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1 Тарау. Жалпы ережелер  

 
1. Осы құжатта қолданылатын негізгі ұғымдар:     

1) Банк – «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ; 

2) Бағалаушы – «бағалаушы» біліктілігін иемденгені туралы куәлігі негізінде кәсіби қызметін 

жүзеге асыратын және бағалаушылар палатасының бірінің мүшесі болып табылатын  жеке 

тұлға. 

3) Бағалаушылармен жұмыс шарты (әрі қарай - Шарт) – Банк пен Бағалаушы немесе Банк, 

Бағалаушы және Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Стандартты 

талаптармен белгіленген тәртіпте, соның ішінде, өзіне ажырамас бөлігі ретінде  Стандартты 

талаптарды және Бағалаушының Өтініш-Сауалнамасын қосатын «Бағалаушының 

кабинеті» порталын іске асыру бойынша Бағалаушы еңбек шартын жасасқан Жеке тұлға 

арасында жасалған Шарт; 

4) Қосылу туралы өтініш-сауалнама (әрі қарай – Өтініш-Сауалнама) – Бағалаушының Банкке 

бағытталған, Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын, Бағалаушының Банкпен Шарт 

жасау ниетін мазмұндайтын жазбаша ұсыныс (оферта);  

5) «Бағалаушы кабинеті» порталы – Банкпен Бағалаушының өзара әрекеттестігін жүзеге 

асыруға, http://appraiser.hcsbk.kz/ мекенжайында орналасқан Интернет желісі бойынша 

жеке операцияларды жасауға және ақпарат алмасуға мүмкіндік беретін Банктің арнайы 

бағдарламалық қамтамасыз етуі; 

6) Бағалау туралы есеп – өткізілген бағалау нәтижелері  бойынша бағалау қызметтері  туралы 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалған жазбаша құжат;  

7) Бағалау туралы анық емес есеп – заңнамамен көзделген жағдайды қоспағанда, Қазақстан 

Республикасының бағалау қызметi туралы заңнамасының талаптарын бұза отырып, бағалау 

объектiсiнiң нарықтық немесе өзге құнын бұрмалауға алып келетін анық емес деректердi 

пайдаланып жасалған жазбаша құжат; 

8)  Бағалау нысаны –Тапсырыс беруші бағалауға берген мүлік; 

9) Бағалау туралы шарт – Банкке бағалау туралы Есепті мазмұндайтын Бағалаушы берген 

мәліметтерді, сонымен бірге, бағалау туралы есептің электронды көшірмесін Тапсырыс 

беруші келісімін мазмұндайтын Тапсырыс беруші мен Бағалаушы арасында жасалған 

Бағалау туралы шарт; 

10) Бағалау туралы Тапсырыс берушінің есебі (бұдан әрі – Тапсырыс беруші) – бағалауды 

өткізуге арнап шарт жасаған жеке және (немесе) заңды тұлға.  

11) Бағалау құны – белгіленген күнге Бағалаушы анықтаған мүліктің құны; 

12) Нарықтық құн – тиісті маркетинг жүргізілгеннен кейін тараптардың әрқайсысы жете 

хабардар бола отырып, есеппен әрі мәжбүрлеусіз әрекет ететін коммерциялық мәміле 

нәтижесінде мүдделі тұлға мен сатушы арасында бағалау күніне актив алмасу жасалатын 

ақшалай есеп айырысу сомасы(1-тармақтың  2), 3), 6), 7),10),12) тармақшалары 

Басқарманың  04.07.2018 ж.  шешімі ( №32 хаттама) редакциясында баяндалған).  

13) Қолжеткізу кодтары - Бағалаушыны «Бағалаушы кабинеті» порталында жұмыс істеген 

кезде оны сәйкестендіруге мүмкіндік беретін сандық және/немесе әріптік кодтар; 

 



14) Бағалау туралы есептің электронды көшірмесі – Стандартты талаптарда бекітілген тәртіпте 

және нысанда ресімделген бағалау туралы есептің электронды көшірмесі. 

15) Стандартты талаптар – Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын құжат. 

16) Бағалаушының рейтингі  — "Бағалаушының кабинеті" порталындағы бағалау туралы 

есептердің сараптама қорытындысы бойынша,  соның ішінде, бағалау стандарттары 

талаптарынан және «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Қазақстан 

Республикасының заңынан  Банк тапқан бұзушылықтарды маңызды және мәніне 

байланысты бағалаушының бағалау сап түзеулері, ол бағалаушының пікірін рейтингет 

анықтайды. (1-тармақ  Басқарманың 13.08.2018 ж. шешімі (№43 хаттама)   

редакциясында 16) тармақшамен толықтырылды  ). 

2-тарау. Шарт мәні  

2. Банк осы Стандартты талаптарда бекітілген тәртіпте Бағалаушының қызметін жүзеге асыру 

үшін http://appraiser.hcsbk.kz/ мекенжайы бойынша орналасқан «Бағалаушы кабинеті» 

порталын бағдарламалық қамтамасыз етуді жүзеге асыруға байланысты міндеттемелерді 

қабылдайды.  

Банк «Бағалаушы кабинеті» порталын жүзеге асыру үшін жеткілікті болатын «Бағалаушы 

кабинеті» порталын бағдарламалық қамтамасыз етуге қажетті құқықтарға ие екендігін 

растайды. 

3. «Бағалаушы кабинеті» порталын қолдану арқылы өз қызметін жүзеге асыру және Стандартты 

талаптардың бекітілген мөлшерінде және тәртібінде «Бағалаушы кабинеті» порталын 

қолданғаны үшін Банкке сыйақы төлеу міндеттемелерін қабылдайды. 

4. Бағалаушы бағалауды жүргізеді және Тапсырыс беруші үшін Бағалау туралы есепті және 

бағалау туралы есептің электронды көшірмесін дайындайды. Бағалау туралы есептің 

мазмұнына талаптар бағалау қызметтері  саласындағы уәкілетті орган белгілейді. Бағалау 

туралы есептің электронды көшірмесі «Бағалаушы кабинеті» порталын қолдану арқылы 

жасалады. Бағалау туралы есептің электронды көшірмесіне талаптар Стандартты талаптардың 

5 Қосымшасында көрсетілген. (4-тармақ Басқарманың   04.07.2018 ж. шешімі (№32 хаттама)  

редакциясында  баяндалған). 

