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КІРІСПЕ 

 

Тұрғын үй құрылысы  жалпыұлттық мазмұндағы маңызды міндеттерінің 
қатарында Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму Стратегиясының басым 
бағыттарының бірі болып саналады. Қазақстан Республикасында халықтың 
қалың жігін 2020 жылға дейін қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз етуге 
арналған  тұрғын үй құрылысын дамытудың Мемлекеттік бағдарламасын 
жүзеге асыру - еліміздің əлеуметтік бағытта қарқынды дамуының нақты 
белгісі.   

Қазақстан Президенті өзінің ел халқына жасайтын жыл сайынғы 
Жолдауларында халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету мəселесін ерекше 
атап өтеді. Жолдауларда құрылыс индустриясын дамыту, тұрғын үйді 
қолжетімді жалдау кешендерінің құрылысын жүзеге асыру, жер телімдерін 
бөлу шараларының айқындылығын қамтамасыз ету, жеке дара тұрғын үй 
құрылысын дамытуды ынталандыру сияқты бағыттар нақты белгіленген.      

Тұрғын үй саласы – бұл тұрғын үй нысандарына жеке меншік үстемдік 
ететін халық шаруашылығының ерекше саласы. Тұрғын үй саласының 
нысандары жылжымайтын мүліктер рыногының негізін құрайды. Аталған 
рынок бизнестің табысты түріне айналды. Қазақстан Республикасында 
жылжымайтын мүліктер рыногының қарқынды дамуы соңғы жылдары халық 
шаруашылығының осы саласына инвестиция салуға дайын мемлекеттің, 
көптеген бизнес-құрылымдардың назарын өзіне аударуда.  

Құрылыс саласына инвестиция салу инвестициялық жобалаумен тікелей 
байланысты. Құрылыс материалдық өндірістің аса қуатты саласы болып 
табылады. Күрделі құрылыстың көлемі мен деңгейінен материалдық 
өндірістің барлық салаларының онан əрі дамуы, елдің экономикалық 
əлеуетінің жəне ұлттық табыстың өсуі қамтамасыз етіледі.    

Рынок жағдайында құрылыс, өндірістің басқа салалары сияқты, капитал 
қарқынының еркіндігі мен меншіктің əрбір нысанының дербестігімен 
байланысты жаңа экономикалық мазмұнға ие болды.   

Жобаға салынған капиталдың тиімділігін бағалау жобалау 
жұмыстарының тəжірибесінде маңызды жəне қажетті құрамдас бөлім болып 
табылады. Оған тұрғын үй құрылысы саласындағы инвестициялық-
құрылыстық қызметке кері əсерін тигізетін бірқатар факторлар ықпал етеді, 
атап айтқанда: тұрғын үй саласының əлеуметтік-экономикалық 
тұрақсыздыққа барынша бейім болуы; əдістемелік жəне нормативті 
қамтамасыз етудің жаңа шарттары мен талаптарына сəйкес болмауы; тұрғын 
үй құрылысында құрылыс қызметін реттеу мен басқарудың экономикалық 
əдістерінің жетілдірілмеуі; құрылыста жəне пайдалануда келісім-шарттық 
жүйенің дамымауы (тұрғын үй құрылысы саласында маманданған ұйымның 
болмауы); инвестициялық-құрылыстық қызметке қатысушылар құрамының 
қызығушылықтарының толық ескерілмеуі; ұйым қызметін жобалауды 
ұйымдастыру тəжірибесінің жəне тəсілдерінің жетілдірілмеуі жəне т.б.  
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Инвестициялық қызмет мақсаттылығының қазіргі заманғы əдіснамасы 
рыноктық экономиканың талаптарына негізделеді, сондықтан инвестиция 
немесе  мақсаттылығының критериі оның тиімділігін бағалау болып 
табылады.  

Экономикалық ғылымда тұрғын үй саласындағы жобалық шешімдерді 
бағалаудың негізгі тұстары келесі шет елдік ғалымдардың еңбектерінде 
талданған:  П., Ст. Батлер, Бригхем Ю., Гиттинджер Дж., Горбунов Э., Дж. 
Дэниелл, Джек У., Олсон А., Маддал Г.С., Маркандия А., Самуэльсон Т., Р. 
Страйк,  Тол Я., Фальцман В., Харбергер А., Харисс Ф., Хитсхузен Ф., 
Эрланг А. жəне т.б..   

Жобалық шешімдер қабылдау теориясын жасақтауда жəне тұрғын үй 
саласын реформалау мəселелерін зерттеуде ТМД елдерінің экономист-
ғалымдарының еңбектері қомақты үлес қосты, мұндай ғалымдарды атап 
айтар болсақ: Арсланова З., Балтрушевич Т., Бузова И.А., Белкин Т.,  
Богомолов О.А., Варежкин В.А., Винокуров В.А., Горемыкин В.А., Забелин 
П.В., Ильин А.И., Косарева Н, Круглов М.И., Любанова М.П., Мелкумов 
Я.С., Нестеров Л., Стародубровский И., Улюкаев А., Ходжаев Д., Черняк В.З. 
жəне бірқатар басқа да ғалымдар. 

