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*** 

Целью оценки является определение кадастровой стоимости сельско- 

хозяйственных угодий для обоснования земельного налога, арендной платы и других 

платежей при сделках с земельными участками, при этом предметом оценки является 

значение кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий объектов оценки. 

*** 

Бағалаудың мақсаты, ауыл шаруашылық алқаптардың кадастрлық қҧнын анықтау, 

жер салығын тӛлеу, жалға алу және жер телімдерінің мәмлесінде басқа тӛлемдерді 

негіздеу, сонымен бірге бағалаудың негізі, ауыл шаруашылық алқаптарын бағалаудың 

объектісі болып табылады. 

 

*** 

Objective of an assessment is definition of cadastral cost сельско--economic угодий 

for a background of the agrarian tax, a rent and other payments at deals with the ground areas, 

thus subject matter of an assessment is value of cadastral cost agricultural угодий objects of 

an assessment. 
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Кілт сӛздер: Жердің қҧнын бағалау, бағалау кезеңдері, бағалаудың ролі. 

Қазақстанда жер реформасының ӛтуіне байланысты жерді бағалау маңызды рӛл 

атқара бастады, әсіресе бағалау жҧмыстары ауыл шаруашылық мекемелерінің ӛндірістік 

шаруашылықтарының, алқаптардың және ішкі шаруашылық жер учаскелерінің 

шекараларын белгілеуде, территориялық бірліктерін анықтауда маңызы зор. Себебі, 

бағалау нәтижелері іс жҥзінде  кӛптеген мәселелерді шешуде қолданылады, атап айтсақ: 

- ауыл шаруашылық мекемелері әрекеттерін сараптауда және шаруашылық 

жоспарлауда, ӛнім ӛндіретін шаруашылықтардың жер ӛңдеудегі есептерін негіздеуде; 

- жер пайдалануды ҧтымды әрі тиімді ҧйымдастыруда: алқаптардың тиімді 

ауданын анықтау, шаруашылық бӛлімшелердің материалдық және еңбекк қорларының 

оптимальды мӛлшерін анықтау, сонымен қатар ӛндіріс кӛлемін анықтау; 
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- жердің ӛндірістік және технологиялық қасиеттерін жақсарту мақсатында, 

сондай-ақ жер пайдалануда шығындарды азайту мақсатында шараларды дайындап 

ҧйымдастыру; 

- жер қатынастарын реттеу:  жалға алу барысында, жалға алу қҧнын негіздеуде; 

жер пайдаланымдарды қорғауда және бақылауда; жер иелері мен жер пайдаланушылар 

арасындағы, жалға алушылар мен берушілер арасындағы талас-тартысты шешуде, 

олардың арасында әр тҥрлі мәмілелер жасасуда; жерлерді қайта орналастырғанда, 

мемлекет қажеттілігіне алынғанда, табиғи апаттарда шыққан шығын мӛлшерін 

қабылдап қоюда. [1] 

Қазақстан Республикасының агроӛндірістік кешенінің қазіргі таңдағы дамуында 

басты проблема тек жерге меншіктің ӛзгеруіне ғана байланысты емес, сондай-ақ ауыл 

шаруашылық тауар ӛндірушілер ҥшін қолайлы экономикалық жағдай жасау, ауыл 

шаруашылығының ғылыми-техникалық деңгейінің ӛсуі және қалпына келуін қолға алу 

проблемалары да кӛкейтесті болып табылады. Бҧл проблемаларды шешу, жерге 

орналастыруды ең тиімді тҥрде шешуде, жерлерді бағалауды ғылыми негізделген тиімді 

әдіспен іске асыруға септігін тигізері хақ. 

Дегенмен де, нарықтық экономикаға кӛшу барысында бағалау жҧмыстарының 

саласында еліміз бірнеше нәтижелерге жетті. Атап айтсақ: 

- жылжымайтын мҥлік бағалаушыларды дайындаушы арнайы мамандандырылған  

орталықтар ашылды; 

- методикалық нҧсқаулар дайындалды; 

- жылжымайтын мҥлікті іс жҥзінде бағалау жҥріп жатыр. 