4.1 Банк клиентінің республикалық мәні бар облыстық орталықтарда және  қалаларда  орналасқан 

әртүрлі мүлік түрлерін бағалау жөніндегі қызметтер құны Стандартты талаптардың 6-

Қосымшасында анықталған және Банктің әрбір клиентімен Бағалаушы шарт жасау кезінде 

бағалау бойынша қызмет құнын анықтауда ең жоғарғы ұйғарынды болып табылады. (4.1-

тармақ  Басқарманың 12.04.2018 ж. шешімімен (№15 хаттама) толықтырылды, 4.1-тармақ  

Басқарманың 04.07.2018 ж. (№32 хаттама) шешімі редакциясында баяндалды). 

(№4.1 тармақ Басқарманың 26.10.2018 ж. (№69 хаттама) шешіміне сәйкес алынып 

тасталды) 

 

5. Тапсырыс беру үшін бағалау жүргізу мерзімі Қазақстан Республикасының республикалық 

маңыздағы қалаларында және облыс орталықтарында қажетті құжаттар пакетін берген сәттен 

бастап 2 (екі) жұмыс күнінен аспауы қажет, ал қашықтағы елді мекендер үшін қажетті құжаттар 

пакетін берген сәттен бастап 5(бес) жұмыс күнінен аспауы қажет. 

6. Банк Бағалау туралы есепті/ Бағалау туралы есептің электронды көшірмесін Нарықтық 

құнының Бағалау құнына сәйкестігін және бағалау қызметі саласында нормативті құқықтық 

актілердің мәнінің сәйкестігін тексеруді жүзеге асырады. 



7. Бағалаушы нысанның бағалау құнын бұрмалауға әкелетін дерексіз мәліметтер туралы есепті 

қолдана отырып, бағалау қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасының 

талаптарын бұзумен бағалауды жүзеге асырған жағдайда, бағалау туралы сол есепті түзеу 

қажеттілігі немесе нысанды қайта бағалау туралы бөлімшенің жауапты тұлғасы хабарлайды. 

(7-тармақ  Басқарманың 04.07.2018 ж. шешімі (№32 хаттама) редакциясында баяндалды). 

 

3 Тарау. Шарт жасау тәртібі  

8. Бағалаушы Шартты жасау үшін Банкке Бағалаушы қол қойған Өтініш-Сауалнаманы (Стандартты 

талаптарға 2 Қосымша) береді. Бағалаушы Өтініш-Сауалнамаға қоса Стандартты талаптардың 2 

Қосымшасында көрсетілген құжаттарды береді.  

9. Өтініш-сауалнамада көрсетілген Бағалаушы офертасын Банк акцепттегенге дейін Банк 

қызметтерді көрсетуге және Бағалаушы алдында міндеттемелер алуға міндетті емес.  

(9 тармақ Басқарманың  26.10.2018 ж. шешімі редакциясында баяндалған (№69 хаттама)).  

 

10. Банкпен Бағалаушы арасында жасалған шарт Қазақстан Республикасының Азаматтық 

кодексінің 389 бабына сәйкес қосылу шарты болып табылады және Өтініш-Сауалнамада 

мазмұндалған Бағалаушының офертасын Банк құптау арқылы жасалады. Өтініш-Сауалнамада 

көрсетілген Бағалаушының пошталық мекенжайына оларды хатпен жіберу арқылы «Бағалаушы 

кабинеті» порталына Қолжеткізу кодын Банк Бағалаушыға беру құптау болып табылады. Банк 

Бағалаушының оферталарын Бағалаушыға берген жағдайда Банк және қол қойған барлық құжаттар 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 152 бабының талаптарына сәйкес жазбаша 

нысанда рәсімделген болып саналады.  

 

4 Тарау. Тараптардың құқықтары мен міндеттері  

 

11. Банк:  

 

1) Шарт жасағаннан кейін «Бағалаушы кабинеті» порталын Бағалаушыға жүзеге асыруды 

қамтамасыз етуге;  

 

2) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасының талаптарын бұзған 

жағдайларды қоспағанда, Бағалаушының қызметіне араласушылыққа жол бермеуге міндетті.  

 

12. Банк:  

1) Бағалаушыдан Бағалауды жүргізу тәсілдері туралы қажетті ақпаратты алуға;  

2) Қазақстан Республикасының заңнамасы аясында Бағалаушыға Бағалауды жүргізу тәртібіне 

қатысты ұсыныстар (тілектер) беруге;  

3) Қазақстан Республикасының заңнамасын және(немесе) Шарт талаптарын Бағалаушы бұзған 

жағдайда Шартты бұзу және (немесе) «Бағалаушы кабинеті» порталын жүзеге асыруды тоқтату 

арқылы қызметтен бас тартуға;  

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық және Қазақстандық Бағалау 

Стандарттарына келтірілген бағалаулар сәйкес келмеген және дерексіздік анықталған жағдайда, 

Тапсырыс берушіден қосымша төлем алусыз Тапсырыс берушінің нысанын қайта бағалауды 

жүргізуін Бағалаушыдан талап етуге; 

 5) Шартта көзделген тәртіпте және жағдайда Бағалаушыдан келтірілген шығындарды толығымен 

өтеуді талап етуге;  

6) Стандартты талаптарда көрсетілген жағдайларда Шарттың әрекет етуін тоқтатуға;  



7) «Бағалаушы кабинеті» порталын жүзеге асырғаны үшін төлем мерзімдерінің бұзылғандығы үшін 

«Бағалаушы кабинеті» порталын жүзеге асыруды тоқтатуға; 

8) Бағалаушының рейтингін ай сайын әзірлеу және «Бағалаушының кабинеті» порталында 

орналастыру. Осы Стандартты талаптардың 1-қосымшасына сай, бағалау есептерінде табылған 

бағалау стандарттары талаптарын және «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» 

Қазақстан Республикасының заңын бұзудың  маңыздылығын және мәнін анықтайтын  техникалық 

тәртіпке сәйкес тәуекел-менеджмент бөлімшесі  Бағалаушының рейтингін қате түрі бойынша және 

кепілзаттық тәуекел деңгейі бойынша жасайды. Бағалаушының рейтингін тәуекел-менеджмент 

бөлімшесі «Бағалаушының кабинеті» порталында орналастыруға  құқылы. (12-тармақ 

Басқарманың 13.08.2018ж. шешімі (№ 43хаттама)   редакциясында  8) тармақпен  

толықтырылды.  

13. Бағалаушы:   

1) Банк Қолжеткізу кодын бергеннен кейін «Бағалаушы кабинеті» порталына қосылуға;  

2) Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын сақтай отырып бағалауды жүзеге 

асыруға; (13-тармақтың 2) тармақшасы  Басқарманың  12.04.2018 ж. шешімі (№15хаттамасы)   

редакциясында баяндалды). 

