
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ның 

«Өз үйім» бағдарламасы 

(26.10.2017 ж. жағдай бойынша) 

1-тарау. Терминдер мен анықтамалар 

1. Осы Бағдарламада төмендегі негізгі ұғымдар қолданылады. 

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

2) ЕДБ – Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банкі; 

2-1) Тұрғын үйді брондау  – алдын ала сатып алу-сату шартында Сатушы мен Салымшының 

өзара міндеттемелерін рәсімдеу, сондай-ақ Банктің ішкі құжаттарымен және Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте басқа тиісті құжаттарға қол қою арқылы, 

салынып жатқан Тұрғын үйдің Салымшыға құжат түрінде бекітілу рәсімдері; 

3) Салымшы – Банкпен тұрғын үй құрылыс жинақ шартын жасаған жеке тұлға; 

4) Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу шарты (Үлестік қатысу шарты) – бірінші 

тарап тұрғын үй Нысанының құрылысын қамтамасыз етуге және құрылыстың аяқталуы бойынша 

тұрғын үй Нысанындағы үлесін екінші тарапқа беруге міндетті болса, ал екінші тарап төлем 

жүргізіп, тұрғын үй Нысанындағы үлесін қабылдауға міндетті болған жағдайда, Тараптардың 

тұрғын үй құрылысына үлестік қатысуына байланысты құқықтық қатынастарын реттейтін 

Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы заң аясында Уәкілетті компания мен Үлескер 

арасында жасалатын шарт. 

5) Үлескер  – Нысаннан Тұрғын үй алу мақсатында Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу 

туралы  шартын  жасайтын Салымшы; 

6) Тұрғын үй  – белгіленген техникалық, санитарлық және басқа да міндетті талаптарға жауап 

беретін,  тұрақты тұруға арналған және пайдаланылатын бөлек үй-жай (пәтер немесе жеке тұрғын 

үй); 

6-1) Тұрғын үй кешені – арнайы жоспарланған аумақтармен бірыңғай біріктірілген, әлеуметтік 

инфрақұрылымы, инженерлік коммуникациялары, инженерлік және басқа құрал-жабдықтары 

бар, біртұтас сәулет стилінде салынған, тұрғын үй кешенінің тіршілік қарекетін қамтамасыз 

ететін бір немесе бірнеше көппәтерлі тұрғын үйлер/ бірнеше жеке тұрғын үйлер; 

7) ТҚЖ – тұрғын үй құрылыс жинақтары; 

8) Тұрғын үй құрылысындағы үлестік қатысу туралы заң –  «Тұрғын үй құрылысындағы 

үлестік қатысу туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 7 сәуірдегі №486-V заңы; 

9) 9) тармақша алынып тасталды 

10) Құрылыс салушы  – Нысанның құрылысын ұйымдастыру бойынша қызметтерді жүзеге 

асыратын заңды тұлға; 

11) Құрылыстың бастамашысы – Нысанды келісу үшін Банкке Өтінім беретін құрылыс 

операторы, Құрылыс салушы, ЕДБ, басқа да заңды және жеке тұлғалар; 

11-1) К/К (кредит/кепіл) – жылжымайтын мүлік кепілзаттық қамтамасыз ету ТҚЖ түріндегі 

қамтамасыз етулерді шегергендегі заем сомасының жылжымайтын мүліктік кепілдік қамтамасыз 

ету құнына қарым-қатынасы, сонымен қатар, ТҚЖ сомасы үш жылдан артық мерзіммен салым 

жинақтаған жағдайда, мемлекеттің сыйлықақысымен бірге   ескеріледі; 

11-2) Байқау – Нысандағы тұрғын үйді өткізу мақсатында жүзеге асырылатын, Банктің ішкі 

құжаттарымен реттелген іс-шаралар кешені; 

12) ЖАО – жергілікті атқарушы орган; 

