-

министрдің бірінші орынбасары 
Роман Скляр баяндама жаса-
ды, сондай-ақ бірқатар мүдделі 
мемлекеттік орган басшылары 
мəлімет берді.

Мемлекет басшысы қазіргі 
жағдайда сын-қатерлер мен 
ұлттық қауіпсіздікке төнетін 
қауіпке объективті баға беріп, 
тиісті шараларды əзірлеу қажет 
екенін атап өтті.

Жиын соңында  ұлттық 
қауіпсіздікке төнетін қатерлердің 
алдын алу жəне ұлттық мүддені 
қорғау жүйелерінің тиімділігін 
арттыруға бағытталған шешім-
дер қабылданды.

Ұлттық қауіпсіздікті сақтау – 
маңызды міндет

Мемлекет  басшысының өк ім імен  Марат 
Кенжеғалиұлы Əшім Қазақстан Республикасы 
Президентінің Протокол қызметінің бастығы лауазы-
мына тағайындалды.

Мемлекет басшысының өкімімен Дмитрий 
Леонидович Михно Қазақстан Республикасы 
Президентінің Протокол қызметінің бастығы лауазы-
мынан босатылды.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Еуразиялық экономикалық одақта тасымалдауды  қадағалау үшін навигациялық 

пломбаларды қолдану туралы келісімді ратификациялау туралы
2022 жылғы 19 сəуірде Мəскеуде жасалған Еуразиялық экономикалық одақта тасымалдауды қадағалау үшін 

навигациялық пломбаларды қолдану туралы келісім ратификациялансын. 

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2023 жылғы 15 наурыз
№ 211-VІI ҚРЗ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы 
шартқа �згерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы

2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы 
2021 жылғы 8 ақпанда Мəскеуде жасалған хаттама ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2023 жылғы 15 наурыз
№ 210-VІI ҚРЗ 

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының 
Үкіметі мен �зербайжан 

Республикасының Үкіметі 
арасындағы �сімдіктер карантині 
және оларды қорғау саласындағы 
ынтымақтастық туралы келісімді 

ратификациялау туралы
2017 жылғы 3 сəуірде Бакуде жасалған 

Қазақстан Республи касының Үкіметі мен 
Əзербайжан Республикасының Үкіметі 
арасындағы Өсімдіктер карантині жəне 
оларды қорғау саласын дағы ынтымақтастық 
туралы келісім ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2023 жылғы 15 наурыз
№ 209-VІI  ҚРЗ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет  басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
т�рағалығымен Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік 
Кеңесінің кезекті отырысы �тті.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––
М е м л е к е т  б а с ш ы -
с ы  Қ а с ы м - Ж о м а р т 
Тоқаевтың �ткен жылғы 
Жолдауында жаңадан үш 
облыс тың құрылатындығы 
тура лы шешім жария бол-
ғанда жұрт шын қуан-
ды. �сіресе, облыс мәр-
тебесінен айырылғанына 
25 жылдың жүзі болған бұ-
рынғы Семей облысының 
халқы үшін бұл жаңалық 
болашаққа деген сеніміне 
серпін бергені с�зсіз. 
–––––––––––––––––––––

Көп кешікпей Абай облы-
сы құрылды. Бұл Абай Құнан-
байұлы, Шəкəрім Құдай бер-
діұлы, Мұхтар Əуезов сияқты 
ұлы тұлғаларымен қазақтың 
атын əлемге əйгілеген қасиетті 
топырақты қашан да қастерлеуге 
шақырған батыл қадам еді. 
Мұның алдында Президент 
Семей қаласын еліміздің тари-
хи орталығы деп тану жөнінде 
бастама көтергені де баршаға 
аян. Тағы бір атап өтерлігі, Абай 
об лысының Шығыс Қазақ стан-
нан бөлініп, ұлы ақын есімін 
иеленуі – М.Əуезовтің туғанына 
125 жыл толуымен орайлас 
келіп, Президент шешімінің 

əділеттілігін таныта түсті. Ұлы 
жазушының мерейтойына орай 
Абай облысына келген сапарын-
да Мұхтар Əуезов пен абайтану-
шы Қайым Мұхамедхановқа ар-
налған «Ұстаз бен шəкірт» ескерт-
кішінің ашылуына қатысқаны да 

семейліктер үшін тарихи оқиға 
болып есте қалды. Президент сол 
айтулы іс-шарада қос тұлғаның 
қазақ руханиятындағы алар ор-
нын да ерекше атап өткен еді.

(Соңы 2-бетте)

Болашаққа – Абай жолымен

Ұлы даланың ұлттық дәстүрлері

Арман ОКТЯБРЬ,
«Egemen Qazaqstan»

Өткенге үңілмей, келешекке керу ен 
тарту мүмкін емес. Қадымнан қалған 
киелі дəстүрлер – ұлттық қасиет-
қалыбымыздың айнымас темірқазығы. 
Форум жұмысына бауырлас Түркия, 
Қырғызстан, Өзбекстан мен көршілес 

Ресей елінен арнайы келген ғалымдар 
туыс қан халықтарды бір арнада тоғыс -
ты ратын игі дəстүрлердің алтын ар-
қауын үзбеу үшін мұндай басқос у-
ларды жиі өткізу қажет деп есептейді.

Іс-шараны ашып берген Мəдениет 
жəне спорт вице-министрі Нұрғиса 
Дəуешов, ұлттық бірегейлікті 
нығай ту ісінде еліміздің тарихи 

мұрасын жəне мəдени əлеуетін тиімді 
пайдаланудың маңызына тоқтала 
келіп, халықтың рухани əлеуетін 
қуат тандыру Президент Қасым-
Жомарт Тоқаевтың мəдени қауым дас-
тықтың алдына қойып отыр ған негіз-
гі міндеттердің бірі екенін атады. 

(Соңы 18-бетте)

Саммитке 
қатысады

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
Түркия Президенті Режеп Тайип Ердоғанның 
шақыруымен Түркі мемлекеттері ұйымының ке-
зектен тыс саммитіне қатысу үшін Анкараға жұмыс 
сапарымен барады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Іс-шара барысында Ұйымның апат пен төтенше жағдайлар 
менеджменті жəне гуманитарлық көмек саласындағы 
қызметінің басым бағыттары, соның ішінде табиғи апаттарға 
қарсы күрес жөніндегі ынтымақтастықты үйлестіруге жəне 
нығайтуға қатысты мəселелер қарастырылады.

Сапар барысында Мемлекет басшысы Түркия 
Президентімен кездесу өткізеді деп жоспарланып отыр.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық мәселелері бойынша 

�згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілсін:
1. «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сəуірдегі Қазақстан 

Республикасының Заңына:

(Жалғасы 14-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының �кімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодексіне 

�згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
1-бап. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Əкімшілік 

құқық бұзушылық туралы кодексіне мынадай өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілсін:

1) 137-баптың бірінші бөлігінде: 

(Жалғасы 15-бетте)

ТАҒАЙЫНДАУ

ХРОНИКА

РЕСМИ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Түркі дүниесінің түбірі Тұран даласының әр тарабын мекендеген бауырлас халықтардың 
бірлігін бекемдеп, оларды ынтымаққа ұйыстыратын қуатты құндылықтарға бай. Біз 
айтып отырған құндылықтардың �зегі тарихқа �рнек салған мәдени мұраларда 
жатыр. Оларды танып-білу, зерттеп-зерделеу – маңызды міндет. Алматыдағы 
Мемлекеттік Орталық музейде салтанат құрған «Ұлы даланың ұлттық дәстүрлері» 
атты халықаралық ғылыми форумда түбі бір түркі халықтарының мәдениеті мен �нері 
зерделеніп, айшықты мұраларымызды насихаттаудың маңызды бағыттары сараланды.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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12-бет 17-бет

Жеңіл 
өнеркәсіпке 
кедергі неге көп?
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(Жалғасы. Басы 1-бетте)

1) 1-бапта:
1-тармақтың 2) тармақшасы «тұрғын емес үй-жайларды» деген 

сөздерден кейін «, орынтұрақ орындарын, қоймаларды» деген 
сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
«5. Осы Заңда реттелген құқықтық қатынастарға, егер пəтердің, 

тұрғын емес үй-жайдың меншік иесі мемлекет қатысатын ұйым 
болған жағдайда, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының күші мынадай бөліктерде: 

жылдық сметада көзделген кондоминиум объектісін басқаруға 
жəне кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға 
арналған шығыстар бойынша жарналар бөлігінде;

кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге 
жинақтау жарналары бөлігінде;

кондоминиум объектісін басқаруға жəне кондоминиум 
объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстар 
сметасында көзделмеген іс-шараларға ақы төлеу үшін нысаналы 
жарналар бөлігінде қолданылмайды.»;

2) 2-бапта:
2) тармақша «тұрғын емес үй-жайға» деген сөздерден кейін «, 

орынтұрақ орнына, қоймаға» деген сөздермен толықтырылсын; 
3) жəне 11) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын: 
«3) дауыс беру – келу тəртібімен өткізілетін жиналыста ерік-

қалауын ашық білдіру арқылы немесе жазбаша сұрау жүргізу 
арқылы жүзеге асырылатын, пəтерлер, тұрғын емес үй-жайлар 
меншік иелерінің кондоминиум объектісін басқаруға жəне кон-
доминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға байланысты 
шешімдерді, сондай-ақ орынтұрақ орындары, қоймалар меншік 
иелерінің орынтұрақ орындарын жəне қоймаларды күтіп-ұстауға 
байланысты шешімдерді қабылдау процесі. Пəтерлердің, тұрғын 
емес үй-жайлардың, орынтұрақ орындарының, қоймалардың 
меншік иелері келу тəртібімен немесе жазбаша сұрау жүргізу 
арқылы өткізілетін жиналыста тұрғын үй қатынастары жəне 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы ақпарат-
тандыру объектілері арқылы дауыс бере алады;»;

«11) кондоминиум объектісі – дара (бөлек) меншіктегі пəтер-
лерден, тұрғын емес үй-жайлардан, орынтұрақ орындарынан, 
қоймалардан жəне дара (бөлек) меншікте болмайтын жəне 
пəтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың, орынтұрақ орын-
дарының, қоймалардың меншік иелеріне көппəтерлі тұрғын 
үй тұр ған біртұтас бөлінбейтін жер учаскесін жəне (немесе) үй 
жанын дағы жер учаскесін қоса алғанда, ортақ үлестік меншік 
құ қы ғымен тиесілі ортақ мүліктен тұратын біртұтас мүліктік 
кешен;»;

13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«13) кондоминиум объектісін басқаруға жəне кондоминиум 

объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстар – кон-
доминиум объектісін басқаруға жəне кондоминиум объектісінің 
ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстар сметасын есептеу 
əдістемесіне, сондай-ақ кондоминиум объектісін басқаруға жəне 
кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған 
шығыс тардың ең аз мөлшерін есептеу əдістемесіне сəйкес жи-
налыс шешімімен белгіленген, пəтерлер, тұрғын емес үй-жайлар 
меншік иелерінің міндетті жарналары;»;

14) тармақша «тұрғын емес үй-жайлардан» деген сөздерден 
кейін «, орынтұрақ орындарынан, қоймалардан» деген сөздермен 
толықтырылсын;

15-4) тармақша «үй-жай» деген сөзден кейін «, орынтұрақ орны, 
қойма» деген сөздермен жəне 16-2) тармақша «үй-жайдың» деген 
сөзден кейін «, орынтұрақ орнының, қойманың» деген сөздермен 
толықтырылсын;

16-4) тармақшадағы «басқару органы» деген сөздер «алқалы 
басқару органы» деген сөздермен ауыстырылсын;

16-5) тармақша:
«тұрғын емес үй-жайлар» деген сөздерден кейін «, орынтұрақ 

орындары, қоймалар» деген сөздермен толықтырылсын;
«тұрғын емес үй-жайлардың» деген сөздерден кейін 

«, орын  тұрақ орындарының, қоймалардың» деген сөздермен то-
лықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 18-1) тармақшамен толықтырылсын:
«18-1) қойма – көппəтерлі тұрғын үйдің жобалау-сметалық 

құжаттамасында көзделген, тұрғын емес үй-жай болып табылмай-
тын, өрт қауіпсіздігінің нормалары мен өзге де талаптарды сақтай 
отырып мүлікті сақтауға арналған, пəтерден тыс орналасқан, 
жиынтығында үйге ортақ инженерлік жүйелер, сондай-ақ жеке 
кіретін жері жоқ жəне дара (бөлек) меншіктегі орын;»;

22-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«22-1) нысаналы жарналар – жылдық шығыстар сметасында 

көзделмеген қосымша іс-шараларға ақы төлеу үшін жиналыстың 
шешімі бойынша пəтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың, 
орынтұрақ орындарының, қоймалардың меншік иелері енгізетін 
ақша;»;

23-1) тармақша «паркингте» деген сөзден кейін «(болған кезде 
гаражда)» деген сөздермен толықтырылсын;

44) тармақша «тұрғын емес үй-жайларды» деген сөздерден 
кейін «, орынтұрақ орындарын, қоймаларды» деген сөздермен 
толықтырылсын;

47) тармақша:
«үй-жайдың» деген сөзден кейін «, орынтұрақ орнының, 

қойманың» деген сөздермен толықтырылсын;
«үй-жайға» деген сөзден кейін «, орынтұрақ орнына, қоймаға» 

деген сөздермен толықтырылсын;
«вакуумдау жүйелері» деген сөздерден кейін «, тогы əлсіз 

инженерлік жүйелер» деген сөздермен толықтырылсын;
3) 3-баптың 2-тармағы «үй-жайлар» деген сөзден кейін «, орын-

тұрақ орындары, қоймалар» деген сөздермен толықты рыл сын;
4) 4-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Пəтерлерді, тұрғын емес үй-жайларды, орынтұрақ орындарын, 

қоймаларды пайдалану олардың қирауына немесе бүлінуіне алып 
келмеуге, басқа пəтерлер (тұрғын емес үй-жайлар, орынтұрақ 
орындары, қоймалар) меншік иелерінің тұру (болу) жағдайларын 
бұз бауға жəне құрылыс, санитариялық, экологиялық, өртке қар-
сы жəне басқа да міндетті нормалар мен қағидаларға сəйкес ке-
луге тиіс.»;

5) 6-бапта:
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау бойынша 

қызметтер көрсетуді сервистік қызмет субъектісі мүліктің меншік 
иелері бірлестігінің төрағасымен немесе жай серіктестіктің сенім 
білдірілген адамымен не көппəтерлі тұрғын үйді басқарушымен 
немесе басқарушы компаниямен не уақытша басқарушы компа-
ниямен жасалатын шарт негізінде жүзеге асырады.»;

екінші бөліктегі «жүзеге асыру жөніндегі жеке, заңды 
тұлғалардың пəтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың» деген 
сөздер «жүзеге асыратын жеке, заңды тұлғалардың пəтерлердің, 
тұрғын емес үй-жайлардың, орынтұрақ орындарының, 
қоймалардың» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
«Егер осы Заңда өзгеше көзделмесе, пəтерлердің, тұрғын емес 

үй-жайлардың меншік иелері мен сервистік қызмет субъектісі ара-
сында жеке-дара шарт жасасу арқылы кондоминиум объектісінің 
ортақ мүлкін күтіп-ұстау бойынша қызметтер көрсетуге жол 
берілмейді.»;

6) 10-2-бапта:
10-6) тармақша алып тасталсын;
10-10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«10-10) кондоминиум объектісін басқару жəне кондоминиум 

объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау жөніндегі қағидаларды 
бекітеді;»;

мынадай мазмұндағы 10-28), 10-29) жəне 10-30) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«10-28) тұрғын үй инспекциясының көппəтерлі тұрғын үйдің 
кондоминиум объектісін басқару үшін уақытша басқарушы 
компанияны айқындау жəне тағайындау қағидаларын əзірлейді 
жəне бекітеді;

10-29) ауылда, кентте, ауылдық округте жалға берілетін 
тұрғын жай салған жұмыс берушілердің шығындарын субсидия-
лау қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

10-30) ауылда, кентте, ауылдық округте жалға берілетін 
тұрғынжай салған жұмыс берушілердің шығындарын субсидия-
лауды жүзеге асырады;»;

7) 10-3-баптың 2-тармағында:
11) тармақшадағы «көппəтерлі тұрғын үйдің пəтерлері, тұрғын 

емес үй-жайлары меншік иелерінің лифтілерді жөндеу мен 
ауыстыруға, көппəтерлі тұрғын үйді күрделі жөндеуге байланыс-
ты шығындарды өтеу» деген сөздер «пəтерлер, тұрғын емес үй-
жайлар меншік иелерінің көппəтерлі тұрғын үйде лифтілерді жөн-
деуге жəне ауыстыруға, күрделі жөндеуге байланысты ақ шаны 
қайтаруын қамтамасыз ету» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 16-1) тармақшамен толықтырылсын:
«16-1) ақпаратты электрондық нысанда қалыптастыру, өңдеу, 

сондай-ақ орталықтандырылған түрде жинау жəне сақтау, оның 
ішінде тұрғын үй қатынастары жəне тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық саласындағы ақпараттандыру объектілерінің жұмыс 
істеу қағидаларына сəйкес қорытынды мəліметтерді толтыра 
отырып, тұрғын үй қорына түгендеу жүргізуді қамтамасыз етеді 
жəне пайдаланудағы көппəтерлі тұрғын үйлерді есепке алуды 
жүзеге асырады;»;

8) 31-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Көппəтерлі тұрғын үйдің жобалау-сметалық құжаттамасында 

кондоминиум объектісінің ортақ мүлкі құрамына берілетін тұрғын 
емес үй-жайлардың алаңы көрсетіледі.

Көппəтерлі тұрғын үйдің тапсырыс берушісі (құрылыс салу-
шысы) пəтерлерді, тұрғын емес үй-жайларды, орынтұрақ орында-
рын, қоймаларды дара (бөлек) меншікке сатуды бастағанға дейін 
«Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес көппəтерлі тұрғын 
үйді мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етуге міндетті.

Тіркелмеген пəтерлерді, тұрғын емес үй-жайларды, орынтұрақ 
орындарын, қоймаларды дара (бөлек) меншікке сатуға жол 
берілмейді.

Көппəтерлі тұрғын үйдің тапсырыс берушісі (құрылыс салу-
шысы) көппəтерлі тұрғын үйді тіркеген кезден бастап алты ай 
ішінде көппəтерлі тұрғын үйдің сыртқы инженерлік желілері 
мен құрылысжайларын жобалау-сметалық құжаттамаға сəйкес 
коммуналдық меншікке өтеусіз беруді қамтамасыз етуге 
міндетті.

Жер учаскесін кондоминиум объектісі ортақ мүлкінің құ-
рамына енгізу Қазақстан Республикасының жер заңнамасына 
сəйкес көппəтерлі тұрғын үйдің тапсырыс берушісінің (құрылыс 
салушысының) қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Бұл ретте 
тапсырыс берушіге (құрылыс салушыға) осы көппəтерлі тұрғын 
үйді салу үшін берілген немесе тапсырыс берушінің (құрылыс 
салушының) жеке меншігінде болған жер учаскесін пайдалану 
құқығы жер учаскесінің кондоминиум объектісінің ортақ мүлкінің 
құрамына енгізілуіне байланысты тоқтатылуға жатады.

Көппəтерлі тұрғын үйді салуды немесе реконструкциялауды 
жүзеге асыратын тапсырыс беруші (құрылыс салушы) мүліктің 
меншік иелері бірлестігі тіркелгеннен кейін немесе жай серіктестік 
құрылғаннан кейін күнтізбелік отыз күн ішінде қабылдау-тапсыру 
актісі бойынша қағаз жəне (немесе) электрондық жеткізгіштерде:

кешенді ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысын 
алған көппəтерлі тұрғын үйдің жобалау-сметалық құжаттамасының 
жобалау ұйымы куəландырған көшірмелерін;

жобалау-сметалық құжаттамаға жəне оның барлық түзетулеріне 
кешенді ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысының 
көшірмелерін;

атқарушылық техникалық құжаттаманың көшірмелерін; 
міндетті қосымшаларымен бірге объектіні пайдалануға қа-

былдау актісінің көшірмесін; 
жер учаскесіне құқық белгілейтін құжаттың көшірмесін; 
көппəтерлі тұрғын үйдің технологиялық жабдығының пас-

порттарын (пайдалану жөніндегі нұсқаулықты) беруге міндетті.
Көппəтерлі тұрғын үйдің тапсырыс берушісінен (құрылыс 

салушысынан) мүліктің меншік иелері бірлестігіне немесе жай 
серіктестікке қабылдау-тапсыру актісіне қосымшада кон до-
миниу м объектісі ортақ мүлкінің тізбесі оның егжей-тегжейлі 
сипаттамасымен бірге айқындалуға тиіс.»;

5-тармақ «өтініші бойынша» деген сөздерден кейін «немесе 
жергілікті атқарушы органның өтініші бойынша» деген сөздермен 
толықтырылсын;

