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үшін республикада бағалық аймақтау,  бағалық аймақтардың шекараларын  белгілеу жǩне елді 
мекендердегі жер учаскелері үшін базалық төлем ставкасына енгізілетін түзету коэффициенттерін 
анықтау жүзеге асырылады. Қазіргі уақытта бұл шаралар көптеген облыс орталықтары бойынша 
орындалды.

Нақты бір жер учаскесінің кадастрлық (бағалық) құны жер учаскелері үшін базалық төлем 
ставкаларына сǩйкес, оларға түзету (көтеру жǩне төмендету) коэффициенттерін қолданумен бірге 
анықталады.

Елді мекендердегі жер учаскелерінің бағалық құнын анықтау кезінде түзету коэффициенттері 
бағалық аймақтау сұлбаларында (схемаларында) анықталған бағалық  аймақтардың шекараларына 
сǩйкес белгіленеді, ǩрі мұнда көтеру немесе төмендету коэффициенттерінің шекті (максималды) 
мөлшері екі еселенген мөлшерден аспауы тиіс.

Ауыл шаруашылығын жүргізу үшін мемлекет берген жер учаскелерінің бағалық құнын анықтау 
кезінде түзету коэффициенттері жер учаскесінің сапалық жағдайына, оның орналасқан жеріне, 
сумен қамтамасыз етілуіне, қызмет көрсету орталықтарынан шалғайлығына қарай қолданылады. 
Мұнда бағалық құнның жалпы көтеру (төмендету) мөлшері базалық төлем ставкасының 50%-нан 
аспауы қажет.

Жер учаскелерінің нарықтық құны тараптардың келісуімен анықталады жǩне сұраныс пен 
ұсынысқа байланысты болып, көп жағдайда мемлекеттік кадастрлық құннан едǩуір асып түседі.

* * *
Разработаны рекомендации по совершенствованию и эффективность использования земельными 

ресурсами Казахстана

Recommendations about improvement to an effective using of land resources of Kazakhstan are 
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Авторлар ауыл шаруашылығында жер ресурстарын ұтымды пайдалануды анықтау ǩдістері мен 
ǩдістемелік негіздерін ұсынады. Алматы облысы шаруашылықтарының мысалында жер пайдалану 
тиімділігі көрсетіліп, жер қатынастарын мемлекеттік реттеу ǩдістері мен тетіктері (механизмдері) 
баяндалған.

Жер ресурстарын пайдаланудың экономикалық тиімділігі – бұл өндіріс шығындарымен ара 
қатынасы белгіленген, заттай немесе құндық көрсеткіштермен белгіленген, ауыл шаруашылығы 
өнімінің түріндегі жер қайтарымы. 

Біздің пікірімізше, өнім өндіруді ұлғайтуға ресурстар мен шығындардың озық, бірдей жǩне 
баяулатылған өсуі кезінде қол жеткізуге болады. Бірінші жағдайда өндіріс тиімділігі төмендейді, 
екіншісінде - өзгеріссіз қалады, ал үшіншісінде – ұлғаяды.

Өндірістік ресурстарды тиімді пайдаланудың негізгі көрсеткіштеріне жалпы өнімнің өсуі, 
жалпы жǩне таза табыс, сондай-ақ пайда алу, яғни оларды пайдалануға жұмсалған шығындардың 
қайтарымдылығы жатады. Қолданылатын ресурстардың қайтарымдылығы (ресурстық қайтарым) 
– бұл ауыл шаруашылығы өндірісінің экономикалық тиімділігін кешенді бағалаудың негізгі 
сатыларының бірі жǩне ауыл шаруашылығы кǩсіпорындары мен тауар өндірушілердің табыстылығын 
қамтамасыз ету үшін оларды ұтымды пайдаланудың басты шарты.

Кез келген кǩсіпорын, сала жǩне жалпы халық шаруашылығы өзінің билігіндегі барлық қолда 
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бар ресурстарды ең жоғары дǩрежеде пайдалануға тырысуы қажет. Ол үшін бұларды теңестіріп, 

өндіріске максималды түрде араластыру керек. Бірінші кезекте еңбекке қабілетті тұрғындарды 

еңбекке тарту қажет: жұмыссыздықпен күрес – бұл экономикалық саясаттың маңызды басымдығы. 

Бұл мǩселені шешу үшін бірінші кезекті шара ретінде ішкі нарықты ынталандыру керек.