13) Уағдалы депозит – мерзімділік, ақылық, қайтарымдылық, мақсатты пайдалану 

талаптарында Банк ЕДБ-ға орналастырған  мақсатты мерзімді банктік салымдардың жиынтығы; 

14) Нысан – орналасқан жер телімімен бірге пайдалануға берілген, тұрғызылған Тұрғын үй 

кешені (Тұрғын үй кешенінің бөлігі - салынған Тұрғын үйдің жалпы көлемінің 50%-нан кем 

емес); орналасқан жер телімімен бірге пайдалануға берілмеген, тұрғызылған  Тұрғын үй кешені 

(Тұрғын үй кешенінің бөлігі - салынған Тұрғын үйдің жалпы көлемінің 50%-нан кем емес); 

орналасқан жер телімімен бірге пайдалануға берілмеген, салынып жатқан Тұрғын үй кешені 

(Тұрғын үй кешенінің бөлігі - салынып жатқан Тұрғын үйдің жалпы көлемінің 50%-нан кем 

емес); салынуы жоспарланған жер телімімен бірге салынуы жоспарланған Тұрғын үй кешені 
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(Тұрғын үй кешенінің бөлігі - салынуы жоспарланған Тұрғын үйдің  жалпы көлемінің 50%-нан 

кем емес); 

15) Құрылыс операторы – меншікті немесе мемлекеттік қажеттіліктер үшін немесе 

коммерциялық мақсатта жобаны іске асыратын ЖАО, «Бәйтерек девелопмент» АҚ, басқа да 

әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар (ӘКК); 

15-1) Ұйым – белгілі бір тұлғалар үшін Нысан құрылысын жүзеге асырушы және/немесе 

ұйымдастырушы, және\немесе бастамашылық ететін заңды тұлға, соның ішінде жұмыс беруші; 

15-2) 15-2) тармақша алынып тасталды 

16) Сатып алушы  – Тұрғын үй алуға ниетті салымшы; 

17) Алдын ала шарт  – Салымшы мен Сатушы арасында жасалатын сатып алу-сатудың алдын 

ала шарты, осыған орай көрсетілген шарттың тараптары болашақта Тұрғын үйді сатып алу-сату 

шартын белгілі бір мерзімде жасауға міндеттеледі; 

18) Сатып алу-сату шарты – Салымшы мен Сатушы арасында жасалатын сатып алу-сатудың 

негізгі  шарты, осыған сәйкес Сатушы дайын Тұрғын үйді қабылдауға және оған нақты бір құн 

төлеуге міндеттелетін Салымшының (Сатып алушы) меншігіне  беруге міндеттеледі; 

19) Сатушы – жылжымайтын мүлік жеке меншік құқығына (дара) жататын және Сатып 

алушының меншігіне беруге міндеттелетін заңды тұлға, жеке тұлға немесе ЖАО; 

20) Жоба – Нысан құрылысының жобасы; 

21) Тұрғын үйді өткізу  – Салымшы мен Тұрғын үйді сатушы арасында жасалған  және Алдын 

ала шарт/ Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу шарты/ Сатып алу-сату шарты түріндегі 

жазбаша түрде жасалған келісімді жүзеге асыру; 

21-1) Нысанды келісу – осы Бағдарламада және Банктің ішкі құжаттарында жазылған ретті 

кезеңнен тұратын, тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесі арқылы іске асырылатын Нысанды 

таңдау рәсімі; 

22) Уәкілетті компания – арнайы экономикалық аймақтардағы қызметтерді қоспағанда, 

тұрғын үйлердің үлестік құрылысын қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді және тұрғын үйде 

үлестерді іске асыратын, қандай да бір басқа коммерциялық қызметтермен айналысуға құқығы 

жоқ Құрылыс салушыға тиесілі болатын акцияларға (жарғылық капиталға үлестік қатысу) жүз 

пайыз дауыс беретін заңды тұлға; 

23)  23) тармақша алынып тасталды 

24) Өткізу құны – толық дайын болған Тұрғын үйдің жалпы ауданының бір шаршы метрін 

өткізу құны. Тұрғын үйдің толық дайын болуы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

анықталады. Тұрғын үйдің толық дайындығын талап ету осы Бағдарламаның 10-тармағының 4) 

тармақшасында көрсетілген қаржыландыру бағытына қатысты емес; 

25) Баға ауқымы – осы Бағдарламаға сәйкес Өткізу құнының интервалы. 