6-тармақтың үшінші, төртінші абзацтары «үй-жай», «үй-
жайлардың» деген сөздерден кейін тиісінше «, орынтұрақ орны, 
қойма», «, орынтұрақ орындарының, қоймалардың» деген 
сөздермен жəне 7-тармақтың бірінші бөлігі «үй-жайлар» деген 
сөзден кейін «, орынтұрақ орындары, қоймалар» деген сөздермен 
толықтырылсын;

8-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Көппəтерлі тұрғын үйдің жобалау-сметалық құжаттамасында 

көзделгенге сəйкес кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін 
дара (бөлек) меншікке иеліктен шығаруға жол берілмейді. 
Көрсетілген талап сақталмаған кезде жасалған мəміле маңызсыз 
деп есептеледі.»;

9-тармақтың екінші абзацы «үй-жайға меншік құқықтары» 
деген сөздер «үй-жайға, орынтұрақ орнына, қоймаға меншік 
құқықтары жиынтығында» деген сөздермен ауыстырылсын;

9) 32-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкі құрамына кір-

мейтін пəтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың, орынтұрақ 
орындарының, қоймалардың меншік иесі болып табылатын 
көппəтерлі тұрғын үйдің тапсырыс берушісі (құрылыс салушы-
сы) объектіні пайдалануға қабылдау актісі тіркелгеннен кейін осы 
Заңда айқындалған тəртіппен пəтерлер, тұрғын емес үй-жайлар 
үшін кондоминиум объектісін басқаруға жəне кондоминиум 
объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстарды, 
сондай-ақ орынтұрақ орындарын, қоймаларды күтіп-ұстауға 
арналған шығыстарды төлеуге міндетті.»;

3-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мүліктің меншік иелері бірлестігінің төрағасы мүліктің 

меншік иелері бірлестігі мемлекеттік тіркелген күннен бастап он 
бес жұмыс күні ішінде екінші деңгейдегі банкте:»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Егер кондоминиум объектісін басқаруды пəтерлердің, 

тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері жай серіктестік 
нысанындағы заңды тұлғаны құрмай, өздері дербес жүзеге 
асырған жағдайда, екінші деңгейдегі банктерде шоттар ашуды 
жай серіктестіктің сенім білдірілген адамы жай жазбаша сенімхат 
негізінде жүзеге асырады, ол бойынша жай серіктестіктің сенім 
білдірілген адамына пəтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың 
барлық меншік иелері екінші деңгейдегі банктерде шоттар 
ашуға уəкілеттік береді. Жай серіктестіктің сенім білдірілген 
адамы ағымдағы шот пен жинақ шотын осы Заңда айқындалған 
мақсаттарда ғана, жай серіктестік шартына қол қойылған күннен 
бастап он бес жұмыс күні ішінде ашады.»;

7-тармақтың екінші бөлігінің бірінші сөйлемі мынадай редак-
цияда жазылсын:

«Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге 
арналған ақша кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі 
жөндеу мақсаттарына ғана талап етілуі мүмкін жəне пəтерлер, 
тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің міндеттемелері бойын-
ша кепіл нысанасы бола алмайды.»;

мынадай мазмұндағы 9 жəне 10-тармақтармен толықтырылсын:
«9. Осы Заңның 42-бабы 1-тармағының 1) жəне 2) тар-

мақшаларында айқындалған кондоминиум объектісін басқару 
нысаны ауыстырылған кезде мүліктің меншік иелері бірлестігінің 
төрағасы немесе жай серіктестіктің сенім білдірілген адамы бұрын 
жинақталған ақшаны екінші деңгейдегі банктегі жинақ шотынан 
жаңадан құрылған мүліктің меншік иелері бірлестігінің немесе 
жай серіктестіктің төрағасы не сенім білдірілген адамы ашқан 
екінші деңгейдегі банктегі жинақ шотына ол ашылған күннен 
бастап он жұмыс күні ішінде аударуды жүзеге асырады.

10. Сервистік қызмет субъектісінің кондоминиум объектісін 
басқару бойынша қызметтер көрсетуіне тыйым салынады.»;

10) 33-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөлік «үй-жайға» деген сөзден кейін «, орынтұрақ ор-

нына, қоймаға» деген сөздермен толықтырылсын;
екінші бөлік «үй-жай» деген сөзден кейін «, орынтұрақ орны, 

қойма» деген сөздермен толықтырылсын;
3-тармақ «үй-жайға» деген сөзден кейін «, орынтұрақ орнына, 

қоймаға» деген сөздермен толықтырылсын;».
11) 34-бапта:
тақырып «үй-жайлар» деген сөзден кейін «, орынтұрақ орын-

дары, қоймалар» деген сөздермен толықтырылсын;
1-тармақта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Пəтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың, орынтұрақ орын-

дарының, қоймалардың барлық меншік иелері кондоми ниумға 
қатысушылар болып табылады.»;

екінші бөлік «үй-жайдың» деген сөзден кейін «, орынтұрақ 
орнының, қойманың» деген сөздермен толықтырылсын;

үшінші бөлік «үй-жайлардың», «үй-жайға» деген сөздерден 
кейін тиісінше «, орынтұрақ орындарының, қоймалардың», 
«, орынтұрақ орнына, қоймаға» деген сөздермен толықтырылсын;

2-тармақтың екінші бөлігі жəне үшінші бөлігінің бірінші 
абзацы «үй-жайдың», «үй-жайды», «үй-жай» деген сөздерден 
кейін тиісінше «, орынтұрақ орнының, қойманың», «, орынтұрақ 
орнын, қойманы», «, орынтұрақ орны, қойма» деген сөздермен 
толықтырылсын;

3-тармақ «үй-жайлардың» деген сөзден кейін «, орынтұрақ 
орындарының, қоймалардың» деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
«4-1. Орынтұрақ орындарының, қоймалардың меншік иелері 

осы Заңның 42-1-бабы 2-тармағының 10) жəне 12-1) тармақ-
шаларына сəйкес шығыстарды төлеуге міндетті.»;

5-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Пəтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері 

коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсынатын ұйымдармен 
пəтерлерде, тұрғын емес үй-жайларда коммуналдық қызметтер 
көрсету туралы шарттарды өздері дербес жасасуға міндетті.»;

7-тармақ алып тасталсын;
12) 38-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«38-бап. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне қол жет-

кізу»;
бірінші бөліктегі «Пəтерге, тұрғын емес үй-жайға кіру» деген 

сөздер «Пəтерде, тұрғын емес үй-жайда, орынтұрақ орнында, 
қоймада орналасқан кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне 
қол жеткізу» деген сөздермен ауыстырылсын;

екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Егер пəтерде, тұрғын емес үй-жайда, орынтұрақ орнында, 

қоймада орналасқан кондоминиум объектісі ортақ мүлкінің 

жай-күйiн тексеру, оны жөндеу немесе алмастыру қажет болса, 
пəтердің меншік иесі, жалдаушысы (қосымша жалдаушысы) не 
онда тұратын өзге де адам, тұрғын емес үй-жайдың, орынтұрақ 
орнының, қойманың меншік иесі (жалға алушысы) пəтерлердің, 
тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелерін, үй кеңесінің мүше-
лерін немесе кондоминиум объектісін басқару жəне кондоминиу м 
объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау жөніндегі қызметтерді 
көрсететін жеке жəне заңды тұлғалардың өкілдерін кіргізуге 
міндетті.»;

мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
«Бұл ретте пəтерде, тұрғын емес үй-жайда, орынтұрақ орнын-

да, қоймада орналасқан кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне 
қол жеткізуді шектейтін конструкцияларды бөлшектеуді пəтердің, 
тұрғын емес үй-жайдың, орынтұрақ орнының, қойманың меншік 
иесі өзі дербес жүргізеді.»;

үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Адамның денсаулығына немесе өмiрiне қатер төндiретiн 

авариялық жағдайларда немесе өзге де төтенше ахуалдар 
кезінде пəтерде, тұрғын емес үй-жайда, орынтұрақ орнында, 
қоймада орналасқан кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне 
қол жеткізуге пəтердің, тұрғын емес үй-жайдың, орынтұрақ 
орнының, қойманың меншік иесін күні бұрын хабардар етпей де 
рұқсат етiлуге тиiс.»;

13) 39-бапта:
тақырып «үй-жайға,» деген сөзден кейін «орынтұрақ орнына, 

қоймаға,» деген сөздермен толықтырылсын;
1-тармақ:
«үй-жайдың» деген сөзден кейін «, орынтұрақ орнының, 

қойманың» деген сөздермен толықтырылсын;
«үй-жайға,» деген сөзден кейін «орынтұрақ орнына, қоймаға,» 

деген сөздермен толықтырылсын;
2-тармақ «үй-жайды» деген сөзден кейін «, орынтұрақ орнын, 

қойманы» деген сөздермен толықтырылсын;
14) 40-бапта:
тақырып «үй-жайдың» деген сөзден кейін «, орынтұрақ 

орнының, қойманың» деген сөздермен толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын: 
«1-1. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкі құрамына кіре-

тін паркингтің немесе орынтұрақ орнының не қойманың кон-
струкциялық бөлігін жəне функционалдық мақсатын өзгертуге 
тыйым салынады.»;

4-тармақта:
бірінші абзац:
«үй-жайдан» деген сөзден кейін «, орынтұрақ орнынан, 

қоймадан» деген сөздермен толықтырылсын;
«үй-жайға» деген сөзден кейін «, орынтұрақ орнына, қоймаға» 

деген сөздермен толықтырылсын;
бесінші абзацтағы «автоматты өртке қарсы дабыл беру жүйе-

лерінен,» деген сөздер алып тасталсын;
жетінші абзацтағы «жабдықтар жүйелері жатады.» деген сөздер 

«жабдықтар;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 
сегізінші абзацпен толықтырылсын:

«пəтерде, тұрғын емес үй-жайда, қоймада орналасқан жаб-
дықты қоспағанда, газ тарау, түтінге орану жəне су басу дабы-
лы құрылғыларынан, автоматты өртке қарсы дабыл беру жүйе-
лерінен, көппəтерлі тұрғын үйдің инженерлік жабдығын автомат-
тандыру жəне диспетчерлеу жүйелерінен (домофондық жүйелер 
мен жабдық, бейнебайқау), телефон байланысы, телевизия жəне 
интернет қызметтерін көрсету жүйелерінен тұратын тогы əлсіз 
инженерлік жүйелер жатады.»;

15) 41-2-баптың 1-тармағында:
5) тармақшадағы «кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін 

күтіп-ұстау қағидаларын» деген сөздер «кондоминиум объектісін 
басқару жəне кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау 
жөніндегі қағидаларды» деген сөздермен ауыстырылсын;

6) тармақшадағы «жүргізу жөніндегі өкілеттіктерді жүзеге 
асырады.» деген сөздер «жүргізу;» деген сөзбен ауыстырылып, 
мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:

«7) уақытша басқарушы компанияны айқындау жəне 
тағайындау жөніндегі өкілеттіктерді жүзеге асырады.»;

16) 42-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«42-бап. Кондоминиум объектісін басқару нысандары 
1. Пəтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері кон-

доминиум объектісін басқару, оны күтіп-ұстауды қаржыландыру 
жəне кондоминиум объектісі ортақ мүлкінің сақталуын қам-
тамасыз ету үшін мына кондоминиум объектісін басқару 
нысандарының біреуін таңдауға міндетті:

1) мүліктің меншік иелері бірлестігі;
2) егер пəтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің 

саны отыздан аспаса, көппəтерлі тұрғын үйдің жай серіктестігі 
(жай серіктестік);

3) егер пəтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің 
саны он алтыдан аспаса, пəтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың 
барлық меншік иелерінің тікелей бірлесіп басқаруы.

2. Пəтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері 
осы баптың 1-тармағында айқындалған кондоминиум объектісін 
басқару нысандарын таңдауда жəне ауыстыруда ерікті болады.

3. Көппəтерлі тұрғын үйдің тапсырыс берушісі (құрылыс салу-
шысы) көппəтерлі тұрғын үйді тіркегеннен кейін осы көппəтерлі 
тұрғын үйде осы баптың 1-тармағында айқындалған кондоминиу м 
объектісін басқару нысандарының бірі құрылған кезге дейінгі 
кезеңге көппəтерлі тұрғын үйді басқару үшін алты айға дейінгі 
мерзімге басқарушы компанияны тартуға құқылы. 

4. Пəтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері 
арасында осы баптың 1-тармағында айқындалған кондоминиу м 
объектісін басқару нысанын таңдау туралы келісімге қол 
жеткізілмеген кезде, сондай-ақ осы баптың 3-тармағында ай-
қын далған мүмкіндік пайдаланылған болса, тұрғын үй инспек-
циясы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен тұрғын үй инспекциясының көппəтерлі тұрғын үйдің 
кондоминиум объектісін басқару жөніндегі уақытша басқарушы 
компанияны айқындау жəне тағайындау қағидаларына сəйкес 
уақытша басқарушы компанияны айқындайды жəне бір жылға 
дейінгі мерзімге тағайындайды.

Уақытша басқарушы компания осы көппəтерлі тұрғын 
үйдің кондоминиум объектісін басқаруға жəне кондоминиум 
объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстар 
бойынша ақшаны есепке жатқызу үшін екінші деңгейдегі банкте 
ағымдағы шотты ашуға міндетті.

Пəтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері 
уақытша басқарушы компания кондоминиум объектісін басқарған 
кезеңде осы баптың 1-тармағына сəйкес басқару нысандарының 
бірін таңдауға міндетті.»;

17) 42-1-бапта:
1-тармақта:
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Орынтұрақ орындарының, қоймалардың меншік иелері жи-

налыста орынтұрақ орындарын, қоймаларды күтіп-ұстауға бай-
ланысты мəселелерді қарайды жəне шешімдер қабылдайды.»;

екінші бөлік «үй-жайлардың» деген сөзден кейін «, орынтұрақ 
орындарының, қоймалардың» деген сөздермен толықтырылсын;

2-тармақта:
1) жəне 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«1) мүліктің меншік иелері бірлестігінің төрағасын, жай 

серіктестіктің сенім білдірілген адамын, үй кеңесінің мүшелерін 
сай лау, қайта сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзі-
мінен бұрын тоқтату;»;

«6) көппəтерлі тұрғын үйдің лифтілерін ауыстыру (жөндеу) 
туралы шешім қабылдау;»;

мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:
«6-1) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу 

жүргізуге ақша жинақтау үшін осы Заңда көзделген жарналардың 
мөлшерінен асатын жарналардың мөлшерін бекіту;»;

7) тармақшада:
«күнтізбелік бір жылға» деген сөздер алып тасталсын;
«шығыстар» деген сөз «шығыстардың жылдық» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
9) жəне 10) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«9) кондоминиум объектісін басқаруға жəне кондоминиум 

объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстардың 
жылдық сметасын бекіту, оған өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу, сондай-ақ кондоминиум объектісін басқаруға жəне 
кондо миниум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған 
шығыстардың мөлшерін бекіту;

10) кондоминиум объектісін басқаруға жəне кондоминиум 
объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстар сме-
тасын есептеу əдістемесіне, сондай-ақ кондоминиум объектісін 
басқаруға жəне кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-
ұстауға арналған шығыстардың ең төмен мөлшерін есептеу 
əдістемесіне сəйкес орынтұрақ орнын, қойманы күтіп-ұстау үшін 
ақы төлеу мөлшерін бекіту;»;

11) тармақшада «шығыстар» деген сөз «шығыстардың 
жылдық» деген сөздермен ауыстырылсын; 

мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын:
«12-1) орынтұрақ орындарының, қоймалардың меншік ие-

лерінің нысаналы жарналар жинау жəне олардың мөлшері туралы 
шешім қабылдауы;»;

13) тармақшадағы «, сондай-ақ кондоминиум объектісінің ортақ 
мүлкін күрделі жөндеуге тұрғын үй қарызын алу туралы» деген 
сөздер алып тасталсын;

14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«14) пəтердің, тұрғын емес үй-жайдың меншік иесіне неме-

се үшінші тұлғаларға кондоминиум объектісі ортақ мүлкінің 

бір бөлігін мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру туралы шешім 
қабылдау не мұндай өкілеттікті үй кеңесіне беру;»;

мынадай мазмұндағы 14-1) жəне 16-1) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«14-1) сервистік қызмет субъектілерін таңдау туралы шешім 
қабылдау не мұндай өкілеттікті үй кеңесіне беру;»;

«16-1) тұрғын үй қатынастары жəне тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық саласындағы ақпараттандыру объектісін таңдау ту-
ралы шешім қабылдау не мұндай өкілеттікті үй кеңесіне беру;»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Пəтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелерін 

үй кеңесі не мүліктің меншік иелері бірлестігінің төрағасы не жай 
серіктестіктің сенім білдірілген адамы не ревизиялық комиссия 
(ревизор) не пəтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің 
кемінде он пайызы не тұрғын үй инспекциясы жиналыстың 
өткізілетін күні туралы кемінде күнтізбелік он күн бұрын жал-
пыға қолжетімді орындарда хабарландыру орналастыру жолы-
мен, сондай-ақ электрондық пошта немесе ұялы байланыстың 
абоненттік құрылғысының абоненттік нөмірі арқылы жеке-дара 
хабардар етеді.»;

4-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Екі жəне одан көп адамның бірлескен меншігіндегі пəтер, 

тұрғын емес үй-жай дауыс беру кезінде бір дауысқа ие болады.»;
5-тармақтың екінші бөлігі «қабылданады» деген сөзден кейін 

«, бұған осы баптың 2-тармағының 6-1), 8), 9), 10), 11), 12), 12-
1) жəне 13) тармақшаларында көрсетілген мəселелер кірмейді, 
олар бойынша шешім пəтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік 
иелерінің жалпы санының көпшілігі келіскен кезде қабылданады» 
деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:
«5-1. Орынтұрақ орындарының, қоймалардың меншік иелері 

жиналыста осы баптың 2-тармағының 10) жəне 12-1) тармақ-
шаларында көрсетілген мəселелер бойынша шешім қабылдайды.

Егер орынтұрақ орындары, қоймалар меншік иелерінің 
жалпы санының көпшілігі дауыс берсе, орынтұрақ орындары 
мен қоймалардың меншік иелерінің шешімі қабылданды деп 
есептеледі.»;

6-тармақ алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 6-1 жəне 6-2-тармақтармен толық-

тырылсын:
«6-1. Егер көппəтерлі тұрғын үйдің кіреберістерінің біріндегі 

лифтіні ауыстыруды (жөндеуді) ұйымдастыру жəне қаржы-
ландыру пəтерлер мен тұрғын емес үй-жайлардың меншік 
иелерінің қаражатты қайтаруын қамтамасыз ету шартымен бюд-
жет қаражаты есебінен жүзеге асырылса, онда көппəтерлі тұрғын 
үйдің осы кіреберісіндегі пəтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың 
меншік иелері көппəтерлі тұрғын үйдің осы кіреберісіндегі 
пəтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелерінің жал-
пы санының үштен екісінен астамының келісімі болған кезде 
тиісті хаттаманы ресімдей отырып, көппəтерлі тұрғын үйдің 
осы кіре берісіндегі лифтіні ауыстыру (жөндеу) туралы шешім 
қабылдай алады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген жағдайда лифтіні 
ауыстыру (жөндеу) бойынша шығыстарды төлеуді көппəтерлі 
тұрғын үйдің осы кіреберісіндегі пəтерлердің, тұрғын емес үй-
жайлардың меншік иелері жүзеге асырады.

6-2. Кондоминиум объектісін басқаруға жəне кондоминиум 
объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстардың 
ең төмен мөлшері пəтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың 
меншік иелері кондоминиум объектісін басқаруға жəне кон-
доминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған 
шығыстардың мөлшерін бекіту туралы шешім қабылдамаған 
немесе пəтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік 
иелері бұрын кондоминиум объектісін басқаруға жəне кон-
доминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған 
шығыстар мөлшерін жергілікті өкілді орган белгілеген кондо-
миниум объектісін басқаруға жəне кондоминиум объектісінің 
ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстардың ең төмен 
мөлшерінен төмен етіп бекіту туралы шешім қабылдаған 
көппəтерлі тұрғын үйлерде қолданылады.»;

10 жəне 11-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Жиналыс жылына бір реттен сиретпей өткізіледі. Жиналыс 

үй кеңесінің не мүліктің меншік иелері бірлестігі төрағасының не 
жай серіктестіктің сенім білдірілген адамының бастамасы бойын-
ша не ревизиялық комиссияның (ревизордың) талап етуі бойынша 
не пəтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің кемінде он 
пайызының талап етуі бойынша не тұрғын үй инспекциясының 
бастамасы бойынша шақырылады немесе жазбаша сұрау жүргізу 
белгіленеді. Жиналыс өткізілген кезде осы адамдар электрондық 
дауыс беруді өткізу үшін тұрғын үй қатынастары жəне тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы ақпараттандыру 
объектісін таңдау туралы шешім қабылдауға құқылы.