3) Бағалау туралы есепте мазмұндалатын мәліметтерді Бағалаушы Банкке беруіне Тапсырыс беруші 

келісімін мазмұнайтын бағалау туралы шартқа, сонымен бірге, Бағалау туралы есептің электронды 

көшірмесіне Тапсырыс берушімен қол қоюға;  

4) Тапсырыс берушіге бағалау қызметтері саласындағы заңнамаға сәйкес орындалған Бағалау 

туралы есепті беруге;  

5) «Бағалаушы кабинеті» порталында Бағалау туралы есептің электронды көшірмесін дайындауға 

(орналастыруға);  

6) Әділ бағалау жүргізуге кедергі келтіретін кез-келген жағдайлардың болу салдарынан Бағалаушы 

кабинеті» порталын қолдану арқылы Бағалауды жүргізу мүмкін еместігі туралы Банкке хабарлауға;  

7) «Бағалаушы» квалификациясын тағайындау туралы қолда бар куәлік, бағалаушылар 

палатасындағы мүшелік туралы куәлік әрекетінің уақытша тоқтатылғандығы немесе кері 

қайтарылғандығы жөнінде осындай жағдайлардың кез келгені туындаған сәттен бастап 2 

(екі) жұмыс күні ішінде Банкті жазбаша хабардар ету; (13 тармақтың 7 тармақшасы  

Басқарманың  26.10.2018 ж. шешімі редакциясында баяндалған (№69 хаттама)).  

8) Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, бағалауды жүргізу 

барысында Банктен, оның клиенттерінен және үшінші тұлғалардан алынған құжаттардың 

сақталуын және құпиялылығын қамтамасыз етуге;  

9) Бір данасы Тапсырыс берушіде, екіншісі – Бағалаушыда қалатын екі данада жасалатын Бағалау 

туралы есептілікте көрсетілген мерзімде жасай отырып, Стандартты талаптардың 5 тармағында 

анықталған бағалауды орындау мерзімін сақтауды;  

10) Бағалау туралы есепті кем дегенде (5) жыл мерзім сақтауға;  

11) Банктің негізделген талабы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына және 

халықаралық және Қазақстандық Бағалау Стандарттарына келтірілген бағалаулар сәйкес келмеген 

және (немесе) дерексіздік анықталған жағдайда, Тапсырыс берушіден қосымша төлем алусыз 

Тапсырыс берушінің нысанын қайта бағалауды жүргізуге;  

12) Шартта көзделген тәртіпте және жағдайда Банкке келтірілген шығындарды толығымен өтеуге;  

13) «Бағалаушы кабинеті» порталында орналастырылған Бағалау туралы есептің электронды 

көшірмесін куәландыру мақсатында электронды сандық қолтаңбаны қолдануға;  



14) «Бағалаушы кабинеті» порталына үшінші тұлғаларға Қолжеткізу кодын және электронды 

сандық қолтаңбаны бермеуге, сондай-ақ, көрсетілген мәліметтерді сақтауды қамтамасыз етуге;  

15) Стандартты талаптардың 5-тарауына сәйкес «Бағалаушы кабинеті» порталын жүзеге асырғаны 

үшін төлем жүргізуге;  

16) Стандартты талаптарға №7 Қосымшада көрсетілген қателерді бағалау туралы есептерде 

жібермеуге міндетті. (13-тармақ  Басқарманың 13.08.2018 ж. шешімі (№ 43 хаттама) 

редакциясындағы 16) тармақшамен толықтырылды). 

         14. Бағалаушы:  

1) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шарт талаптарына сәйкес өздігінен бағалау 

әдістерін қолдануға;  

2) Әділ бағалауды жүзеге асыруға қажетті көлемде құжатттарды және нысанды бағалауға 

қолжетімділікті бағалау кезінде Тапсырыс берушіден талап етуге;  

3) Тапсырыс берушіден және Банктен бағалауды белгіленген мерзімде жүзеге асыруға қажетті 

түсініктемелерді және қосымша мәліметтерді өз уақытында алуға құқылы.  

4) Қажеттілікке байланысты бағалау жүргізу кезінде шарт негізінде басқа бағалаушы-

орындаушыларды немесе басқа мамандарды тартуға, сонымен бірге, тартылған бағалаушы-

орындаушылардың жұмысының сапалы тиісті орындалатындығына кепілдік береді. Тартылған 

тұлғалардың бағалау жүргізуіне байланысты міндеттемелерді орындамағаны және/немесе тиісті 

түрде орындамағаны үшін жауапкершілікке тартылады.  

5) Егер Банктің клиенті бағалау нысанына бағалауды жүзеге асыруға қажетті құжаттар пакетін және 

нысанды бағалауға рұқсат бермесе бағалау жүргізуден бас таруға құқылы.  

5 Тарау. «Бағалаушы кабинеті» порталын жүзеге асырғаны үшін төлем  

 

        15.  «Бағалаушы кабинеті» порталын жүзеге асырғаны үшін төлем әрбір Бағалау туралы 

есептің электронды көшірмесіне ҚҚС қосқанда 2500 теңгені құрайды. (15 тармақ Басқарманың 

12.04.2018ж. (№15 хаттама) шешімімен өзгертілді).  

 

16. «Бағалаушы кабинеті» порталын жүзеге асырғаны үшін төлем келесі есептілік айдан 

кейінгі айдың 15-нен кешікпей Банк берген есеп-шот негізінде Стандартты талаптардың 

17 тармағында көзделген Банк шотына жүзеге асырылады.  

 

17. Банк деректемелері: «Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамы, 

БСН: 030 740 001 404, БСК: HCSKKZKA, Бек 14, ЖСК: KZ65972972287000001Y, 

Мекенжайы: Алматы қ., Абылай хан д-лы, 91. 6  

 

18.  Банк төлем болмаған жағдайда Шарт талаптарына сәйкес, «Бағалаушы кабинеті» 

порталын жүзеге асыруды тоқтата тұруға/тоқтатуға құқылы.  

 

             6 Тарау. Стандартты талаптарды өзгерту  

 19. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Банк 

Бағалаушымен алдын ала келісусіз, біржақты тәртіппен Стандартты талаптарға өзгеріс енгізуге 

құқылы.  

   20.  Банк осындай өзгертулер күшіне енгенге дейін 10 (он) күнтізбелік күн бұрын Банктің: 

www.hcsbk.kz интернет-ресурсында және/немесе «Бағалаушы кабинеті» порталында ақпаратты 

орналастыру арқылы Стандартты талаптардың өзгергендігі туралы хабарлайды.  