2-тарау. Бағдарламаның сипаттамасы 

2. Осы Бағдарлама Қазақстан Республикасының заңнамасына, Банктің Директорлар 

кеңесінің шешімімен (2017 жылғы 26 сәуірдегі отырыстың №7 хаттамасы) бекітілген 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ның «Өз үйім» бағдарламасын іске 

асырудың басты тәсілдеріне және Банктің басқа да ішкі құжаттарына сәйкес жасалды. 

3-тарау. Мақсаттары мен міндеттері 

3. Тұрғын үйдің қолжетімділігін қамтамасыз ететін тұрғын үй құрылысын ынталандыру 

үшін жағдай жасау, сондай-ақ Банк салымшыларына тұрғын үйді өткізу арқылы халықтың қалың 

жігінің тұрғын үй жағдайын жақсарту мүмкіндігін арттыру: 

‒ тұрғын үй құрылысының көлемін  және халықтың қалың жігінің топтарына тұрғын үйді 

қолжетімді бағамен сату көлемін арттыру; 

‒ халық үшін тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің тартымдылығын арттыру. 
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4-тарау. Бағдарламаның басты талаптары  

4. Бағдарламаны іске асырудың басты талаптары Жобаның Өткізу бағасы бойынша 

Бағдарлама талаптарына сәйкестігі болып табылады. 

5. Бағдарлама бойынша Өткізу бағалары Баға ауқымына сәйкес келген жағдайда, 

Құрылыстың бастамашысына құрылысты қаржыландыратын түрлі дереккөздер (егер құрылыс 

бастамашысы жеке тұлға болып табылған жағдайларды қоспағанда) және осы Бағдарламада 

көрсетілген тұрғын үйді Өткізу талаптары қолжетімді болып табылады. 

5-тарау. Бағдарламаның Баға ауқымы 

6. Баға көлемдері Нысанның орналасқан өңіріне және Тұрғын үй түріне байланысты 

белгіленеді және осы Бағдарламаның №1 және №2 Қосымшаларында көрсетілген. 

7. 7-тармақ алынып тасталды 

8. 8-тармақ алынып тасталды 

9. Банк Өткізу бағасы белгіленген Баға көлемінен асып түсетін осы Бағдарлама аясындағы 

Нысандарды қарастырмайды. 

 

1-кесте және 2-кесте алынып тасталды. 

6-тарау. Бағдарламаның басты бағыттары 

10. Бағдарламаның басты бағыттары: 

1) Құрылыс салушының/ Құрылыс операторының қаражаты есебінен салынған тұрғын 

үйлерді өткізу; 

2) Тұрғын үй Нысанының құрылысы кезінде Құрылыс операторы шығарған Банктің 

бағалы қағаздарды алуы арқылы Тұрғын үй құрылысын қорландыруы; 

3) Уағдалы депозитті ЕДБ-ға орналастыру арқылы Құрылыс салушыға әрі қарай кредит 

беру үшін ЕДБ қорландыру; 

4) Үлескерлерге кредит беру. 

5) 5) тармақша алынып тасталды 

11. Бағдарламаны іске асыру бағыттарын анықтау (3-кестені қарау) 5-тарауда көрсетілген 

Баға ауқымына Бағдарламаның  сәйкестігіне байланысты жүзеге асырылады. 