11. Пəтер, тұрғын емес үй-жай меншік иесінің дауыс беруі 
пəтердің, тұрғын емес үй-жайдың меншік иесі міндетті түрде 
сəйкестендіріле отырып, тұрғын үй қатынастары жəне тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы ақпараттандыру 
объектілері, ұялы байланыстың абоненттік құрылғысы арқылы 
жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салын-
баған өзге де тəсілдер пайдаланылып жүзеге асырылуы мүмкін.

Электрондық дауыс беру қорытындысы тұрғын үй қатынастары 
жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы 
ақпараттандыру объектілері арқылы тіркеледі. 

Дауыс беру қорытындысын шығару кезінде келу тəртібімен 
өткізілетін жиналыста жəне тұрғын үй қатынастары жəне тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы ақпараттандыру 
объектісі арқылы, жазбаша сұрау жүргізу жолымен жəне тұрғын 
үй қатынастары жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
саласындағы ақпараттандыру объектісі арқылы пəтерлер, 
тұрғын емес үй-жайлар меншік иелері берген дауыстар есепке 
алынады.»; 

мынадай мазмұндағы 13-тармақпен толықтырылсын:
«13. Жиналыс хаттамалары мүліктің меншік иелері бірлестігінің 

төрағасында немесе жай серіктестіктің сенім білдірілген адамында 
сақталады. Электрондық құжат қалыптастырылған кезде жина-
лыс хаттамаларын сақтау «Электрондық құжат жəне электрондық 
цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес жүргізіледі. Жиналыс хаттамаларының көшірмелері пəтер, 
тұрғын емес үй-жай меншік иесінің не тұрғын үй инспекциясының 
талап етуі бойынша бес жұмыс күні ішінде ұсынылады.»;

18) 42-2-бапта:
1, 2, 3 жəне 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Егер бұрын жарияланған келу тəртібімен өткізілетін жи-

налыс кворум болмағандықтан өтпесе, жиналыс жазбаша сұрау 
жүргізу арқылы өткізіледі. Жиналыс үй кеңесінің, мүліктің 
меншік иелері бірлестігі төрағасының, жай серіктестіктің сенім 
білдірілген адамының бастамасы бойынша не ревизиялық 
комиссияның (ревизордың) талап етуі бойынша не тұрғын үй 
инспекциясының бастамасы бойынша не пəтерлер, тұрғын емес 
үй-жайлар меншік иелерінің кемінде он пайызының талап етуі 
бойынша өткізіледі.

2. Жазбаша сұрау жүргізу арқылы жиналысты ұйымдастыру 
үшін пəтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері ара-
сынан бастамашы топ айқындалады.

3. Жазбаша сұрау жүргізу жиналыс жарияланған күннен бастап 
екі айдан аспайтын мерзімде жүргізіледі.»;

«7. Жазбаша сұрау жүргізу арқылы дауыс берудің қоры-
тындысын шығару үй кеңесінің мүшелері, пəтерлердің, тұрғын 
емес үй-жайлардың меншік иелері арасынан құрылған баста-
машы топ, мүліктің меншік иелері бірлестігінің төрағасы не-
месе жай серіктестіктің сенім білдірілген адамы не басқарушы 
компанияның өкілі не көппəтерлі тұрғын үйдің басқарушысы 
(олар болған кезде) құрамында алқалы түрде жүзеге асырылады.»;

8-тармақтың бірінші бөлігіндегі «5 жəне 6-тармақтарының» 
деген сөздер «5-тармағының» деген сөздермен ауыстырылсын;

19) 42-3-бапта:
1-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Мүліктің меншік иелері бірлестігі төрағасының, жай 

серіктестіктің сенім білдірілген адамының отбасы мүшелері 
немесе ревизиялық комиссия мүшелері (ревизор) үй кеңесінің 
мүшелері болып сайлана алмайды.»;

3-тармақта:
бірінші бөлікте:
2) тармақшадағы «көппəтерлі тұрғын үйді басқарушыны не-

месе басқарушы компанияны таңдау туралы, бір күнтізбелік жыл 
мерзімге кондоминиум объектісін басқару бойынша қызметтер 
көрсету туралы шарт жасасу туралы, сондай-ақ оны өзгерту не-
месе бұзу туралы, жиналыс мұндай өкілеттіктерді үй кеңесіне 
берген жағдайда,» деген сөздер «жиналыс мұндай өкілеттікті үй 
кеңе сіне берген жағдайда көппəтерлі тұрғын үйді басқарушыны 
немесе басқарушы компанияны таңдау туралы» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

3) тармақшадағы «жəне кондоминиум объектісін басқару жəне 
кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау жөніндегі 
ай сайынғы жəне жылдық есептерді қарауды» деген сөздер алып 
тасталсын;

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) егер осы Заңда өзгеше көзделмесе, кондоминиум объектісін 

басқаруға жəне кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-
ұстауға арналған шығыстардың жылдық сметасының жобаларын, 
кондоминиум объектісін басқару жəне кондоминиум объектісінің 
ортақ мүлкін күтіп-ұстау жөніндегі ай сайынғы жəне жылдық 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық мәселелері бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Соңы 15-бетте) 
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(Соңы. Басы 1-бетте)

1) тармақшадағы «сауда-саттық (аукциондар мен конкурс-
тар)» деген сөздер «сауда-саттық (аукциондар) жəне конкурс-
тар» деген сөздермен ауыстырылсын;

10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«10) жергілікті атқарушы органның шетелдіктерге, 

азаматтығы жоқ адамдарға, шетелдік заңды тұлғаларға, 
шетелдік қатысуы бар Қазақстан Республикасының заңды 
тұлғаларына, халықаралық ұйымдарға, халықаралық 
қатысуы бар ғылыми орталықтарға, қандастарға, сондай-ақ 
шетелдіктермен немесе азаматтығы жоқ адамдармен некеде 
тұрған (ерлі-зайыпты) Қазақстан Республикасының азамат-
тарына ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жеке 
меншік құқығын немесе жер пайдалану құқығын беру туралы 
шешім қабылдауы;»;

мынадай мазмұндағы 10-1) жəне 10-2) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«10-1) жергілікті атқарушы органның, аудандық маңызы 
бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің жайылым-
дарды басқару жəне оларды пайдалану жөніндегі жоспарда 
көрсетілген, жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарла-
рын жаюға халық мұқтажын қанағаттандыру үшін қажетті 
жайылымдарға жеке меншік құқығын немесе жер пайдалану 
құқығын беру туралы шешім қабылдауы;

10-2) жергілікті атқарушы органның, аудандық маңызы бар 
қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің халықтың мұқтажына 
пайдаланылатын жəне соған арналған, оның ішінде облыстық 
жəне аудандық маңызы бар қалалар, ауылдық елді мекен-
дер шекаралары шегіндегі шабындық алқаптар алып жатқан 
жер учаскелерін азаматтар мен мемлекеттік емес заңды 
тұлғалардың бөлек меншігіне жəне жер пайдалануына беру 
туралы шешім қабылдауы;»;

13) тармақша алып тасталсын;
14) тармақшадағы «қарау жəне» деген сөздер алып тастал-

сын;
15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«15) жер учаскесін сатып алу-сату шарттарын, жалға алу 

жəне уақытша өтеусіз жер пайдалану шарттарын жасасу 
мерзімдерін бұзу;»;

мынадай мазмұндағы 16), 17) жəне 18) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«16) шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы 
өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға 
алу) құқығын беру жөніндегі конкурстарды жəне жер учас-
келерін беруді немесе жер учаскелерін жалға алу құқығын 
беруді сауда-саттықта (аукциондарда) жүзеге асыру қажеттігі 
себе біне байланысты осындай беруден бас тартылғаннан 
кейін оларды беру жөніндегі сауда-саттықты (аукциондарды) 
өткізбеу немесе уақтылы өткізбеу;

17) жер қатынастары жөніндегі уəкілетті органның жер пай-
далану құқығын иеліктен шығару кезінде ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдалану 
(жалға алу) шартын қайта ресімдеу мерзімдерін бұзу;

18) бос жер учаскелері мен жоспарланып отырған сауда-
сат тық (аукциондар) жөніндегі ақпаратты мемлекеттік мүлік 
тізілі мінің 

веб-порталында, жергілікті атқарушы органдардың интернет-
ресурстарында жəне халыққа қолжетімді жерлердегі арнаулы 
ақпараттық стендтерде орналастыру жəне жаңарту мерзімдерін 
бұзу түрінде жасалған бұзушылықтар, егер бұл əрекеттерде 
қылмыстық жазаланатын іс-əрекет белгілері болмаса, –»;

2) 138-баптың екінші бөлігінің бірінші абзацындағы «жəне 
нивелирлiк» деген сөздер алып тасталсын;

3) 337-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацындағы «басқа 
тұлғаларға сату немесе беру мақсатымен оны» деген сөздер 
«топырақтың құнарлы қабатын, оның ішінде басқа тұлғаларға 
сату немесе беру мақсатында» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 339-баптың бірінші бөлігі 2) тармақшасындағы «жүзеге 
асырмаудан көрінетін жер учаскелерін пайдалану жөніндегі 
міндеттерді орындамауы –» деген сөздер «жүзеге асырмау-
дан;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) 
тармақшамен толықтырылсын: 

«3) жер қатынастары жөніндегі уəкілетті органды ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы жерлерде жер пайдалану құқығын 
иеліктен шығару туралы хабардар етпеуден немесе уақтылы ха-
бардар етпеуден көрінетін жер учаскелерін пайдалану жөніндегі 
міндеттерді орындамауы –»;

5) 343-бапта:
тақырыптағы «геодезия жəне картография саласындағы» 

деген сөздер «геодезия, картография жəне кеңістіктік деректер 
сала сындағы» деген сөздермен ауыстырылсын;

бірінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«1. Геодезиялық жəне (немесе) картографиялық жұмыстарды: 
1) геодезиялық жəне (немесе) картографиялық жұмыстарды 

орындауға мүмкіндік беретін, меншікті немесе жалға алынған 
салыстырып тексерілген аспаптар, жабдықтар жəне құрал-
саймандар жиынтығы не зауыттық нөмірлері көрсетілген са-
лыстырып тексерілген аспаптар, жабдықтар, құрал-саймандар 
жиынтығы бар тұлғалармен жасалған қызметтер көрсетуге 
арналған шарт; 

2) штатында геодезия, картография жəне кеңістіктік деректер 
саласында жоғары немесе орта білімнен кейінгі білімі бар маман 
болмаған кезде жүзеге асыру –»;