Бҧл проблемаларды шешу ҥшін біздің ел әлемдік тәжірибеге сҥйенді. Толыққанды 

жер нарығы қалыптасқан елдерде жер бағасының екі тҥрі орныққан: нормативтік 

(кадастрлық) және нарықтық. Нормативтік (кадастрлық) жер бағасы, ол тҧрақты 

ақпарат база негізінде есептеледі, жер нарығының айналымында жер бағасының 

бастапқы деңгейі ретінде қолданылуы мҥмкін және салық салымдарында да, тағы басқа 

мақсаттарда да қолданылады. Нарықтық баға экономикалық тепе-теңдік кезінде 

сҧраныс пен ҧсыныстың қатынасына сай қалыптасады. Әлемдік тәжірибені саралай 

келе, ҚР-нда бірінші нормативтік кӛрсеткіштер қолданылды, оны жер учаскесінің 

базалық ставкалары деп атады. Ал жер учаскелерінің ерекшеліктерін ескеру ҥшін 

базалық ставкелерге тҥзету коэффиценттері қолданылды, яғни рентаны қҧрайтын 

факторлар ескерілді. Бҧл базистер, стандарттар алғашқы жер нарығын қалыптастыру 

ҥшін қажет болды. 

Кейінірек рента қҧраушы факторларды және базалық ставкаларды қолданудың 

арқылы кадастрлық бағалау қҧны анықталды. Мҧнда методикалық негіз ретінде 

нарықтық бағалау әдістері пайдаланылды, яғни шығындық және табысты капиталдау, 

салыстырмалы сату әдістері қолданылды. Осылайша біздің елде базалық ставкалардан 

нарықтық қҧнға, нарықтық бағалау әдістерімен есептелген, рента қҧрайтын 

кӛрсеткіштер арқылы ӛту жолы таңдалды. 

Жерді кадастрлық бағалаудың дамуы – заңдық-нормативтік және методологиялық 

негіздерінің жетілуімен кӛрінді: 

Бірінші кезең (1992-1996 ж.ж.) – жер учаскелері ҥшін базалық ставкалардың және 

тҥзету коэффициенттерінің анықталуы. 

Екінші кезең (1996-2002 ж.ж.) – тҥзетілген базалық ставкаларды және нарық 

конъюнктурасын аркідік ескеретін тҥзету коэффициенттерін пайдалану арқылы 

жерлерді нормативтік кадастрлық бағалау жҥргізілді. 

Ҥшінші кезең 2003 жылы Жер Кодексін қабылдаған уақыттан басталды. Бҧл кезде 

жерлердің кадастрлық бағалануы нарықтық конъюнктураны ескеріле отырып жасалды. 
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Осындай жолмен, жерлерді нарықтық-кадастрлық бағалаудың дамуы ҥш кезеңмен 

байланысты, ал оны ӛз кезегінде әр жыл сайын жердің нарықтық талабына сай тҥзетіп, 

ӛзгертіп отыру қажет.  

Жылжымайтын мҥлік объектілерін тәуелсіз бағалау қызметін кӛрсету нарықта 

келесі субъектілермен ҧсынылған. Бҥгінгі таңда 1200 астам бағалаушылар қызмет етеді, 

әрине оларда қызметтеріне сәйкес лицензиялары бар, олар ресми тҥрде жеті бағалық 

палатаға біріктірілген. Іс жҥзінде қызметті әр тҥрлі жауапкершілігі шектеулі 

серіктестіктер, банктік қҧрылымдардағы, сақтандыру компаниялардағы, қҧрылыстық 

және риэлторлық фирмалардың бағалаушылары, сондай-ақ ӛз атынан жҧмыс істейтін 

ҧсақ бағалаушы фирмалар да қызмет кӛрсетеді. Мҧндағы баста проблема – олардың 

(бағалаушы мекемелердің) қҧрылу принциптері, қағидалары, мәртебесі (статусы) және 

заңдық негізі анықталмаған, қҧрылу тәртібі де бҧлыңғыр.[2] 

Жердің қҧнын бағалау әр телімнің климаттық, топырақтық, ӛсімдіктік, 

экономикалық (алынатын табыс кӛлемі тҧрғысынан) ерекшеліктерін ескере отырып 

жҥргізілуі керек. Жер бағалаудың жалпылаған тҥрдегі негізгі қасиеті – қҧнарлылық. Ол 

жердің тҧтынушылық қҧнын кӛрсетеді және әр тҥрлі жер телімдері аумақтары бойынша 

басты ерекшелік белгісі болып табылады. Ауыл шаруашылық жерлері лайықты 

экономикалық бағалауға ие болған кезде оны тиімді пайдалану стимулдары пайда 

болып, ипотека, банкротқа ҧшырау және т.б. механизмдер жҧмыс істей бастайды. 