3-кесте. Бағдарламаны іске асырудың басты бағыттары  

Бағдарламаны іске асыру бағыттары  1 Баға ауқымы 2 Баға ауқымы 

Құрылыс салушының /Құрылыс операторының 

қаражаты есебінен салынған тұрғын үйлерді өткізу; 
иә иә 

Құрылыс операторы шығарған бағалы қағаздарды 

алу 
иә жоқ 

Уағдалы депозитті ЕДБ-да орналастыру иә жоқ 

Үлескерлерге кредит беру иә иә 

12. Құрылысты қорландыру және тұрғын үйді өткізу Нысанды келіскеннен кейін Банктің 

ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады. 

13. Нысанды келісу оларды салу кезінде де, оларды пайдалануға бергеннен кейін де 

жүргізіледі, құрылысының бастамашылары жеке тұлғалар болатын Нысандарды қоспағанда. 

Құрылысының бастамашылары жеке тұлғалар болатын Нысандарды келісу оларды пайдалануға 

бергеннен кейін ғана жүргізіледі. 

14. Белгіленген лимиттер аясында бос ақшалай қаражаттар бар болған жағдайда, Банк 

құрылысты қорландыруды Банктің ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады. 

15. Өткізу құны Баға ауқымдарына сәйкес келген жағдайда, Бір Нысанның құрылысын 

қорландыру Бағдарламаның бір бағыты бойынша да, бірнеше бағыттары бойынша да жүзеге 

асырылу мүмкін. 



«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ның «Өз үйім» бағдарламасы 4 бет 9 

15-1. Тұрғын үйді өткізу тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі арқылы тұрғын үйді өткізу 

тәртібін реттейтін Банктің ішкі құжаттарына сәйкес байқау өткізу арқылы жүзеге асырылады. 

Ұйымдардың қатысуымен Бағдарламалар бойынша тұрғын үйді Өткізу Ұйымдар берген тізім 

бойынша жүзеге асырылады және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес реттеледі. 

16. Осы Бағдарламаның 10-тармағының 1) - 3) тармақшаларымен көзделген 

Бағдарламаның басты бағыттары бойынша тұрғын үйді өткізу Нысанды пайдалануға бергеннен 

кейін жүзеге асырылады. Осы Бағдарламаның 10-тармағының 4) тармақшасымен көзделген 

Бағдарламаның басты бағыттары бойынша тұрғын үйді өткізу құрылыс кезеңінде жүзеге 

асырылады. Тұрғын үйді өткізу талаптары 4-кестеде көрсетілген.  

4-кесте. Тұрғын үйді өткізу талаптары 

 1 Баға ауқымы 2 Баға ауқымы  

Жинақталған ТҚЖ есебінен тікелей сатып алу Иә Иә 

Тұрғын үй заемдары есебінен Иә Иә 

Алдын ала тұрғын үй заемдары есебінен Иә Жоқ 

Аралық тұрғын үй заемдарының есебінен Иә Иә 

17. 17-тармақ алынып тасталды 

17-1. Осы Бағдарламаның 10-тармағының 1) және 3) тармақшаларымен көзделген бағыттар 

бойынша тұрғын үйді өткізу 1 Баға ауқымы бойынша салынған тұрғын үйді болашақта сатып алу 

жөніндегі  Салымшының өз міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету мақсатында ТҚЖ 

кепіліне тұрғын үйді брондаумен жүзеге асырылуы мүмкін.Тұрғын үйді брондау тәртібі мен 

талаптары, сондай-ақ ТҚЖ кепілінің көлемі Банктің ішкі құжаттарымен реттеледі. 

7-тарау. Құрылыс салушының/ Құрылыс операторларының қаражаты есебінен 

салынған тұрғын үйлерді өткізу 

18. Тұрғын үйлерді осы бағыт бойынша салу Құрылыс салушының/Құрылыс 

операторының қаражаты есебінен жүзеге асырылады. 