6) 710-бапта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық уəкілетті 

органның ведомствосы жəне оның аумақтық бөлімшелері осы 
Кодекстiң 136, 137, 138 (бірінші бөлігінде), 337 (бірінші жəне 
екінші бөліктерінде), 338, 339, 340, 341, 342, 342-1-баптарын-
да көзделген əкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы iстердi 
қарайды.»;

екінші бөлікте: 
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Қазақстан Республикасының жерді пайдалану мен қорғау 

жөніндегі бас мемлекеттік инспекторы жəне тиiстi əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктердiң жердi пайдалану мен қорғау жөнiндегi бас 
мемлекеттiк инспекторлары – жеке тұлғаларға – айлық есептік 
көрсеткіштің жетпіс беске дейінгі, лауазымды адамдарға, шағын 
кəсіпкерлік субъектілеріне, коммерциялық емес ұйымдарға – 
жеті жүзге дейінгі, орта кəсіпкерлік субъектілеріне – бір мыңға 
дейінгі, ірі кəсіпкерлік субъектілеріне – екі мыңға дейінгі 
мөлшерінде айыппұл салуға;»;

2) тармақша алып тасталсын;
7) 712-бапта: 
тақырыптағы «Геодезия жəне картография саласындағы» 

деген сөздер «Геодезиялық жəне картографиялық қызметке» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Геодезия, картография жəне кеңістіктік деректер сала-

сындағы уəкілетті орган осы Кодекстің 343-бабында көзделген 
əкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы iстердi қарайды.»;

екінші бөліктегі «геодезия жəне картография саласындағы» 
деген сөздер «геодезия, картография жəне кеңістіктік деректер 
саласындағы» деген сөздермен ауыстырылсын;

8) 713-баптың бірінші бөлігіндегі «163-1, 201-баптарында» де-
ген сөздер «163-1-баптарында» деген сөздермен ауыстырылсын;

9) 729-бапта:
бірінші бөлікте:
«75,» деген цифрлардан кейін «138 (екінші бөлігінде),» де-

ген сөздермен толықтырылсын;
«193 (төртінші жəне бесінші бөліктерінде), 199, 202, 204, 

204-2, 204-3, 204-4» деген сөздер «199, 204» деген цифрлар-
мен ауыстырылсын; 

«338,» деген цифрлар алып тасталсын;
үшінші бөліктегі «136 (елді мекен аумағында жеке тұлғалар 

(жеке кəсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) жасаған құқық 
бұзушылықтар бөлігінде),», «204-2, 204-3, 204-4,», «339 
(елді мекен аумағында жеке тұлғалар (жеке кəсіпкерлік 
субъектілерін қоспағанда) жасаған құқық бұзушылықтар 
бөлігінде),» деген сөздер алып тасталсын;

10) 733-бапта: 
бірінші бөлік «жасаған кезде),» деген сөздерден кейін «193 

(төртінші жəне бесінші бөліктерінде), 201, 202, 204-2, 204-3, 
204-4,» деген сөздермен толықтырылсын;

екінші бөліктегі «не оның мiндетiн атқарушы адам» деген 
сөздер 

«, оның орынбасарлары, сауда қызметін реттеу саласындағы 
уəкілетті органның аумақтық бөлімшелерінің басшылары жəне 
олардың орынбасарлары» деген сөздермен ауыстырылсын;

11) 804-баптың бірінші бөлігінің 63) тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«63) жердің пайдаланылуына жəне қорғалуына мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыратын органдардың (462-бап);».

2-бап. Осы Заң, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 
1-баптың 1) тармақшасының үшінші – жетінші, он екінші – он 
бесін ші абзацтарын, 3) жəне 

4) тармақшаларын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған 
күні нен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа ен-
гізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2023 жылғы 15 наурыз
№208-VІI ҚРЗ

есептерді қарауды жəне шығыстардың жылдық сметасының жо-
басын жиналыстың бекітуіне беруді;»; 

7) тармақша алып тасталсын;
«мынадай мазмұндағы 7-1), 7-2) жəне 7-3) тармақшалармен 

толықтырылсын:
«7-1) жиналыс мұндай өкілеттікті үй кеңесіне берген жағ-

дайда сервистік қызмет субъектілерін таңдау туралы шешім 
қабылдауды;

7-2) жиналыс мұндай өкілеттікті үй кеңесіне берген жағдайда, 
пəтердің, тұрғын емес үй-жайдың меншік иесіне немесе үшінші 
тұлғаларға кондоминиум объектісі ортақ мүлкінің бір бөлігін 
мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру туралы шешім қабылдауды;

7-3) жиналыс мұндай өкілеттікті үй кеңесіне берген жағдайда, 
тұрғын үй қатынастары жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруа-
шылық саласындағы ақпараттандыру объектісін таңдау туралы 
шешім қабылдауды;»;

екінші бөліктегі «, 6), 7) жəне 8)» деген сөздер «жəне 6)» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Үй кеңесінің өз құзыретіне кіретін мəселелер бойынша 

шешімі үй кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік даусы-
мен қабылданады, үй кеңесінің мүшелері қол қоятын хаттама-
мен ресімделеді. Үй кеңесінің шешімі мүліктің меншік иелері 
бірлестігі төрағасының, жай серіктестіктің сенім білдірілген 
адамының, көппəтерлі тұрғын үйді басқарушының немесе басқа-
рушы компанияның, пəтерлер, тұрғын емес үй-жайлар, орынтұрақ 
орындары, қоймалар меншік иелерінің орындауы үшін міндетті 
болып табылады.»;

20) 43-бапта:
2 жəне 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Біртұтас іргетаста орналасқан не үйге ортақ біртұтас инже-

нерлік жүйелері немесе көппəтерлі тұрғын үй тұрған бөлінбейтін 
біртұтас жер учаскесі жəне (немесе) үй маңындағы жер учаскесі 
бар көппəтерлі тұрғын үйлерде пəтерлердің, тұрғын емес үй-
жайлардың меншік иелері əрбір көппəтерлі тұрғын үйдің 
пəтерлері, тұрғын емес үй-жайлары меншік иелерінің көпшілігі 
келіскен кезде мүліктің меншік иелерінің бір бірлестігін құрады.»;

«4. Мүліктің меншік иелері бірлестігінің төрағасы жина-
лыста пəтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері 
арасынан бір жыл мерзімге сайланады. Пəтердің, тұрғын емес 
үй-жайдың меншік иесімен тұрақты тұратын пəтер, тұрғын емес 
үй-жай меншік иесінің отбасы мүшелері (жұбайы (зайыбы), ерлі-
зайыптылардың ортақ немесе біреуінің балалары (оның ішінде 
асырап алған балалары), ата-анасы жəне жұбайының (зайыбының) 
ата-анасы) мүліктің меншік иелері бірлестігінің төрағасы болып 
сайлана алады.»;

7-тармақта:
2), 4) жəне 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«2) пəтерлер, тұрғын емес үй-жайлар, орынтұрақ орындары, 

қоймалар меншік иелерінің тізімін қалыптастыруды;»;
«4) жиналыс жəне үй кеңесі қабылдаған шешімдер туралы 

ақпаратты жəне өзге де ақпаратты Қазақстан Республикасының 
дербес деректер жəне оларды қорғау туралы заңнамасында 
белгіленген талаптарды ескере отырып, жалпыға қолжетімді 
орындарда орналастыруды;»;

«6) үй кеңесінің шешімі бойынша сервистік қызмет субъек-
тілерімен қызметтер көрсету туралы шарттарды жасасуды жəне 
орындауды;»; 

мынадай мазмұндағы 9-1) жəне 9-2) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«9-1) жазбаша талап ету бойынша күнтізбелік он бес күн 
ішінде пəтердің, тұрғын емес үй-жайдың меншік иесіне, үй 
кеңесі мүшелерінің біреуіне немесе ревизиялық комиссия 
мүшелерінің біреуіне (ревизорға) кондоминиум объектісін 
басқару жəне кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау 
жөніндегі ай сайынғы жəне жылдық есептер бойынша қаржылық 
құжаттаманың (бастапқы есепке алу құжаттары, қаржылық 
есептілік, ағымдағы шот пен жинақ шоты бойынша операцияларға 
байланысты құжаттар) көшірмелерін қағаздағы жəне (немесе) 
электрондық түрінде ұсынуды;

9-2) электрондық нысанда ақпаратты қалыптастыру, өңдеу, 
сондай-ақ орталықтандырылған түрде жинау жəне сақтау, оның 
ішінде тұрғын үй қатынастары жəне тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық саласындағы ақпараттандыру объектілерінің жұмыс 
істеу қағидаларында көрсетілген талаптарға сəйкес ақпарат 
беруді;»;

21) 43-1-бапта:
1-тармақтың бірінші жəне үшінші бөліктері мынадай редак-

цияда жазылсын:
«1. Кондоминиум объектісін басқару, оны күтіп-ұстауды қар-

жыландыру жəне кондоминиум объектісінің ортақ мүлкінің 
сақталуын қамтамасыз ету үшін бір көппəтерлі тұрғын үй 
пəтерлерінің, тұрғын емес үй-жайларының барлық меншік 
иесі жай серіктестік құрады, ол Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасына сəйкес пəтерлердің, тұрғын емес үй-
жайлардың барлық меншік иесі жасасатын бірлескен қызмет 
туралы шарт негізінде əрекет етеді.»;

«Біртұтас іргетаста орналасқан не үйге ортақ біртұтас инже-
нерлік жүйелері немесе көппəтерлі тұрғын үй тұрған бөлінбейтін 
біртұтас жер учаскесі жəне (немесе) үй маңындағы жер учаскесі 
бар көппəтерлі тұрғын үйлерде пəтерлердің, тұрғын емес үй-жай-
лардың меншік иелері əрбір көппəтерлі тұрғын үйдің пəтерлері, 
тұрғын емес үй-жайлары меншік иелерінің көпшілігі келіскен 
кезде бір жай серіктестік құрады.»;

2-тармақта:
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын: 
«Пəтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері өз 

құрамынан бірлескен қызметке басшылық жасау үшін жеке тұлға 
болып табылатын, жай серіктестіктің бірлескен қызмет туралы 
шарты жəне пəтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың барлық 
меншік иесі берген жай жазбаша сенімхат негізінде əрекет ететін 
сенім білдірілген адамды айқындай алады.»; 

үшінші бөліктің 1), 3) жəне 5) тармақшалары мынадай редак-
цияда жазылсын:

«1) пəтерлер, тұрғын емес үй-жайлар, орынтұрақ орындары, 
қоймалар меншік иелерінің тізімін қалыптастыруды;»;

