" Құрылыс және реконструкция (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) жобаларын әзірлеу кезінде материалдарды ұсыну "
мемлекеттік көрсетілетін қызмет паспорты
Кажетті құжаттар

Қызмет көрсету мерзімі

сәулет-жоспарлау тапсырмасын және ТШ-ны/ жаңа құрылысқа
бастапқы материалдарды алу үшін:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2қосымшаға
сәйкес
нысан
бойынша
бастапқы
материалдарды/сәулет-жоспарлау тапсырмасын және техникалық
шарттарды ұсыну / тіреу және қоршау конструкцияларын,
инженерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертуге байланысты
қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жекелеген бөліктерін)
реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) үшін
бастапқы материалдар алу туралы өтініш;
жер учаскесіне құқық беретін құжаттың электрондық көшірмесі
("Жылжымайтын мүлік тіркелімі" мемлекеттік мәліметтер
базасында тіркелмеген жағдайда);
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3қосымшаға сәйкес инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету
көздеріне қосылу үшін нысан бойынша техникалық шарттарға
арналған
сауалнама
парағының
электрондық
көшірмесі
(техникалық шарттарды қажет болған жағдайда);
қолданыстағы ғимараттардағы үй-жайларды (жекелеген
бөліктерін) реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, қайта
жабдықтауға) бастапқы материалдарды алу үшін:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2қосымшаға
сәйкес
нысан
бойынша
бастапқы
материалдарды/сәулет-жоспарлау тапсырмасын және техникалық
шарттарды ұсыну / тіреу және қоршау конструкцияларын,
инженерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертуге байланысты
қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жекелеген бөліктерін)
реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) үшін
бастапқы материалдар алу туралы өтініш;
тұрғын үйдің үй-жайлары (пәтерлері) меншік иелерінің жалпы
санының кемінде үштен екі бөлігінің жазбаша келісімі немесе, егер
өзгерістер кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін қозғаған
жағдайда, тұрғын үйдің үй-жайлары (пәтерлер) меншік иелерінің
жиналыс хаттамасының электрондық көшірмесі;
өзгертілетін үй-жайдың техникалық паспортының электрондық
көшірмесі (болған жағдайда);
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-

Техникалық және (немесе)
технологиялық
жағынан
күрделі емес объектілерді
жобалауға арналған өтінішті
қарау мерзімі:
сәулет-жоспарлау
тапсырмасын (бұдан әрі –
СЖТ)
және
техникалық
шарттарды (бұдан әрі – ТШ)
беруге – 6 (алты) жұмыс күні;
бастапқы материалдарды
(СЖТ, ТШ, егжей-тегжейлі
жоспарлау жобасының (бұдан
әрі – ЕТЖЖ) көшірмесі, тік
жоспарлау белгілері, жолдар
мен көшелердің көлденең
қималары, сыртқы инженерлік
желілер
трассаларының
схемалары) алуға – 15 (он
бес) жұмыс күні.
Техникалық және (немесе)
технологиялық
жағынан
күрделі
объектілерді
жобалауға арналған өтінішті
қарау мерзімі:
СЖТ және ТШ беруге – 15
(он бес) жұмыс күні;
бастапқы материалдарды
(СЖТ,
ТШ,
ЕТЖЖ-ның
көшірмесі,
тік
жоспарлау
белгілері,
жолдар
мен
көшелердің
көлденең
қималары, сыртқы инженерлік
желілер
трассаларының
схемалары) алуға – 17 (он
жеті) жұмыс күні.
Қолданыстағы

Қызмет құны және
төлеу тәртібі
тегін

Қызмет көрсету нәтижесі

осы мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына 1-қосымшаға
сәйкес нысан бойынша СЖТ және
ТШ-дың электрондық көшірмесі;
жаңа
құрылысқа
бастапқы
материалдардың
электрондық
көшірмесі
(сәулет-жоспарлау
тапсырмасын (СЖТ), тік жоспарлау
белгілерін,
түбегейлі
жоспарлау
жобасынан
алынған
көшірмені,
жолдар мен көшелердің көлденең
қималарын, техникалық шарттарды
(ТШ), сыртқы инженерлік желілер
трассасының схемаларын);
қолданыстағы ғимараттардағы үйжайларды (жекелеген бөліктерін)
реконструкциялауға
(қайта
жоспарлауға, қайта жабдықтауға)
бастапқы
материалдардың
электрондық көшірмесі (тіреу және
қоршау
конструкцияларын,
инженерлік
жүйелер
мен
жабдықтарды өзгертуге байланысты
қолданыстағы ғимараттардың үйжайларын (жекелеген
бөліктерін)
реконструкциялауға
(қайта
жоспарлауға,
қайта
жабдықтауға
ЖАО шешімі), СЖТ, ТШ, сыртқы
инженерлік желілер трассаларының
схемалары);
осы стандарттың 10-тармағында
көзделген жағдайлар және негіздер
бойынша мемлекеттік көрсетілетін
қызметті ұсынудан бас тарту туралы
дәлелді жауап.
Мемлекеттік қызметті көрсету
нәтижесін беру нысаны: электрондық.

қосымшаға сәйкес нысан бойынша инженерлік және коммуналдық
қамтамасыз ету көздеріне қосылу үшін техникалық шарттарға
арналған
сауалнама
парағының
электрондық
көшірмесі
(инженерлік және/немесе коммуналдық қамтамасыз ету көздеріне
қосымша қосу және/немесе жүктемені арттыру қажет болған
жағдайда);
жер учаскесіне құқық белгілейтін құжаттың электрондық
көшірмесі (егер реконструкциялау жер учаскесін қосымша бөлуді
(кесіп беруді) көздейтін болса) ("Жылжымайтын мүлік тіркелімі"
мемлекеттік деректер қорында тіркелмеген жағдайда);
техникалық жобаның электрондық көшірмесі;
егер жобалаушы техникалық жобада үй-жайларды (тұрғын үй
бөліктерін) жоспарланған реконструкциялау (қайта жоспарлау,
қайта жабдықтау) немесе үй-жайлардың шекарасын ауыстыру
өзгертілетін үй-жайлармен (үй бөліктерімен) жапсарлас үй-жайлар
(үй бөліктері) меншік иелерінің мүдделерін қозғайтынын көрсеткен
жағдайда, егер жоспарланған реконструкциялау (қайта жоспарлау,
қайта жабдықтау) немесе үй-жайлардың шекарасын ауыстыру
өзгертілетін үй-жайлармен (үй бөліктерімен) жапсарлас үй-жайлар
(үй бөліктері) меншік иелерінің мүдделерін қозғайтын болса,
олардың нотариалды куәландырылған жазбаша келісімның
электрондық көшірмесі қосымша қоса беріледі.

ғимараттардағы үй-жайларды
(жекелеген
бөліктерін)
реконструкциялауға
(қайта
жоспарлауға,
қайта
жабдықтауға)
бастапқы
материалдарды алуға өтінішті
қарау мерзімі – 15 (он бес)
жұмыс күні.
Дәлелді бас тарту – 5 (бес)
жұмыс күні.