18-1. Осы тарау мақсаты үшін Құрылыс салушының қаражаты деп Құрылыс салушының 

жеке қаражаты, сондай-ақ Нысан құрылысы үшін олар тарттырған қаражат, осы Бағдарламаның 

10-тармағының 3) – 4) тармақшаларында көзделген, Бағдарламаның басты бағыттары бойынша 

алынған қаражаттарды қоспағанда, түсіндіріледі. 

8-тарау. Банктің олар шығарған борышқорлық бағалы қағаздарын алуы арқылы 

Құрылыс операторларын қорландыру 

19. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Алматы және 

Астана қалаларында белгілі құрылыс Нысанына Құрылыс операторы шығарған борышқорлық 

бағалы қағаздарды Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің базалық мөлшерлемесін ескере 

отырып, Банк анықтайтын сыйақы мөлшерлемесімен ала алады. 

20. Бағдарлама аясында борышқорлық бағалы қағаздарды алу тәртібі мен талаптары 

Банктің ішкі құжаттарымен анықталады. 

21. Құрылыс операторы борышқорлық бағалы қағаздар шығарылымынан  қарызға алынған 

қаражатқа Нысан құрылысын жүзеге асырады. 

22. Құрылыс операторы шығарған борышқорлық бағалы қағаздар бойынша қарызды өтеу 

Нысан құрылысының аяқталу және оны пайдалануға беру мерзімінен аспайтын белгіленген 

мерзімде міндеттермен жүзеге асырылады. 

9-тарау. Уағдалы депозиттерді орналастыру арқылы ЕДБ кредит беру 

23. Нысандардың құрылысын жүзеге асыру үшін Құрылыс салушыны қаржыландыруды 

ЕДБ Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Банктің ішкі құжаттарымен белгіленген 
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тәртіпке және талаптарға сәйкес, Банктің Уағдалы депозитті ЕДБ-ға орналастыруының есебінен 

жүзеге асырады. 

10-тарау. Үлескерге кредит беру 

24. Үлескердің жасалған Үлестік қатысу туралы шарты болған жағдайда, сондай-ақ 

Құрылыс салушы мен Уәкілетті компанияның «Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры» АҚ-

ның кепілдігі болған жағдайда, Бағдарламаның осы бағыты бойынша Үлескерге кредит беру 

тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы заңның талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. 

25. 25-тармақ алынып тасталды 

26. 26-тармақ алынып тасталды 

27. Нысанның  құрылысы аяқталған соң және оны пайдалануға бергеннен кейін Үлескерге 

Тұрғын үйді беру Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы заңға, Қазақстан 

Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне және Банктің ішкі құжаттарына 

сәйкес жүзеге асырылады. 

28. ТҚЖ салымынан басқа, Нысанның салынуы кезеңінде заемды уақытша қамтамасыз 

ететін кепіл мәніне қойылатын Банктің ішкі құжаттарының талаптарын есепке ала отырып, 

Үлестік қатысу туралы шарт талаптарының құқықтары болып табылады (уақытша қамтамасыз 

ету). 

29. Нысанның құрылысы аяқталған соң және оны пайдалануға бергеннен кейін ТҚЖ 

салымынан басқа, берілген заемды қамтамасыз етуші Үлескер алған және Банкке берілген 

Нысандағы Тұрғын үй болып табылады және «Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылыс 

жинақтары туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 07 желтоқсандағы №110-II заңына 

және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес басқа да мүмкін қамтамасыз етулер болып табылады. 
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«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Басқармасының 

2016 жылғы «25» тамыздағы №34 шешімімен бекітілген 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ның «Өз үйім» бағдарламасына 

№1 қосымша 

 

 

Көппәтерлі тұрғын үйлер үшін баға ауқымы 

 

№ Өңірдің атауы 1 баға ауқымы* 2 баға ауқымы* 

Ақмола облысы 

1 
Астана (республикалық мағынадағы қала) 