    21. Бағалаушы Стандартты талаптардың өзгертілген редакциясымен келіспеген жағдайда ол 

Стандартты талаптардың өзгертілген редакциясы орналасқан күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн 



ішінде Шартты бұзуды талап етуге құқылы. Егер көрсетілген мерзімде Бағалаушының Шартты бұзу 

туралы жазбаша талабы Банкке түспесе, осы жағдай Бағалаушының Стандартты талаптардың жаңа 

(өзертілген) редакциясымен және оған тұтас енгізілген өзгертулерді ескере отырып Бағалаушының 

қосылатындығын білдіреді.  

     22.  Бұрын қолданылған Стандартты талаптардың барлық талаптары Стандартты талаптардың 

жаңа (өзертілген) редакциясы www.hcsbk.kz интернет-ресурсында және/немесе «Бағалаушы 

кабинеті» порталында орналастырылған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн өткеннен кейін өз 

әрекетін тоқтатады.  

7 Тарау. Тараптардың жауапкершілігі  

23. Бағалаушы:  

1) Бағалау қызметі саласында нормативті құқытық актілердің талаптарын бұзғаны үшін, (Подпункт 

1 Пункта 23 изменен ращением Правления от 04.07.2018 г. (протокол №32)) 

2) Мемлекеттік құпияларды, коммерциялық құпияларды және басқа да Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді жария қылғаны;  

3) Бағалау туралы есептің  дерексіздігі; (23-тармақтың 3) тармақшасы Басқарманың 04.07.2018 

ж. (№32 хаттама)  шешімімен өзгертілді); 

4) Стандартты талаптардың 7-тармағында көрсетілген талаптарды сақтағаны; (Подпункт 4 Пункта 

23 изменен ращением Правления от 04.07.2018 г. (протокол №32)); 

5) Оған бағалау жүргізу үшін берілген құжаттардың және басқа ақпараттардың сақталуын және 

тұтастығын қамтамасыз етпегені;  

6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларда мемлекеттік органдарға 

бағалау туралы есептердің көшірмесін немесе ақпараттарды бермегені;  

7) Бағалаушының кінәсынан Қол жеткізу кодының, логиндердің, құпиясөздердің және электронды 

сандық қолтаңбаның құпиялылығын сақтамау арқылы «Бағалаушы кабинеті» порталына үшінші 

тұлғалар рұқсатсыз қол жеткізгені;  

8) Бағалау туралы шартта Тапсырыс берушінің Банкке Бағалау туралы есепте мазмұндалатын 

мәліметтерді, сонымен бірге, Бағалау туралы есептің электронды көшірмесін беруге келісімі жоқ 

болуы анықталған жағдай үшін жауапты болады.  

24. Бағалаушы Бағалау туралы есепті дұрыс емес деп табуға байланысты туындаған Банк 

шығындарының толық  сомасының көлемінде жауапкершілік арқалайды. Бұл жағдайда шығын деп 

Бағалаушы жүргізген бағалау, Банк мүлік кепілі арқылы берілген заемдар бойынша Банктің 

алынбаған пайдасы және барлық шығындар түсіндіріледі. Бағалаудың дерексіздігі одан кейін сот 

тәртібімен анықталады. (24-тармақ Басқарманың 04.07.2018 ж. шешімі (№32 хаттама) 

редакциясында баяндалды). 

25. Жылжымайтын мүлік нарығының дамымауы себебінен «Бағалаушы кабинеті» порталын 

қолдану арқылы Бағалаушы Бағалау жүргізу мүмкіндігін жоқтығы туралы жазбаша хабарлама 

берілген 13 тармақтың 5) тармақшасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Бағалаушы 13 

тармақтың 5), 9), 11) тармақшаларында көрсетілген міндеттемелерді бұзған жағдайда Банк айыппұл 

салуға және өндіруге, ал Бағалаушы осы жағдайда бағалау үшін қызмет көрсету сомасына тең 

көлемде айыппұл төлеуге міндетті. 

26. Стандартты талаптардың 23 тармағы 7) тармақшасын бұзған жағдайда, Банк есептеуге және 

өндіруге, ал Бағалаушы осы жағдайда 500 000 (бес жүз мың) теңге көлемінде айыппұл төлеуге 

міндетті.  



27. Бағалаушы 13 тармақтың 15) тармақшасында көрсетілген міндеттемелерді бұзған жағдайда, 

міндеттемелерді бұзған әрбір дерек үшін Банк «Бағалаушы кабинеті» порталын жүзеге асыруды 

тоқтата тұруға құқылы.  

28. Бағалаушы Шарт жасау арқылы ақша аударушы банктерге (Банкте банктік шоттары ашық және 

Бағалаушыға қызмет көрсетуді жүзеге асырушы) Банк берген төлем талаптары негізінде оның 

банктік шоттарынан ақша алуға сөзсіз және қайтарып алынбайтын өзінің келісімін береді.  

Шарт бойынша төлем талаптары ақша аударушының банкіне (Банкте банктік шоттары ашық және 

Бағалаушыға қызмет көрсетуді жүзеге асырушы) Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген тәртіпте тапсырылады.  

29. Банк Бағалаушы мен тапсырыс беруші арасындағы кез-келген міндеттемелерді 

жауапкершілігіне алмайды, бағалау туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін Бағалаушының 

орындамауына және/немесе тиісті түрде орындамауына байланысты Тапсырыс берушінің қандай да 

бір кінәрат – талабын қарастырмайды.  

 

8 Тарау. «Бағалаушы кабинеті» порталын жүзеге асыруды тоқтата тұру және  

Шартты бұзу  

 

30. «Бағалаушы кабинеті» порталын жүзеге асыру Стандартты талаптардың 13 және 24 

тармақтарында белгіленген міндеттемелерді Бағалаушы бұзған жағдайда Банктің бастамасымен 

тоқтатыла тұруы мүмкін.  

 

31. Стандартты талаптардың 30 тармағына сәйкес Бағалаушының міндеттемелері 13 тармақтың 

8),10),11),12) және 15) тармақшаларына сәйкес «Бағалаушы кабинеті» порталын жүзеге асыруды 

тоқтата тұрған жағдайда, Стандартты талаптардың 23-26 тармақтары «Бағалаушы кабинеті» 

порталын жүзеге асыруды тоқтата тұру дерегінен тәуелсіз әрекет етеді.  

 

32. «Бағалаушы кабинеті» порталын жүзеге асыру Стандартты талаптардың 31 тармағында 

көрсетілген бұзуды жойған күннен бастап жаңғыртылады.  