Ресурстық потенциалды пайдалану тиімділігінің жалпы көрсеткіші құраушы екі формулаға 

бөлінеді:
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мұнда ЖӨ - жалпы өнім, теңге;

  РП – ресурстық потенциал, теңге;

  ӨП - өндірістік потенциал, теңге.

Ресурстық потенциалды (Э
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) пайдалану тиімділігінің жалпы қорытылған көрсеткіші пайызбен 
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Берілген тǩсіл шаруашылықтар жұмысын, олардың ресурспен қамсыздандырылуын ескере 

отырып, объективті түрде қорытындылауға жǩне ресурстарды пайдалануды жақсартудың нақты 

резервтерін анықтауға мүмкіндік береді.

Жерді пайдаланудың экономикалық тиімділігін анықтау кезінде ауыл шаруашылығы 

алқаптарының құрылымы мен сапасын ескеру қажет. Бұл ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің 

шаруашылық қызметтерінің нǩтижелерін ǩділ анықтауға көмектеседі.

Жер құнының негізгі элементі дифференциалдық рента болып табылады, оның экономикалық 

негізі – неғұрлым өнімді немесе өткізу нарығы бойынша қолайлы орналасқан жер учаскелерінен 

алынатын І дифференциалдық рента, немесе жерге қосымша салымдар нǩтижесінде алынатын 

қосымша табыс ІІ дифференциалдық рента.

Жерді пайдалану тиімділігінің айырмашылықтары оның ренталық мүмкіндіктеріне ғана 

емес, шаруашылық жүргізу деңгейіне де байланысты болуы мүмкін. Ренталық табыстар есебі 

олардың ǩсерін шектеп, жұмыстың соңғы нǩтижесінің көрсеткіштерінен ренталық жағдайлармен 

шартталатын үлесті бөліп тастауы қажет.

Біздің пікірімізше, жерді экономикалық бағалау мǩселелері жөніндегі дайындамалардың негізгі 

бағыттары ǩртүрлі санаттағы жерді бағалау үшін өзара келісімделген шешімдер жүйесін пайдалана 

отырып, бірыңғай ǩдістемелік негіз құру болып табылады.

Жер алқаптарын қарқындандырудың (интенсификациялаудың) ǩртүрлі деңгейі ǩртүрлі 

ұйымдастыру-құқықтық формалы шаруашылықтардағы жер пайдалану тиімділігінде көрсетіледі 

(1-кесте).

1-кесте. Алматы облысының шаруашылықтарындағы жер пайдалану тиімділігінің көрсеткіштері

Шаруашылық 

атауы

А/ш жерінің 100 

гектарынан алынғаны, ц

Егістіктің 100 гектарынан алынғаны, ц

ірі қара мал 

өсімі

сүт шошқа 

өсімі, ц

астық дақылдары қант 

қызылшасы

АҚ 0,1 2,5 0,6 1807 25470

АШӨК 1,9 2,2 4,6 1953 20090

ЖШС 3,8 6,1 11,5 1620 23790

Шаруа (фермер) 

қожалықтары

2,7 2,9 3,4 1090 22120

            Ескерту авторлармен дайындалған

 Облыстағы жерге қатысты процедураларды (мǩмілелерді) жүзеге асырушы мекемелердің 

қызметін талдау, мемлекеттік реттеу жүйесінің жетілдірілмегендігін анықтауға мүмкіндік берді.
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Ең алдымен оны, жер мǩселелерін басқару жǩне реттеумен айналысатын ǩртүрлі ұйымдардың 

көбіне құжаттарды есепке алу, тіркеу, рǩсімдеу жǩне беру бойынша бірдей өкілеттік пен қызметті 

орындайтындығынан байқауға болады. Біз жер қатынастарын тиімді басқаруды 1-суретке сǩйкес 

келесі түрде шешуге болады деп санаймыз.

Жер алқаптарының сапалық сипаттамаларының бағалық көрсеткіштеріне қарай, жерді пайдалану 

тиімділігі деңгейінің сандық мǩні өзгергенімен, қорытынды бір мағынада қалады: белгілі бір 

ұйымдастырушы-құқықтық форма тауар өндірушілердің рентабелді жұмыс істеуі жағдайында ғана 

басымдылықты дамуға қол жеткізе алады.