және қала маңайындағы елді мекендер** 
240 дейін 240 бастап 290 дейін 

2 
Астана қаласының маңындағы аймақ*** (қала 

маңайындағы елді мекендерді қоспағанда) 
180 дейін 180 бастап 230 дейін 

3 Көкшетау (облыстық мағынадағы қала) 160 дейін 160 бастап 200 дейін 

4 Аршалы (ауыл) 90 дейін 90 бастап 120 дейін 

5 Астраханка (ауыл) 50 дейін 50 бастап 70 дейін 

6 Атбасар (облыстық мағынадағы қала) 110 дейін 110 бастап 140 дейін 

7 Балкашино (ауыл) 60 дейін 60 бастап 70 дейін 

8 Бурабай (ауыл) 150 дейін 150 бастап 200 дейін 

9 Ерейментау (қала) 70 дейін 70 бастап 110 дейін 

10 Зеренда (ауыл) 75 дейін 75 бастап 110 дейін 

11 Макинск (облыстық мағынадағы қала) 85 дейін 85 бастап 120 дейін 

12 Степногорск (облыстық мағынадағы қала) 80 дейін 80 бастап 120 дейін 

13 Шортанды (ауыл) 90 дейін 90 бастап 120 дейін 

14 Щучинск (облыстық мағынадағы қала) 140 дейін 140 бастап 190 дейін 

Ақтөбе облысы 

1 Ақтөбе (облыстық мағынадағы қала) 160 дейін 160 бастап 200 дейін 

2 Алға (облыстық мағынадағы қала) 75 дейін 75 бастап 85дейін 

3 
Қандыағаш (ауыл) Қандыағаш (облыстық 

мағынадағы қала) 
45 дейін 45 бастап 80дейін 

4 Шалқар (ауыл) 45 дейін 45 бастап 50дейін 

5 Шұбарқұдық (ауыл)  45 дейін 45 бастап 60дейін 

6 Хромтау (облыстық мағынадағы қала) 100 дейін 100 бастап 125 дейін 

Алматы облысы 

1 
Алматы (республикалық мағынадағы қала) 

және қала маңайындағы елді мекендер** 
240 дейін 240 бастап 290дейін 

2 
Алматы қаласы маңайындағы аймақ**** (қала 

маңайындағы елді мекендерді қоспағанда) 
180 дейін 180 бастап 230 дейін 

3 Талдықорған (облыстық мағынадағы қала) 160 дейін 160 бастап 200 дейін 

4 Балпық би (ауыл) 90 дейін 90 бастап 120 дейін 

5 Жаркент (аудандық мағынадағы қала) 100 дейін 100 бастап 105 дейін 

6 Текелі (аудан орталығы) 85 дейін 85 бастап 100 дейін 

7 Ұзынағаш (ауыл) 80 дейін 80 бастап 100 дейін 

8 Өтеген Батыр (ауыл) 190 дейін 190 бастап 210 дейін 

9 Үштөбе (аудан орталығы) 30 дейін 
30 бастап 60 дейін 

 

Атырау облысы 

1 Атырау (облыстық мағынадағы қала) 180 дейін 180 бастап 230 дейін 
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№ Өңірдің атауы 1 баға ауқымы* 2 баға ауқымы* 