 

33. Шарт төмендегі жағдайларда мерзімінен бұрын бұзылуы мүмкін:  

 

1) Тараптардың келісімімен;  

 

2) Банктің немесе Бағалаушының бастамасымен 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Шартты 

бұзу туралы Тараптардың бірі екінші Тарапты жазбаша хабарлама алған сәттен бастап;  

 

3) Банк Стандартты талаптардың №7 Қосымшасына сай тоқсан ішінде  бағалау есептерінен 

кепілзаттық тәуекелінің жоғары деңгейдегі 3 (үш) және одан да көп қателер тапқан 

жағдайда. (33-тармақ Басқарманың   13.08.2018  ж. шешімі (№ 43 хаттама)  

редакциясындағы 3) тармақшамен толықтырылды.  

 

34. Шартты мерзімінен бұзу Бағалаушыны Шарттың әрекет ету мерзімінде орын алған өзінің 

міндеттемелерін орындауға байланысты жауапкершіліктен босатпайды.  

 

35. Шартты мерзімінен бұзған барлық жағдайларда Тараптар өзара есеп айырысуды салыстыру 

актісі негізінде өзара есеп айырысуды жүргізуге міндеттеледі.  

 

36. Шартты бұзу кезінде Бағалаушыға «Бағалаушы кабинеті» порталы тоқтатылады.  

 
9 Тарау. Қорытынды ережелер  

37. Стандартты талаптармен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес шешіледі.  



 38. Тараптардың ешқайсысы келесі Тарапттың алдында форс-мажор жағдайлары келген жағдайда, 

соның ішінде, кез-келген байланыс жүйелерінің немесе құрылғылардың бұзылған немесе тоқтап 

қалудан келген қандай да болмасын шығындар немесе залалдар, табиғи өзгерістермен, апаттармен, 

қоғамдық тәртіпсіздіктермен немесе Тараптардың еркіне байланысты емес басқа да себептерден 

пайда болған міндеттемелерді орындаудағы үзілістері үшін жауап бермейді. Егер кез-келген 

осындай жағдайлар Шартта белгіленген мерзімде міндеттемелерді орындауға тікелей әсер етсе, 

онда бұл мерзім тиісті жағдайлардың әрекет ету мерзіміне ұзартылады. Форс-мажор жағдайлары 

болуын растайтын Қазақстан Республикасының уәкілетті органының жазбаша куәлігі форс-

мажордың дәлелі болып табылады.  

39. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау барысында келіспеушіліктер орын алған жағдайда 

Бағалаушы мен Банк оларды соттан тыс тәртіпте реттеуге қажетті барлық шараларды қолдануға 

міндетті. Соттан тыс тәртіпте келіспеушліктерді реттеу мүмкін болмаған жағдайда, даулар 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банктің бас кеңсесінің немесе аймақтық 

бөлімшелерінің орналасқан жері бойынша сотта қаралады.  

40. Стандартты талаптар Банкпен анықталған және Банктің «www.hcsbk.kz» мекенжайы бойынша 

интернет-ресурсында орналастырылған.  

41. Стандартты талаптар әрқайсысы бірдей заңдық күшке ие мемлекеттік және орыс тілдерінде 

жасалған, мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіндер арасында қайшылықтар болған жағдайда, 

Тараптар орыс тіліндегі мәтінін басшылыққа алады.  

  

  

  



Стандартты талаптарға  

№ 1 Қосымша  

(Стандартты талаптарға №1 Қосымша  Басқарманың 04.07.2018 ж. шешімі (№32хаттама) 

редакциясында баяндалды) 

 

       

Қосылу туралы сауалнама-өтініш 

 

Мен, _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

                                                  (бағалаушылар палатасының атауы)  

берген «бағалаушы» біліктілігін иеленгенім туралы куәлік негізінде кәсіби қызметті жүзеге 

асыратын  Бағалаушы _________________________________________________________________  

                                                (тегі, аты, әкесінің аты) 

(бұдан әрі-Бағалаушы) 

жеке тәжірибемен айналыса отырып, өз бетінше бағалау қызметін жүзеге асырған жағдайда 

____________________________________________________________________________________ 

                                                        (ЖК деректері) 

 

заңды тұлғамен еңбек шартын жасау арқылы бағалау қызметтерін жүзеге асырған жағдайда, 

және_______________________________________________________________________________ 

                                     (бұдан әрі- Заңды тұлға)  

_____________________________________________________________________________________                         

                                             (Жарғы, сенімхат немесе басқа құжат) 

негізінде әрекет жасайтын, 

______________________________________________________________________________ атынан 

                             (лауазымы, тегі, аты және әкесінің аты  (бар болса) 

Бағалаушылармен жұмыс жөніндегі шартты жасау үшін (бұдан әрі-Шарт) бағалаушылармен жұмыс 

жөніндегі Стандартты талаптарға  (бұдан әрі – Стандартты талаптар)  қосылуға өз ниетімді 

білдіремін 

  

      Сауалнама-өтініште және Стандартты талаптарда қолданылатын ұғымдардың барлығы бір 

мағынаға ие.  

       Бағалаушы туралы деректер:  

1. Бағалаушының аты-жөні    

2 Нөмірі, берген күні, жарамдылық мерзімі, 

«бағалаушы» біліктілігін иемденгені туралы куәлікті 

берген органның атауы  

 

3 Бағалаушылар палатасында мүшелігі туралы 

деректер  

 

4 Ұйымдық-құқықтық нысанды қоса алғандағы 

Бағалаушының толық және бар болса қысқартылған 

атауы (ЖК) 

 

5. Жеке сәйкестендіруші нөмірі (ЖСН)  

6. Тіркелгендігін растайтын құжат түрі, оның берілген 

күні, нөмірі (бар болса) 

 



7. Тіркеуші мекеменің атауы, тіркелген күні және орны 

(қайта тіркеу) 

 

8. Жүзеге асырылатын қызметтердің түрі (түрлері) және 

экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 

(ЭҚЖЖ) коды (бар болса) 

 

9. Банктік деректемелері  (ЖСК, БСК)  

10. ЖК тіркелген мекенжайы   

11. Нақты тұрғылықты жерінің мекенжайы (заңды 

мекенжайымен сәйкес келген жағдайда, 

толтырылмайды) 

 

12. Телефон, факс нөмірі, email және сайт мекенжайы  

 

 

Бағалаушы еңбек шартын жасаған Заңды тұлға туралы мәліметтер: 

1 Ұйымдық-құқықтық нысанды қоса алғанда, ЗТ толық 

және бар болса қысқартылған атауы  

 