Біздің көзқарасымыз бойынша, заңдардан жǩне ǩртүрлі деңгейдегі заңға қосымша актілерден 

тұратын жүйе, 2-суретке сǩйкес жер қатынастарын құру, қызмет ету, бақылау жǩне реттеудің 

ұйымдастырушы-экономикалық жǩне құқықтық тетіктері (механизмдері) түрінде болуы тиіс.

Ауыл шаруашылы ығ

тауар ндірушілеріө

Аудан

әкімдігі

Облыс

әкімдігі

А парат алушыларқ

Әділет мекемелері Жер комитеті Салы органдарық

ТТБ

(БТИ)

М лікү

комитеттері

Таби и ресурстардығ

қ ғор ау комитеті

С улет органыә

1-сурет. Жер мǩселелерін тиімді басқаруды ұйымдастыру

Жер атынастарын реттеу ж йесіқ ү

Құқ қ қы ты тетік

(механизм)

Ұйымдастыру тетігі

(механизмі)

Экономикалық тетік

(механизм)

Жергі-

лікті

де гейң

Респуб-

ликалық

де гейң

Жер туралы заң

Жер кодексі

Нормативтік-

құқ қ қы ты акт

Жер нарлы ынқұ ғ

қ ғ әор ау ж не

жа ыртуңғ

Жерді

жекешелендіру

Жерді пайдалануды

ба ылауқ

Жерге орналастыру

Кадастрлы ба ақ ғ

Жер туралы м лімеә ттер банкін руқұ

Салы тарқ

Субсидия

Же ілдіктерң

Айыпп лдарұ

Ынталандыру

2 сурет. Жер қатынастарын реттеу тетігін (механизмін) құру сұлбасы 
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Бұл тетіктерді (механизмдерді) бір бірінен ажыратқан дұрыс, себебі құқықтық шешімдер 
жиынтығы жер қатынастарының құқықтық тетігін (механизмін) немесе құқықтық базасын құрады, 

ал бұл құжаттардың нақты ұйымдастыру немесе экономикалық шешімдері көрсетілген мазмұнды 

бөлігі ұйымдастырушы-экономикалық тетікті  құрады. Атап өту қажет, нарықтық экономикада жер 

қозғалысындағы негізгі көрсеткіштер болып, сұраныс пен ұсыныс табылады, 3-сурет. 

Жер ал аптарын жа сарту ж неқ қ ә

оларды сапалы жа дайын к  теруң қ ғ ө

ж  ніндегі шараларө

Қ қ ұолда бар жер ал аптарын   тымды

пайдалану (пайда а асыру) жолдарығ

мен дістеріә

Жерге орналастыру

Ландшафты егінқ

шаруашылы ы ж  йесіғ ү

Ал аптар рылымын ж неқ құ ә

да ылдарды егістікқ ң

аудандарын о тайландыруң

Т ым шаруашылы ы ж  йесіұқ ғ ү

Таби и шабынды тар менғ қ

жайылымдарды

құ үнарландыру ж  йесі

Б  лінген жерлерді айтаү қ

қалпына келтіру

Эрозиямен б  лінген жерлердіү

мелиорациялау

Қ қ қ әыш ыл топыра ты ктеу

ж не т  здан ан топыра тыә ұ ғ қ

гипстеу

Ауыл шаруашылы ығ

ма саттарына арнал ан жердіқ ғ

айналымнан негізсіз

шы арумен к  ресғ ү

Ауыл тауар   ндірушілерініө ң

материалды м  дделілігі менқ ү

жауапкершілігін к  теруө

3-сурет. Ауыл шаруашылығы мақсаттарына арналған жерді пайдалану

 тиімділігін көтеру жолдары

Ауыл шаруашылығы мақсаттарына арналған жерге сұранысты құруда үш бағытты бөліп көрсетуге 

болады:

- жерді ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру үшін пайдалану мақсатымен. Ірі кǩсіпорындар 

жер үлестерін сатып алуды ұйымдастырады, соның ішінде оларды жарғы қорына енгізу тетігін 

(механизмін) пайдаланады, бұл жағдайға инвесторларды тартқан жеңіл. Шаруа (фермер) 

қожалықтары өздерін кеңейту үшін, ǩдетте жер үлестерін жалға алады;

- ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерде олар елді мекендер жеріне ауыстыру мақсатымен, 

мұнда олар ǩртүрлі объектілер – тұрғын үйлердің немесе коммерциялық жǩне өнеркǩсіптік 

жылжымайтын мүлік объектілерінің құрылысы үшін пайдаланылады;

- жерді қайта сату жǩне қосымша табыс алу мақсатымен.