2 Құлсары (аудандық мағынадағы қала) 55 дейін 55 бастап 90 дейін 

3 Махамбет (ауыл) 60 дейін 60 бастап 70 дейін 

Шығыс-Қазақстан облысы 

1 Өскемен  (облыстық мағынадағы қала) 160 дейін 160 бастап 190 дейін 

2 Семей (облыстық мағынадағы қала) 160 дейін 160 бастап 200 дейін 

3 Аягөз (облыстық мағынадағы қала) 90 дейін 90 бастап 120 дейін 

4 Глубокое (ауыл) 85 дейін 85 бастап 110 дейін 

5 Зырян (облыстық мағынадағы қала) 55 дейін 55 бастап 80 дейін 

6 Қ.Қайсенов (ауыл) 110 дейін 110 бастап 130 дейін 

7 Курчатов (облыстық мағынадағы қала) 75 дейін 75 бастап 90 дейін 

8 Риддер (облыстық мағынадағы қала) 75 дейін 75 бастап 100 дейін 

9 Шемонаиха (облыстық мағынадағы қала) 80 дейін 80 бастап 100 дейін 

Жамбыл облысы 

1 Тараз (облыстық мағынадағы қала) 120 дейін 120 бастап 140 дейін 

2 Аса (ауыл) 60 дейін 60 бастап 70 дейін 

3 Жаңатас (аудандық мағынадағы қала) 60 дейін 60 бастап 65 дейін 

4 Сарыкемер (ауыл) 40 дейін 40 бастап 55 дейін 

5 Қаратау (аудандық мағынадағы қала) 45 дейін 45 бастап 60 дейін 

6 Қордай (ауыл) 100 дейін 100 бастап 120 дейін 

7 Құлан (ауыл) 60 дейін 60 бастап 80 дейін 

8 Мерке (ауыл) 45 дейін 45 бастап 50 дейін 

9 Шу (аудандық мағынадағы қала) 100 дейін 100 бастап 120 дейін 

Батыс-Қазақстан облысы 

1 Орал (облыстық мағынадағы қала) 160 дейін 160 бастап 200 дейін 

2 Ақсай (аудандық мағынадағы қала) 165 дейін 165 бастап 180 дейін 

3 Тасқала (ауыл) 65 дейін 65 бастап 80 дейін 

Қарағанды облысы 

1 Қарағанды (облыстық мағынадағы қала) 180 дейін 180 бастап 230 дейін 

2 Абай (аудандық мағынадағы қала) 75 дейін 75 бастап 100 дейін 

3 Балхаш (облыстық мағынадағы қала) 110 дейін 110 бастап 130 дейін 

4 Жезқазған (облыстық мағынадағы қала) 110 дейін 110 бастап 150 дейін 

5 Қарқаралы (аудандық мағынадағы қала) 100 дейін 100 бастап 120 дейін 

6 Сарань (облыстық мағынадағы қала) 90 дейін 90 бастап 115 дейін 

7 Сәтбаев (облыстық мағынадағы қала) 95 дейін 95 бастап 115 дейін 

8 Теміртау (облыстық мағынадағы қала) 100 дейін 
100  бастап 120 

дейін 

9 Шахтинск (облыстық мағынадағы қала) 60 дейін 60 бастап 80 дейін 

Қостанай облысы 

1 Қостанай (облыстық мағынадағы қала) 160 дейін 160 бастап 200 дейін 

2 Арқалық (облыстық мағынадағы қала) 60 дейін 60 бастап 75 дейін 

3 Әулиекөл (ауыл) 50 дейін 50 бастап 70 дейін 

4 Жітіқара (аудандық мағынадағы қала) 30 дейін 30 бастап 60 дейін 

5 Қарабалық (ауыл) 80 дейін 80 бастап 100 дейін 

6 Лисаковск (облыстық мағынадағы қала) 70 дейін 70 бастап 90 дейін 

7 Рудный (облыстық мағынадағы қала) 90 дейін 90 бастап 110 дейін 

Қызылорда облысы 
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№ Өңірдің атауы 1 баға ауқымы* 2 баға ауқымы* 

1 Қызылорда (облыстық мағынадағы қала) 120 дейін 120 бастап 140 дейін 

 