2 Бизнес-сәйкестендіруші нөмірі   

3 Тіркелгенін растайтын құжат түрі, оны берген күні, 

нөмірі (бар болса) 

 

4 Тіркейтін органның атауы, тіркеген күні және орны 

(қайта тіркеу) 

 

5 Жүзеге асырылатын қызметтердің түрі (түрлері) және 

экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 

(ЭҚЖЖ) коды (бар болса) 

 

6 Бағалаушымен жасалған еңбек шартының нөмірі, күні, 

сондай-ақ жұмысқа қабылдау туралы бұйрық  

 

7 Заңды мекенжайы  

8 Нақты тұрғылықты жерінің мекенжайы (заңды 

мекенжайымен сәйкес келген жағдайда, толтырылмайды) 

 

9 Телефон, факс нөмірі, email және сайт мекенжайы  

 

       Бағалаушы және Заңды тұлға (Бағалаушы заңды тұлғамен еңбек шартын жасау арқылы бағалау 

қызметтерін жүзеге асырған жағдайда) Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 10 қаңтардағы  № 

133--VI «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» заңымен және Стандартты 

талаптармен көзделген міндеттемелерді өзіне қабылдайды. 

 

Төмендегілерге қол қоя отырып, мен:  

- «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ға (бұдан әрі-Банк) Сауалнама-

өтінішті тапсырғанға дейін Стандартты талаптармен танысқанымды және келісетінімді 

және осы Сауалнама-өтінішке қол қоя отырып, Стандартты талаптарға қосылатынымды ;  

- Бағалаушының офертін (Қосылу туралы сауалнама-өтініште көрсетілген) Банк құптау 

арқылы (Банктің Бағалаушыға «Бағалаушының кабинеті» Порталына кіру Кодын берудегі 

көрсетілген) Шарттың жасалынатынын;  



- Сауалнама-өтініште көрсетілген және Банк сұратқан ақпараттың толық және анық екендігін;  

- Бағалаушының Шартты оқығандығын, түсінгендігін, қабылдағандығына дәлел бола 

алатыны сияқты, Шартта оның қолының болмауына жүгіне алмайтындығын Банк 

қабылдаған Сауалнама-өтініштің дәлелдейтінін;  

- Стандартты талаптарда белгіленген тәртіпте Шарттың өзгертілетіндігін растаймын және 

келісемін, әсіресе: 

 Банк менімен алдын ала келіспей-ақ Шартқа өзгертулер енгізуге құқылы;  

 Мен Шарттың өзгертілген редакциясымен келіспеген жағдайда, Шарттың 

өзгертілген редакциясы орналастырылған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн 

ішінде Шарттың бұзылуын талап етуге міндеттелемін. Егер, Шарттың бұзылуы 

туралы талап Банкке көрсетілген мерзімде жіберілмесе, ол менің Шарттың жаңа 

(өзгертілген) редакциясымен келісетінімді және енгізілген өзгертулерді есепке ала 

отырып, оған қосылатынымды білдіреді;  

- Енгізілген өзгертулерді есепке ала отырып, Шарт талаптарымен келіспеген жағдайда, менің 

бұзу туралы жазбаша өтінішімнің (талап) негізінде және Шарт талаптарында Шарттың 

бұзылатынына мен келісемін.  

  

*Бағалаушының өкілі – заңды тұлға үшін дербес деректер бойынша келісім  

 Осы арқылы, «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» ҚР 2013 жылғы 21 мамырдағы 

№94 заңына (бұдан әрі-Заң) сәйкес, мен _______________ (бұдан әрі – Субъект) (Т.А.Ә. (әкесінің 

аты – егер бар болса), лауазымы, атауы, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен күні 

немесе ЖСН) Бағалаушы атынан осы Сауалнама-өтінішке қол  қоятын тұлға бола отырып: алдағы 

уақытта банктік және/немесе басқа да қызмет көрсетумен байланысты, бірақ онымен ектелмейтін, 

Бағалаушы/Субьекті мен Банк, Банк пен үшінші тұлға арасындағы кез-келген құқықтық 

қатынастардың туындауына байланысты, сондай-ақ, ҚР заңнамасына және (немесе) Банктің ішкі 

құжаттарына сәйкес Субьектінің дербес деректерін жинау, өңдеу қажеттілігі туындаған 

жағдайларда Субьектінің жеке деректерін жинауға және өңдеуге Банкке рұқсатымды беремін.  

 Субьектінің дербес деректерін жинау және өңдеуді Банк Қазақстан Республикасының 

заңнамасына қайшы келмейтін тәсілдермен, Субьектінің дербес деректерін трансшекаралық беру 

жолдарымен шектелмей, бірақ, қоса алғанда, соның ішінде Заңның 16-бабы 3-тармағының 1) 

тармақшасына сай жүзеге асырады.  

 Субьектінің осы келісімі негізінде, Банк өз қалауынша дербес деректерді үшінші тұлғаларға, 

уәкілетті мемлекеттік органдарға беруге, сондай-ақ, дербес деректерді трансшекаралық беруді 

жүзеге асыруға құқылы. Қолданылу мерзімі  шектелмеген осы келісімді қайтарып алуға Субьекттің 

құқығы жоқ.  

 

* Бағалаушы-жеке тұлға үшін дербес деректер бойынша келісім  

 Осы арқылы, «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» ҚР 2013 жылғы 21 мамырдағы 

№94 заңына (бұдан әрі-Заң) сәйкес, мен _______________ (Т.А.Ә. (әкесінің аты – егер бар болса), 

лауазымы, атауы, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен күні немесе ЖСН), алдағы 

уақытта банктік және/немесе басқа да қызмет көрсетумен байланысты, бірақ онымен ектелмейтін, 

менің және Банктің, Банк пен үшінші тұлға арасындағы кез-келген құқықтық қатынастардың 

туындауына байланысты, сондай-ақ, ҚР заңнамасына және (немесе) Банктің ішкі құжаттарына 

сәйкес Субьектінің дербес деректерін жинау, өңдеу қажеттілігі туындаған жағдайларда жеке 

деректерді жинауға және өңдеуге Банкке рұқсатымды беремін.  

 Бағалаушының дербес деректерін жинау және өңдеуді Банк Қазақстан Республикасының 

заңнамасына қайшы келмейтін тәсілдермен, Бағалаушының дербес деректерін трансшекаралық 



беру жолдарымен шектелмей,бірақ, қоса алғанда, соның ішінде Заңның 16-бабы 3-тармағының 1) 

тармақшасына сай жүзеге асырады.  