Кǩсіпорындардың жер ресурстарын тиімді пайдалануын реттеудің экономикалық тетігіне 

(механизміне) ынталандыру шаралары мен айыппұл шаралары, баға құру, несие беру, салық 

салу кіруі қажет. Бұған, сондай-ақ қол жеткізген нǩтижелермен, жалпы табыс мөлшерімен ғана 

емес, жерді ұтымды пайдаланумен де байланыстыру қажет еңбек ақысын да жатқызуға болады. 
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Жоғары өндірістік көрсеткіштерге жерді қорғамай, оның құнарлылығын төмендете отырып, дұрыс 
пайдаланбай-ақ қол жеткізуге болатындығы баршаға мǩлім.
Ауыл шаруашылығында жерді ұтымды пайдаланудың негізгі жолдары мыналар: егін 

шаруашылығы құрылымын жақсарту, бұл ең алдымен өндірісті топырақ-климаттық жағдайларға 
қарай шоғырландыру жǩне мамандандырумен байланысты жүреді; біртіндеп қарқындандыру 
(интенсификация), бұл қосымша табыс қана алып қоймай, өндіріс пен еңбектің ұйымдастырылуын, 
технологиясын жетілдіруге ықпал етеді. ůрі жерді пайдалану тиімділігі қарқындандыру 
(интенсификация) деңгейімен, яғни жер ауданының бірлігіне шаққандағы өндіріс құралдары мен 
еңбек ресурстарының болуымен анықталады. Талдау көрсеткендей, облыста жерді пайдалану 
қарқындылығы деңгейінің төмендеу тенденциясы бар.
Облыстың микроаймақтары бойынша есептеулер, Алматы облысының жеке базалық 

кǩсіпорындары бойынша жер ресурстарын ұтымды пайдалану мен ауыл шаруашылығы өндірісінің 
тиімділігі кǩсіпорындардың табиғат қорғау қызметтері мен экономикасына инвестициялық салымдар 
тартуға қатысты мǩселелерді шешуді қажет ететіндігін көрсетеді. Диссертациялық жұмыста ауыл 
шаруашылығы мақсаттарына арналған жерді пайдалану тиімділігін көтерудің жолдары мен ǩдістері, 
4-суретке сǩйкес ұсынылған.
Ауыл шаруашылығы мақсаттарына арналған жерді сақтау, жақсарту жǩне тиімді пайдалану 

жөніндегі қандай да бір шараларды жүзеге асыру, тиісті материалдық жǩне еңбек ресурстары болған 
жағдайларда, жүргізілетін шаралар қаржылай қамтамасыз етілгенде ғана мүмкін болады.

* * *
Раскрывается основные направления совершенствования земельных отношений в АПК 

The basic directions of improvement of land relations in agro-industrial complex are considered
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Земельный налог в республике, в соответствии с налоговым законодательством, устанавливается в виде  
ежегодных фиксированных платежей за единицу земельной площади.
Базовые ставки земельного налога на земли сельскохозяйственного      значения устанавливаются с 

учетом естественного плодородия  почв, выраженного в баллах бонитета. За земли населенных пунктов они 
установлены в      расчете на 1 кв. метр площади, с учетом нормативов затрат на создание инфраструктуры 
СНП. Для крестьянских хозяйств может применяться упрощенная система в виде единого земельного налога, 
основой исчисления которого является кадастровая (оценочная) стоимость земельного участка.
Общая сумма поступления земельного налога, по данным Налогового   комитета Министерства финансов 

Республики Казахстан за 2007г., составила 10,0 млрд. тенге, в том числе от земель населенных пунктов – 
8,8 млрд. тенге, земель сельскохозяйственного назначения – 0,1 млрд. тенге, земель несельскохозяйственного 
назначения (вне границ населенных пунктов) – 1,1 млрд. тенге.
В   республике   наблюдается  положительная  тенденция  увеличения  поступления земельного налога в 

местные бюджеты. За период с 2002 по 2007 гг. общая сумма уплаты земельного налога выросла почти в два 
раза. Сведения  о  поступлении  земельного налога за 2002-2007 годы по областям приведены в таблице 1.