Маңғыстау облысы 

1 Ақтау (облыстық мағынадағы қала) 180 дейін 180 бастап 230 дейін 

2 Жаңаөзен (облыстық мағынадағы қала) 115 дейін 115 бастап 130 дейін 

3 Құрық (ауыл) 80 дейін 80 бастап 100 дейін 

4 Маңғыстау (ауыл) 115 дейін 115 бастап 125 дейін 

Павлодар облысы 

1 Павлодар (облыстық мағынадағы қала) 160 дейін 160 бастап 200 дейін 

2 Ақсу (облыстық мағынадағы қала) 100 дейін 100 бастап 120 дейін 

3 Железинка (ауыл) 70 дейін 70 бастап 80 дейін 

4 Иртыш (ауыл) 45 дейін 45 бастап 60 дейін 

5 Екібастұз (облыстық мағынадағы қала) 100 дейін 100 бастап 135 дейін 

Солтүстік-Қазақстан облысы 

1 Петропавл (облыстық мағынадағы қала) 160 дейін 160 бастап 200 дейін 

2 Кішкенекөл (ауыл) 50 дейін 50 бастап 70 дейін 

3 Мамлютка (аудандық мағынадағы қала) 50 дейін 50 бастап 70 дейін 

4 Саумалкөл (ауыл) 50 дейін 50 бастап 70 дейін 

5 Тайынша (аудандық мағынадағы қала) 85 дейін 85 бастап  115 дейін 

Оңтүстік-Қазақстан облысы 

1 Шымкент (облыстық мағынадағы қала) 180 дейін 180 бастап 230 дейін 

2 Ақсукент (ауыл) 100 дейін 
100  бастап 110 

дейін 

3 Жетісай (аудандық мағынадағы қала) 45 дейін 45 бастап 55 дейін 

4 Кентау (облыстық мағынадағы қала) 45 дейін 45 бастап 55 дейін 

5 Леңгер (аудандық мағынадағы қала) 90 дейін 90 бастап 110 дейін 

6 Сарыағаш (аудандық мағынадағы қала) 80 дейін 80 бастап  100 дейін 

7 Түркістан (облыстық мағынадағы қала) 95 дейін 95 бастап   110 дейін 

 

 
* Баға ауқымдарының өлшем бірлігі бір шаршы метр үшін мың теңгемен көрсетіледі. Баға 

ауқымдарының ең жоғарғы шектік мәні қоса көрсетіледі. 

** Қала маңы аймағындағы елді мекендер ретінде көрсетілген қалалардың шекарасымен тікелей 

жалғасып жатқан немесе жапсарлас жатқан елді мекендер түсініледі. 

*** Астана қаласының маңайындағы аймақтар шекарасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 

жылғы 16 қаңтардағы «Астана қаласының қала маңы аймағының және қала құрылысын айрықша реттеу 

аймағының шекараларын белгілеу туралы» №71 қаулысына сәйкес анықталады. 

****Алматы қаласының маңайындағы аймақтар шекарасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 

жылғы 22 қазандағы «Алматы қаласының қала маңы аймағының бас жоспары туралы» №1097 қаулысына 

сәйкес анықталады. 

 

  



«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ның «Өз үйім» бағдарламасы 9 бет 9 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Басқармасының 

2016 жылғы «25» тамыздағы №34 шешімімен бекітілген 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ның «Өз үйім» бағдарламасына 

№2 қосымша 

 

Жеке тұрғын үйлер үшін баға ауқымдары 

 

№ Өңірдің атауы 1 Баға ауқымы* 2 Баға ауқымы* 

1 

Астана, Алматы, Ақтау, Ақтөбе, Атырау, 

Қарағанды, Көкшетау, Қостанай, Қызылорда, 

Павлодар, Петропавл, Семей, Талдықорған, 

Тараз, Орал, Өскемен, Шымкент қалаларында 

және олардың маңайындағы елді 

мекендерде** 

120 дейін  120 бастап 140 дейін 

 

 

* Баға ауқымдарының өлшем бірлігі бір шаршы метр үшін мың теңгемен көрсетіледі. Баға 

ауқымдарының ең жоғарғы шектік мәндері қоса көрсетіледі. 

 

** Қала маңы аймағындағы елді мекендер ретінде көрсетілген қалалардың шекарасымен тікелей 

жалғасып жатқан немесе жапсарлас жатқан елді мекендер түсініледі. 