«3) жиналыс жəне үй кеңесі қабылдаған шешімдер туралы 
ақпаратты жəне өзге де ақпаратты Қазақстан Республикасының 
дербес деректер жəне оларды қорғау туралы заңнамасында 
белгіленген талаптарды ескере отырып, жалпыға қолжетімді 
орындарда орналастыруды;»;

«5) үй кеңесінің шешімі бойынша сервистік қызмет субъек-
тілерімен қызметтер көрсету туралы шарттарды жасасуды жəне 
орындауды;»; 

мынадай мазмұндағы 8-1) жəне 8-2) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«8-1) жазбаша талап ету бойынша күнтізбелік он бес күн 
ішінде пəтердің, тұрғын емес үй-жайдың меншік иесіне, үй 
кеңесі мүшелерінің біреуіне немесе ревизиялық комиссия 
мүшелерінің біреуіне (ревизорға) кондоминиум объектісін 
басқару жəне кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау 
жөніндегі ай сайынғы жəне жылдық есептер бойынша қаржылық 
құжаттаманың (бастапқы есепке алу құжаттары, қаржылық 
есептілік, ағымдағы шот пен жинақ шоты бойынша операцияларға 
байланысты құжаттар) көшірмелерін қағаздағы жəне (немесе) 
электрондық түрінде беруді;

8-2) электрондық нысанда ақпаратты қалыптастыру, өңдеу, 
сондай-ақ орталықтандырылған түрде жинау жəне сақтау, оның 
ішінде тұрғын үй қатынастары жəне тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық саласындағы ақпараттандыру объектілерінің жұмыс 
істеу қағидаларында көрсетілген талаптарға сəйкес ақпарат 
беруді;»;

22) мынадай мазмұндағы 43-2-баппен толықтырылсын:
«43-2-бап. Тікелей бірлесіп басқару
1. Бір көппəтерлі тұрғын үй пəтерлерінің, тұрғын емес үй-

жайларының меншік иелері, егер мұндай меншік иелерінің саны 
он алтыдан аспаса, кондоминиум объектісін басқаруды, оны 
күтіп-ұстауды қаржыландыруды жəне кондоминиум объектісі 
ортақ мүлкінің сақталуын қамтамасыз етуді өздері дербес жүзеге 
асыруға құқылы.

2. Пəтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың барлық меншік 
иесінің тікелей бірлесіп басқаруы екінші деңгейдегі банктерде 
ағымдағы шот пен жинақ шотын ашпай жүзеге асырылуы мүмкін.

3. Көппəтерлі тұрғын үй пəтерлерінің, тұрғын емес үй-
жайларының меншік иелері пəтерлердің, тұрғын емес үй-
жайлардың барлық меншік иесі қол қойған қызметтер көрсету 
шарты бойынша басқарушы компанияны жалдауға құқылы.

4. Басқарушы компания бір тұрғын үй алабында орналасқан, 
кондоминиум объектісін басқару нысаны ретінде тікелей 
бірлесіп басқаруды таңдаған бірнеше көппəтерлі тұрғын үйді өз 
басқаруына біріктіруге құқылы.»;

23) 44-1-баптың 2-тармағының бірінші жəне екінші бөлік-
теріндегі жəне 44-2-баптың 1-тармағының төртінші абзацындағы 
«пəтерлер, тұрғын емес үй-жайлар», «Пəтерлердің, тұрғын емес 
үй-жайлардың» деген сөздер тиісінше «пəтерлердің, тұрғын емес 
үй-жайлардың, орынтұрақ орындарының, қоймалардың», «Пəтер-
лердің, тұрғын емес үй-жайлардың, орынтұрақ орын дарының, 
қоймалардың» деген сөздермен ауыстырылсын;

24) 47-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Кооператив мүшелерiнiң не олардың сенiм бiлдiрілген 

адамдарының кемiнде елу пайызы қатысқан кезде кооператив 
мүшелерi жалпы жиналысының құқықтық күші болады.»;

25) 48-1-бапта:
2-тармақта:
1), 6) жəне 8) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«1) пəтерлер, тұрғын емес үй-жайлар, орынтұрақ орындары, 

қоймалар меншік иелерінің тізімін қалыптастыруды;»;
«6) кондоминиум объектісін басқаруға жəне кондоминиум 

объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстардың 
жылдық сметасының жобаларын жəне кондоминиум объектісін 
басқару жəне кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау 
жөніндегі ай сайынғы жəне жылдық есептерді жасауды, оларды 
үй кеңесінің қарауына ұсынуды;»;

«8) пəтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің негізгі 
қызмет көрсеткіштері туралы, кондоминиум объектісінің ор-
тақ мүлкін күтіп-ұстау бойынша қызметтерді көрсетуге жəне 
жұмыстарды орындауға жасалған шарттар, оларды көрсету (орын-
дау) тəртібі мен талаптары, құны туралы, сондай-ақ ағымдағы шот 
бойынша ақша қозғалысы туралы ақпаратқа еркін қол жеткізуін 
қамтамасыз етуді;»;

9) тармақшадағы «мониторингтеуді жүзеге асырады.» деген 
сөздер «мониторингтеуді;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай 
мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:

«10) жиналыс жəне үй кеңесі қабылдаған шешімдер туралы 
ақпаратты жəне өзге де ақпаратты Қазақстан Республикасының 
дербес деректер жəне оларды қорғау туралы заңнамасында бел-
гіленген талаптарды ескере отырып, жалпыға қолжетімді орын-
дарда орналастыруды жүзеге асырады.»;

мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
«5. Тұрғын үй инспекциясы уақытша басқарушы компанияны 

тағайындаған кезде кондоминиум объектісін басқару бойын-
ша қызметтер көрсету тұрғын үй инспекциясы мен уақытша 
басқарушы компания арасындағы шарт негізінде жүзеге асы-
рылады.

Уақытша басқарушы компания кондоминиум объектісін 
басқаруға жəне кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-
ұстауға арналған шығыстар сметасын есептеу əдістемесіне, 
сондай-ақ кондоминиум объектісін басқаруға жəне кондоминиум 
объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстардың 
ең төмен мөлшерін есептеу əдістемесіне сəйкес кондомини-
ум объектісін басқаруға жəне кондоминиум объектісінің ортақ 
мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстардың ең төмен мөлшерін 
қолдануға тиіс.»;

26) 49-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші жəне 
үшінші бөліктермен толықтырылсын:

«Мүліктің меншік иелері бірлестігі төрағасының, жай серік-
тестіктің сенім білдірілген адамының отбасы мүшелері немесе үй 
кеңесінің мүшелері ревизиялық комиссияның мүшелері (ревизор) 
болып сайлана алмайды.

Ревизиялық комиссия (ревизор) кондоминиум объектісін 
басқару жəне кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау 
жөніндегі қаржылық құжаттаманы тексеруді жүзеге асырады.»;

27) 50-бапта:
1-тармақтың бірінші бөлігі «үй-жайдың», «үй-жайды» деген 

сөздерден кейін тиісінше «, орынтұрақ орнының, қойманың», «, 
орынтұрақ орнын, қойманы» деген сөздермен толықтырылсын;

3 жəне 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері өздері жүзеге 

асыратын өндірістік, сауда жəне өзге де қызметке байланысты 
ортақ мүлікті пайдалану бойынша шығыстарды кондомини-
ум объектісін басқаруға жəне кондоминиум объектісінің ортақ 
мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстардың жылдық сметасында 
бел гіленгеннен тыс өтеуге міндетті.

Пəтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың, орынтұрақ орын-
дарының, қоймалардың меншік иелерінің өздеріне мүліктің 
меншік иелері бірлестігі берген шектеулі пайдаланылатын ортақ 
мүлікті немесе жер учаскесін жеке-дара пайдалануға байланысты 
шығыстары да осындай тəртіппен төленеді.»;

4. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін жеке мақсаттар 
үшін пайдалануға байланысты шығыстарды осы мүлікті шектеулі 

пайдалану құқығы тиесілі пəтердің, тұрғын емес үй-жайдың, 
орынтұрақ орнының, қойманың меншік иесі өтеуге тиіс.»;

5-тармақ «шығыстарды» деген сөзден кейін «, сондай-ақ 
орынтұрақ орнының, қойманың меншік иесі орынтұрақ орнын, 
қойманы күтіп-ұстауға арналған шығыстарды» деген сөздермен 
толықтырылсын; 

мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
«6. Пəтердің, тұрғын емес үй-жайдың, орынтұрақ орнының, 

қойманың меншік иесі осы Заңның 42-1-бабы 2-тармағының 
6-1), 9), 10), 12) жəне 12-1) тармақшаларында айқындалған 
төлемдер бойынша берешекті өтемеген кезде мүліктің меншік 
иелері бірлестігінің төрағасы немесе жай серіктестіктің сенім 
білдірілген адамы не сенімхат негізінде көппəтерлі тұрғын үйдің 
басқарушысы не басқарушы компания не тұрғын үй инспекциясы-
мен жасалған шарт негізінде уақытша басқарушы компания төлем 
белгіленген күннен кейін үш ай өткен соң берешекті өндіріп алу 
туралы нотариусқа немесе сотқа жүгінуге құқылы.»;

28) 50-2-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«Мүліктің меншік иелері бірлестігінің төрағасы немесе жай 

серіктестіктің сенім білдірілген адамы не көппəтерлі тұрғын 
үйдің басқарушысы немесе басқарушы компания не тұрғын үй 
инспекциясы тағайындаған уақытша басқарушы компания есепті 
кезеңнен кейінгі айдың оныншы күніне дейін пəтерлердің, тұрғын 
емес үй-жайлардың меншік иелеріне кондоминиум объектісін 
басқару жəне кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау 
жөніндегі ай сайынғы есепті тұрғын үй қатынастары жəне тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы ақпараттандыру 
объектілері арқылы ұсынады жəне оны жалпыға қолжетімді 
орындарда орналастырады.»;

29) 50-3-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге 

ақша жинақтау үшін мүліктің меншік иелері бірлестігінің 
төрағасы не жай серіктестіктің сенім білдірілген адамы екінші 
деңгейдегі банктердің бірінде жинақ шотын ашады.»;

2-тармақ алып тасталсын;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеу 

үшін ақша жинақтауға қатысу екінші деңгейдегі банктердің 
құқығы болып табылады. Екінші деңгейдегі банктер кондоминиум 
объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеу үшін ақша жинақтауға 
қатысқан жағдайда, олар осы Заңның талаптарын сақтауға тиіс.»;

4-тармақ алып тасталсын;
5 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Тұрғын үй инспекциясы көппəтерлі тұрғын үйді бюд-

жет қаражаты есебінен күрделі жөндеу жүргізуді талап ететін 
көппəтерлі тұрғын үйлердің тізбесіне енгізген кезде кондоми-
ниум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеу үшін жобалау 
ұйымын айқындауға жəне жобалау-сметалық құжаттаманы 
дайындауға жергілікті бюджет қаражатының есебінен конкурс 
өткізеді.

6. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу 
жүргізу үшін мердігер ұйым таңдауды үй кеңесі жүзеге асыра-
ды. Үй кеңесі кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі 
жөндеуге арналған ақшаның нысаналы жұмсалуына мониторингті 
жүзеге асырады.»;

30) 73-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай редакция-
да жазылсын:

«Осы Заңда белгіленген тəртіппен тұрғынжайға мұқтаж 
деп танылған жəне тұрғынжай алғанға дейін есепке қойылған 
Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын өңірлерге 
қоныс аудару тəртібімен Қазақстан Республикасының аза-
маттығын алған қандастар, жетім балалар жəне ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалар, толық емес отбасылар, «Алтын 
алқа», «Күміс алқа» алқаларымен наградталған немесе бұрын 
«Батыр ана» атағын алған, сондай-ақ I жəне II дəрежелі «Ана 
даңқы» ордендерімен наградталған көпбалалы аналар, көпбалалы 
отбасылар есептен шығарып тасталуға жатпайды.».

2. «Нотариат туралы» 1997 жылғы 14 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына:

1) 92-1-баптың 2-тармағының 6) тармақшасы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«6) «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 42-1-бабы 2-тармағының 6-1), 9), 10), 12) жəне 12-
1) тармақшаларында айқындалған төлемдерден жалтаратын 
пəтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың, орынтұрақ орындарының, 
қоймалардың меншік иелерінен берешекті өндіріп алу туралы;»;

2) 92-2-баптың 3-тармағында:
«92-1-баптың» деген сөздер «Осы Заңның 92-1-бабы» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
«, 6), 7) жəне 8) тармақшалардың» деген сөздер «жəне 8) 

тармақшаларының» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Осы Заңның 92-1-бабы 2-тармағының 6) жəне 7) тармақ-

шаларының негізінде атқарушылық жазба борышкердің (жеке 
тұлғаның) тіркелген жері не тұрғылықты жері бойынша не жыл-
жымайтын мүлкінің орналасқан жері бойынша, егер заңды тұлға 
борышкер болып табылса, онда оның тіркелген жері не оның 
тұрақты жұмыс істейтін органының орналасқан жері бойынша не 
жылжымайтын мүліктің орналасқан жері бойынша жасалады.».

3. «Алматы қаласының ерекше мəртебесі туралы» 1998 жылғы
1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:
4-баптың 6-5) тармақшасындағы «көппəтерлі тұрғын үй 

пəтерлері, тұрғын емес үй-жайлары меншік иелерінің лифтілерді 
жөндеуге жəне ауыстыруға, көппəтерлі тұрғын үйді күрделі 
жөндеуге байланысты шығындарды өтеуі» деген сөздер «пəтер-
лер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің лифтілерді жөн-
деуге жəне ауыстыруға, көппəтерлі тұрғын үйді күрделі жөн деуге 
байланысты ақшаны қайтаруын қамтамасыз ету» деген сөздермен 
ауыстырылсын.

4. «Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысы 
жинақ ақшасы туралы» 2000 жылғы 7 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына:

4-баптың 1-тармағының үшінші бөлігі алып тасталсын.
5. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 

басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 6-бап мынадай мазмұндағы 2-12-тармақпен толықтырылсын:
«2-12. Облыс мəслихатының құзыретіне аумағында жұмыс 

берушілер жалға берілетін тұрғынжайлар салуды жоспарлайтын 
ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің тізімін бекіту 
жатады.»;

2) 27-бапта:
1-тармақтың 27-6) тармақшасындағы «көппəтерлі тұрғын үй 

пəтерлері, тұрғын емес үй-жайлары меншік иелерінің лифтілерді 
жөндеу мен ауыстыруға, көппəтерлі тұрғын үйді күрделі жөндеуге 

байланысты шығындарды өтеуі» деген сөздер «пəтерлер, тұрғын 
емес үй-жайлар меншік иелерінің лифтілерді жөндеуге жəне 
ауыстыруға, көппəтерлі тұрғын үйді күрделі жөндеуге байла-
нысты ақшаны қайтаруын қамтамасыз ету» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

«1-5. Республикалық маңызы бар қаланың, астананың əкімдігі 
шетелдіктер үшін» деген сөздер «1-6. Республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың əкімдігі шетелдіктер үшін» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

мынадай мазмұндағы 1-7-тармақпен толықтырылсын:
«1-7. Облыс əкімдігі ауылда, кентте, ауылдық округте жалға 

берілетін тұрғынжайлар салынған кезде жұмыс берушілердің 
шығындарын субсидиялайды, сондай-ақ аумағында жұмыс 
берушілер жалға берілетін тұрғынжайлар салуды жоспарлайтын 
ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің тізімін облыс 
мəслихатының бекітуіне ұсынады.»; 

3) 31-бапта:
1-тармақтың 16-5) тармақшасындағы «көппəтерлі тұрғын 

үй пəтерлері, тұрғын емес үй-жайлары меншік иелерінің 
лифтілерді жөндеуге жəне ауыстыруға, көппəтерлі тұрғын үйді 
күрделі жөндеуге байланысты шығындарды өтеуі» деген сөздер 
«пəтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің лифтілерді 
жөндеуге жəне ауыстыруға, көппəтерлі тұрғын үйді күрделі 
жөндеуге байланысты ақшаны қайтаруын қамтамасыз ету» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 1-2-тармақпен толықтырылсын:
«1-2. Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімдігі аумағында 

жұмыс берушілер жалға берілетін тұрғынжайлар салуды жоспар-
лайтын ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің тізімін 
дайындайды жəне облыс əкімдігіне ұсынады, сондай-ақ ауылда, 
кентте, ауылдық округте жалға берілетін тұрғынжайлар салынған 
кезде жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялауды жүзеге 
асырады.». 

6. «Сəйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы» 
2007 жылғы

12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:
11-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 3-8) тармақшамен 

толықтырылсын:
«3-8) елді мекендер шекараларының шегінде тұрғын үй 

қорын басқару, газ жəне газбен жабдықтау салаларындағы 
əлеуметтік инфрақұрылым объектілерінде мемлекеттік бақылау 
мен қадағалауды жəне елді мекендер шекараларының шегінде 
өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы əлеуметтік инфрақұрылым 
объектілерінде қауіпті техникалық құрылғыларды қауіпсіз пай-
далану талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылау мен 
қадағалауды жүзеге асыратын тұрғын үй инспекциясына;».

7. «Қазақстан Республикасы астанасының мəртебесі туралы» 
2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

9-баптың 19-10) тармақшасындағы «көппəтерлі тұрғын үй 
пəтерлері, тұрғын емес үй-жайлары меншік иелерінің лиф ті-
лерді жөндеуге жəне ауыстыруға, көппəтерлі тұрғын үйді күр-
делі жөндеуге байланысты шығындарды өтеуі» деген сөздер 
«пəтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің лифтілерді 
жөндеуге жəне ауыстыруға, көппəтерлі тұрғын үйді күрделі 
жөндеуге байланысты ақшаны қайтаруын қамтамасыз ету» деген 
сөздермен ауыстырылсын.

8. «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу 
туралы» 2007 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Заңына:

39-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі «жазбаша өтініш» деген 
сөздерден кейін «немесе жергілікті атқарушы органның өтініші 
немесе көппəтерлі тұрғын үйдің тапсырыс берушісінің (құрылыс 
салушысының) өтініші» деген сөздермен толықтырылсын.

9. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық мəселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2019 жылғы 26 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

2-баптың 5-тармағының бірінші бөлігінде:
екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«қабылдау-тапсыру актісі бойынша көппəтерлі тұрғын үй 

кеңесіне көппəтерлі тұрғын үйді, кондоминиум объектісінің ортақ 
мүлкін салуға, басқаруға, күтіп-ұстауға жəне пайдалануға бай-
ланысты барлық қолда бар құжаттарды, оның ішінде қаржылық 
құжаттаманы (бастапқы есепке алу құжаттары, қаржылық 
есептілік, ағымдағы шот пен жинақ шоты бойынша операцияларға 
байланысты құжаттар) беруге;»;

мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:
«кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге 

ақша жинақтау үшін мүліктің меншік иелері бірлестігіне немесе 
көппəтерлі тұрғын үйдің жай серіктестігінің сенім білдірілген 
адамына екінші деңгейдегі банкте ашылған жинақ шотына кондо-
миниум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге жинақталған 
(алынған) ақшаны аударуды жүзеге асыруға;».

2-бап.
1. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 

күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
2. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін құрылған көппəтерлі 

тұрғын үйдің жай серіктестіктері осы Заң қолданысқа енгізілген 
күннен бастап екі жыл ішінде кондоминиум объектісін басқару 
нысанын осы Заңның талаптарына сəйкес келтіруге міндетті.

3. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін мүліктің меншік 
иелері бірлестігінің төрағасымен немесе жай серіктестіктің сенім 
білдірілген адамымен кондоминиум объектісін басқару бойын-
ша қызметтер көрсету туралы шарт жасаспай көппəтерлі тұрғын 
үйді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асырған басқарушы ком-
паниялар осы Заң қолданысқа енгізілген кезден бастап алты ай 
ішінде көппəтерлі тұрғын үйді басқару, күтіп-ұстау жəне пай-
далану жөніндегі келісімдердің қолданылуын тоқтатады жəне:

қабылдау-тапсыру актісі бойынша көппəтерлі тұрғын үй 
кеңесіне көппəтерлі тұрғын үйді салуға, басқаруға, күтіп-ұстауға 
жəне пайдалануға байланысты барлық қолда бар құжаттарды, 
оның ішінде қаржылық құжаттаманы (бастапқы есепке алу 
құжаттары, қаржылық есептілік, ағымдағы шот пен жинақ шоты 
бойынша операцияларға байланысты құжаттар) беруге;

кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге 
ақша жинақтау үшін мүліктің меншік иелері бірлестігіне немесе 
көппəтерлі тұрғын үйдің жай серіктестігінің сенім білдірілген 
адамына екінші деңгейдегі банкте ашылған жинақ шотына кондо-
миниум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге жинақталған 
(алынған) ақшаны аударуды жүзеге асыруға міндетті.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2023 жылғы 15 наурыз
№207-VІI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының �кімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне 

�згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Соңы. Басы 1, 14-беттерде) 