Жердің кадастрлық (бағалау) қҧны нормативтік бағаның негізінде оған тҥзету 

коэффициенттерін қолдану жолымен анықталады. Жер бағасын анықтау ҥшін бастапқы 

мәліметтер ретінде топырақтың сапалық сипаттамаларымен бонитеттеу мәліметтері 

пайдаланылады. Ауыл шаруашылық жерлері сапалық сипаттамалар негізінде 

қалыптасқан топырақ топтары бойынша аймақтарға жіктеледі. Негізгі ауыл 

шаруашылық дақылдары мен мал шаруашылығы ӛнімдерінің басты тҥрлері белгіленген 

бағалау аймақтары ерекшеленеді. Яғни, жердің нормативтік бағасы ауыл шаруашылық 

ӛндірісінің қҧндық кӛрсеткіштерінің негізінде анықталады. 

Қазіргі кезде Қазақстанда жердің нормативтік бағасын анықтау кезінде бастапқы 

мәліметтер ретінде: 

1) нормативтік қҧн 1 га жалпы ӛнімнің нормативтік қҧны (бағалаулық, ӛнімділік). 

Ол орташа ӛлшенген ӛнімділік пен сату бағасының кӛбейтіндісі ретінде анықталады; 

2) 1 га жердегі ӛндірістің нормативтік шығындары. Олар соңғы 5 жылдағы 

деректік кӛрсеткіштер негізінде анықталады; 

3) салынған капиталға нормативтік орташа пайда нормасы (нормативтік тиімділік 

коэффициенті); 

4) 1 гектардағы есептік ренталық табыс. Ол таза табыс пен жерге салынған және 

қайта ӛндіруді кеңейту ҥшін жалға алушының қалтасына тҥсетін орташа табыстың 

айырмасы ретінде анықталады; 

5) капиталдандырудың нормативтік ставкасы; яғни соңғы жылдары белгіленген 

қарыздық банктік пайыз [3]. 

Осы кӛрсеткіштер негізінде ҚР Ҥкіметі 1 га ауыл шаруашылығы жерінің 

топырақтық типі мен типшесі бойынша орташа базалық нормативтік қҧнын бекітеді. Ол 

нақты жер телімінің мемлекеттік кадастрлық бағасын анықтау, жер салығы мен жалға 

беру ақысын белгілеу, жер телімін кепілге қою, жерді жеке меншікке беру және т.б. 

ҥшін бастапқы мәлімет болып табылады.  

 Толыққанды жер нарығының нықтап тҧруы ҥшін оның жҧмыс жасауына қажетті 

тӛмендегідей негізгі элементтердің қалыптасуы керек: 

1) жерді сатып алу-сату объектісі ретінде қарастыратын органдар; 

2) жер нарығына шығуға экономикалық мҥдделері бар жер сатушылар; 

3) тӛлем қабілеті жеткілікті жер сатып алушылар; 
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4) жер нарығының инфрақҧрылымы; 

5) жердің әртҥрлі санаттарына баға орнату және жерге қатысты келісімдерді 

рәсімдеу институты; 

6) жер қатынастарын реттейтін мемлекеттік мекемелер. 

____________________ 
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*** 

Жер учаскелерін бағалау мҥліктік кешенді бағалау тәртібін білдіреді. Жер бағасын 

анықтау ҥшін бастапқы мәліметтер ретінде топырақтың сапалық сипаттамалары мен 

бонитеттеу мәліметтері пайдаланылады. Ауыл шаруашылық жерлері сапалық 

сипаттамалар негізінде қалыптасқан топырақ топтары бойынша аймақтарға жіктеледі. 

 

*** 

Оценка земельных участков, представляет собой оценку сложного 

имущественного комплекса, учитывая то, что на нем могут располагаться различные 

объекты недвижимости и природные ресурсы. Даже без видимых улучшений, 

земельный участок представляет собой сложный природный объект и является единым 

объектом недвижимости. 

*** 

The assessment of the ground areas, represents an assessment of a complex property 

complex, considering that on it various objects of the real estate and natural resources can 

settle down. Even without visible improvements, the ground area represents complex natural 

object and is uniform object of the real estate. 
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Кілт сӛздер: жер нарығы, жер телімі, жер телімінің пайдалануға шектеулер, жерді 

жалға беру. 

Жер нарығы – кез-келген дамыған мемлекеттің экономикасының ажырамас бӛлігі 

болып саналады. Жер кез-келген қоғамда және адам ӛмірінде айтарлықтай орын алатын 

маңызды ресурс.  