            Осы келісім негізінде, Банк өз қалауынша дербес деректерді үшінші тұлғаларға, уәкілетті 

мемлекеттік органдарға беруге, сондай-ақ, дербес деректерді трансшекаралық беруді жүзеге 

асыруға құқылы. Бағалаушының қолданылу мерзімі шектелмеген осы келісімді қайтарып алуға 

құқығы жоқ.  

   

 

Бағалаушы/Бағалаушының өкілетті тұлғасы ______________________________________  

         (Т.А.Ә.)  

Лауазымы ___________________________________/_________________/ қолы, М.О.   

___________ күні  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стандартты талаптарға  

№2 Қосымша   

(Стандартты талаптарға №2 Қосымша Басқарманың 04.07.2018 ж. шешімі (№32 хаттама)  

редакциясында баяндалды) 

 

Сауалнама-өтінішпен бірге берілетін құжаттар 

      Іріктеу талаптарына сәйкестігін растау үшін Бағалаушы төмендегі құжаттарды өткізуі 

қажет: 

1. Заңды тұлғалармен еңбек шартын жасау жолымен бағалау қызметтерін жүзеге 

асыратын Бағалаушылар үшін: 

1) «бағалаушы» біліктілігін иеленгені туралы куәліктің көшірмесі; 

2) Бағалаушының жеке куәлігінің көшірмесі; 

3) Бағалаушыны жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтың көшірмесі; 

4) Бағалаушының еңбек шартының көшірмесі;  

5) азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шартының көшірмесі; 

6) төлемқабілеттілігін растайтын құжаттар  - соңғы 6 айдағы кірісі туралы анықтама/ 

соңғы 6 айдағы зейнетақы қорынан үзінді;   

(Басқарманың 26.10.2018 ж. (№69 хаттама) шешіміне сәйкес редакцияда 1 баптың 6) 

тармақшасы алынып тасталды)  

(Директорлар кеңесінің 24.11.2017 ж. (№16 хаттама) шешіміне сәйкес редакцияда 25 бап 5) 

тармақшамен толықтырылды). 

7) Бағалаушының Қазақстан Республикасы бағалаушыларының территориалды 

палатасының біріндегі мүшелігін растайтын куәлік көшірмесі 

8) Мәліметтерді Бағалаушының Банкке беруіне Тапсырыс берушінің келісімінен 

тұратын, Бағалау туралы есепіліктен тұратын бағалау туралы шарттың үлгісі,соның ішінде, 

бағалау туралы есептің Электронды көшірмесі; 

9) Коммерциялық құпиялардың сипатын қамтитын ақпараттары берілмеген жер 

телімін, көппәтерлі үйдегі пәтерлерді, жер телімімен бірге дербес тұрғын үйді бағалау 

туралы есептің және қарау актісінің үлгісі. 

 

2. Бағалаушы еңбек шартын жасасқан заңды тұлғалар үшін:  

1) Мемлекеттік тіркелгендігі туралы куәліктің, жарғының көшірмесі немесе жарғыдан 

үзінді көшірме, тіркеуші орган берген, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгендігін (қайта 

тіркелгендігін) растайтын анықтама; 

2) Заңды тұлға басшысының жеке куәлігінің көшірмесі;  

3) Заңды тұлға басшысының тағайындалғаны туралы бұйрықтың көшірмесі; 

4) Көрсетілетін қызметтерге тарифтер; 

5) Есептілік кезеңнің бірінші күніндегі жағдай бойынша, Заңды тұлғаның  қаржы есептілігі 

(ағымдағы жылдың өткен тоқсандары үшін тоқсан сайынғы есептіліктің қосымшасымен 

бірге толық өткен қаржы жылы үшін): (бухгалтерлік теңгерім; кірістер мен шығыстар 

туралы есеп; ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп; капиталдағы өзгерістер 

туралы есеп) / Соңғы жыл үшін корпоративтік кіріс салығы бойынша мағлұмдама 

немесе соңғы екі жарты жылдағы шағын бизнес субьектілері үшін жеңілдетілген 

мағлұмдама;  

(Басқарманың 26.10.2018 ж. (№69 хаттама) шешіміне сәйкес редакцияда 2 баптың 5) 

тармақшасы алынып тасталды)  

 

6) Орналасқан жері  (заңды мекенжайы); 



7) бизнес-сәйкестендіруші нөмірі; 

8) банктік деректемелері. 

3. Жеке тәжірибемен айналысатын Бағалаушы-жеке тұлға үшін: 

1) «бағалаушы» біліктілігін иеленгені туралы куәліктің көшірмесі;   

2) Жеке тұлғаның  жеке куәлігінің көшірмесі; 

3) Жеке кәсіпкердің тіркелгені туралы куәліктің көшірмесі (бар болса); 

4) кірістер мен шығыстар туралы есеп/ соңғы екі жарты жылдағы шағын бизнес 

субьектілері үшін жеңілдетілген мағлұмдама  (бар болса), төлемқабілеттілігін растайтын 

құжаттар  - соңғы 6 айдағы кірісі туралы анықтама/ соңғы 6 айдағы зейнетақы қорынан 

үзінді / еңбек кітапшасының көшірмесі / еңбек шартының көшірмесі / жұмыс орнынан 

анықтама; 

(Басқарманың 26.10.2018 ж. (№69 хаттама) шешіміне сәйкес редакцияда 3 баптың4) 

тармақшасы алынып тасталды)  

 

5) азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шартының көшірмесі;  

6)  көрсетілетін қызметтерге тарифтер;  

7) банктік деректемелер; 

8) Бағалаушының Қазақстан Республикасы бағалаушыларының территориалды 

палатасының біріндегі мүшелігін растайтын куәлік; 

9) Мәліметтерді Бағалаушының Банкке беруіне Тапсырыс берушінің келісімінен тұратын, 

бағалау туралы есептіліктен тұратын бағалау туралы шарттың үлгісі,соның ішінде, 

бағалау туралы есептің Электронды көшірмесі;  

10)  Коммерциялық құпиялардың сипатын қамтитын ақпараттары берілмеген жер телімін, 

көппәтерлі үйдегі пәтерлерді, жер телімімен бірге дербес тұрғын үйді бағалау туралы 

есептің және қарау актісінің үлгілері.  
 

 

  



Стандартты талаптарға  

№ 3 қосымша 

 

 

 (Стандартты талаптарға №2 Қосымша Басқарманың 04.07.2018 ж. (№32 хаттама) шешімі 

редакциясында  баяндалды).  

 

(Стандартты талаптарға №3 Қосымша Басқарманың 26.10.2018 ж. (№69 хаттама) шешіміне 

сәйкес алынып тасталды) 

 

Бағалаушыларға және заңды тұлғаларға қойылатын талаптар  

 

1. Шарт жасасуға үміткер Бағалаушылар төмендегі талаптарға сәйкес келулері қажет:  

1)  бағалаушы ретіндегі жұмыс тәжірибесі 2 жылдан кем емес; 

2) «бағалаушы» біліктілігін иеленгені туралы куәліктің болуы;  

3) бағалаушылар палатасында мүшелік ететіні туралы куәліктің болуы;  

4) Шарт жасау үшін азаматтық құқыққа қабілетті болуы;  

5) төлем төлеуге қабілетті болып табылуы. 

 

2. Бағалаушылармен еңбек шартын жасаған Заңды тұлғалар  төмендегі талаптарға сәйкес 

келулері қажет:  

1) Шарт бойынша міндеттемелерін орындау үшін қажетті қаржылай, материалдық және 

еңбек ресурстары болуы қажет;  

2)  Шарт жасасу үшін азаматтық қабілеттілігінің болуы; 

    Төлемқабілеттілікке жарамды болуы, жойылуға жатпайтын, мүлігіне тыйым салынбаған 

болуы қажет, қаржы–шаруашылық қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес тоқтатылмаған болуы керек.  

  



Стандартты талаптарға  

 № 5 Қосымша 

Бағалау туралы есептің электронды көшірмесіне қойылатын талаптар 

Бағалау туралы есептің электронды көшірмесінде төмендегілер қамтылады:  

   1) Банк нысаны бойынша XML форматындағы Бағалау туралы есептің деректері;  

   2) PDF форматындағы Бағалау туралы есептің көшірмесі;  

    3) PDF форматындағы Қарау актісінің көшірмесі;  

    4) Бағалау кезінде қолданылатын PDF форматындағы құжаттар көшірмесі.  

Бағалау туралы есептің электронды көшірмесінде Бағалау туралы есептің қағаз нұсқасындағы 

ұқсас деректері қамтылуы қажет.  

Бағалау туралы есептің электронды көшірмесіне Бағалаушының электронды сандық қолтаңбасы 

қойылған болуы керек.  

Электронды көшірме байланыстың қауіпсіз электронды каналы бойынша Банкке ұсынылады.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Стандартты талаптарға  

 № 6 Қосымша  

 
 (Стандартты талаптарға №6 Қосымша Басқарманың 04.07.2018 ж. (№32 хаттама) шешімі 

редакциясында  баяндалды).  

 (Стандартты талаптарға №6 Қосымша Басқарманың 26.10.2018 ж. (№69 хаттама) шешіміне 

сәйкес алынып тасталды) 

 

Облыстық орталықтарда және Республика мағынасына ие қалаларда орналасқан 

Стандартты жобалар бойынша бағалаудың ең жоғарғы ұйғарынды құны 

 

 

№№ 

р/с 

Бағалау нысанының атауы  

 

 

 

Облыстық орталықтарда және Республика 

мағынасына ие қалаларда орналасқан 

Стандартты жобалар бойынша бағалаудың 

ең жоғарғы ұйғарынды құны 

(теңге) 

1 
Көп пәтерлі үйдегі пәтер 

≤ 7 500 

2 Жер телімімен жеке тұрғын үй ≤ 15 000 

3 
Жер телімі (ЖТҮҚ, ӨҚШ) 

≤ 7 000 

4 

Жалпы ауданы 200 ш.м. дейін 

коммерциялық жылжымайтын мүлік 

нысаны 

≤ 15 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Стандартты талаптарға  

№7 Қосымша   

 

 

(Стандартты талаптарға №7 Қосымша Басқарманың 13.08.2018 ж. (№43 хаттама) шешімі 

редакциясында  баяндалды).  

  

Кепілзаттық тәуекел деңгейі бойынша бағалау туралы есептердегі қате түрлері  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бастапқы деректерге талаптар: 
 Енгізілген сканерленген құжаттардың  және бағалау Нысаны 

суреттерінің нашар сапасы  (анық емес, құжаттың шеттері 

сканерден өтпеген, ақ/қара жолақтарының болуы (көрінбей 

қалған жерлері), дақтары бар, сызықтары) 

 Суреттер санының жеткіліксіздігі  (барлық құрылымының 

/тұрғын-үй жай, бағалау Нысаны аумағының  суреттерінің 

болмауы) 

 Грамматикалық қателіктер 

Бағалау нысанын сәйкестендірулердің болмауы: 
 Бағалау Нысаны  сипаттамасының толық емес сипатталуы (құрамы, 

тағайындалуы, мекенжайы, кад. нөмірі, нысанның сапалы және 

сандық  сипаттамасы) 

 Бағалау нысаны сипаттамасындағы қателер, оның ауданы көлемін 

және мекенжайын қоспағанда (қабырға материалдары дұрыс 

көрсетілмеген, салынған жылы, бөлме сандары,қабаты/қабаттылығы, 

кадастрлық нөмірі,байланыс)  

 Меншік құқығын сәйкестендірудегі қателер  

   Түзету жасаумен  және түзетулермен   

Бағалау Нысанының нарықтық немесе өзге құнын бұрмалауға әкеп 

соғатын дұрыс емес деректерді пайдалану, сондай-ақ бағалау 

қызметтерінің басты қағидаттарын бұзу: 

 Суреттер бойынша деректерді бұрмалау (басқа бағалау Нысанының 

суреттері, бағалау Нысанының өзекті емес суреттері, бағалау 

Нысанының өңделген суреттері) 

 Бағалау Нысаны мекенжайындағы, ауданы көлеміндегі қателер  

 Бағалау нысанының конструкциясын қозғайтын қайта жоспарлаудың 

бар екендігін білдірмеу, (жылжымайтын мүлік нысанын бұзу/салу,  

Бағалау Нысанының қабырғаларын/аралық қабырғаларын тұрғызу/ 

бөлшектеу,салмақ түсетін қабырғалардағы терезе ойығы мен есік 

ойықтарын тесу), коммуникацияларды көшіру 

 Ұқсастықтар Бағалау нысанымен нарықтағы сараланымның бірінен 

еместігі және олармен бәсекеге түсе алмайтындығы есебінен, Бағалау 

нысаны құнының артуы/төмендеуі  

 



 

 

Бағалаушының рейтингі  жоғарыда көрсетілген кестеге сай, барлық бағалаушылар 

бойынша жасалады, кепілзаттық тәуекел деңгейі бойынша қателер үлесі қаншалықты көп 

болса, рейтингі соншалықты төмен болады." 

 