Тұрғын үй секторының тиімді дамуы негіздеріне теориялық жəне 
тəжірибелік үлес қосқан келесі қазақстандық ғалымдардың еңбектерін атап 
өтуге болады: Адилов Ж.М., Аитов И.А., Алимбаев А.А., Арын Е.М., 
Ашимбаев Т.А., Баймуратов У.Б., Баяхметов Т.Б., Бисенов К.А., Ерали А.К., 
Еремин А., ЕринчиновД.К., Жатканбаев Е.Б., Карибджанов С.Б., Кенжегузин 
М.Б., Кошанов А.К., Мамыров., Сагадиев К.А., Сатубалдин С.С., Сатова Р.К., 
Сейтказиева А.М Сурабалдинов А.А., Турысов К., Шалболова У.Ж., 
Шеденов  У.К., Яновская О.А. жəне т.б. 

Зерттеу барысында шет елдік жəне отандық экономист-ғалымдардың 
құрылыс, тұрғын үй саласындағы іргелі еңбектері, Қазақстаннның 2050 
жылға дейінгі даму Стратегиясы, тұрғын үй саласының қызмет етуінің негізгі 
шарттарын анықтаушы Қазақстан Республикасы Үкіметінің құқықтық 
актілері мен қаулылары, салалық əдістемелік материалдар, нормативті-
техникалық жəне басқарушы құжаттар, ҚР Статистика агенттігінің 
мəліметтері, басқарушы жəне ғылыми-зерттеу жəне жобалық мекемелердің 
ақпараттары құрады.   

Сонымен бірге, жүйелік талдау, факторлық жəне салыстырмалы 
экономикалық талдау, монографиялық жəне сызбалық безендірулер, 
экономика-математикалық əдістер қолданылды.  
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1 ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫ НЫСАНДАРЫН ЖОБАЛАУДЫҢ 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІНІҢ ҒЫЛЫМИ-ƏДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 
 

 

1.1 Тұрғын үй ғимараттарын жобалау жəне жобалық шешімдер 

жүйесінің даму үрдістері 
 

 

Қазақстанда күрделі əлеуметтік-экономикалық реформалардың 
жүргізілуі қоғам өмірінде түбегейлі өзгерістердің орын алуына ықпал етті. 
Атап айтқанда, орталықтандырылған басқару жəне жоспарлау жүйесі 
жойылды, халықтың басым бөлігінде құндылықтар жөнінде жаңа 
көзқарастар қалыптасты, тұрғындар өмірінің əлеуметтік астарлары толық 
өзгерді. Экономиканы ырықтандыру мен əкімгершілік шектеулердің алынып 
тасталуы рыноктық инфрақұрылымның дамуына қолайлы шарттарды 
дамытты. Тұрғын үй рыногы пайда болды, тұрғын үй саласы нысандарының 
құрылысы қарқынды даму бастады. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаев Қазақстан 
тұрғындарын баспанамен қамтамасыз ету жайын үнемі алдыңғы қатарға 
қойып келеді. Осы ретте Елбасы төмендегідей бағыттарды атап көрсетті:  

- тұрғын үйдің қолжетімділігі мен сапасы; 
- мемлекеттік қызметшілер мен бюджеттік сала қызметкерлеріне тұрғын 

үй құрылыс жинақ қорлары жүйесі арқылы жылына 4%-дан аспайтын 
пайыздық мөлшерде алдын-ала тұрғын үй займдарын беру; 

-  жалдамалы тұрғын үй құрылысына көңіл бөлу; 
- құрылыс компаниялары қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету жəне 

осы саладағы бəсекелестікті арттыру; 
-  тұрғын үй құрылысына үлескер-қатысушылардың құқықтарының 

қорғалуын күшейту; 
- жеке-дара тұрғын үй құрылысын ынталандыру мақсатында жер 

учаскелерін беру мен рəсімдеу ережелерін жеңілдету; 
- жеке-дара тұрғын үй құрылысының өнеркəсіптік, арзан жəне 

экологиялық таза технологияларын игеру; 
- алдыңғы қатарлы шет елдік тəжірибені қолдану қажеттігі1.  
Тұрғын үй құрылысының жайы елдің экономикалық даму деңгейі мен 

оның тұрғындарының тұрмыс-тіршілігінің дəрежесімен тікелей байланысты. 
Тұрғындарды құны қол жеткізілімді жəне сапалы тұрғын үймен қамтамасыз 
етуді басты назарда ұстай отырып, халықтың өмір сүру деңгейін арттыру 
мақсатында тұрғын үй құрылысын дамыту мəселелерінің кешенді шешімін 
жүзеге асыру қажет.   

Өз кезегінде, жаңа тұрғын үй құрылысы құрылыс индустриясының 
компаниялары мен кəсіпорындарын жұмыс көлемімен қамтамасыз етеді жəне 

                                                 
1 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. 2008. -5 наурыз. 
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құрылыс материалдарын өндіруді жетілдіріп, құрылыс саласының дамуы мен 
жаңа жұмыс орындарының пайда болуына жол ашады.  Мұның барлығы да 
еліміздің тұрғындарын баспанамен қамтамасыз етуге негізделген біртұтас 
тұрғын үй құрылысы саясатының қалыптасуы мен жүзеге асырылуына 
бағытталады.  

Соңғы жылдары жаңа технологиялар мен құрылыс маиериалдарын, 
ақпараттық-анықтамалық жəне нормативті құжаттарды қолдана отырып 
архитектура, құрылыс жəне қалақұрылыс салалары қарқынды түрде дами 
бастады. «Қазақстан Республикасындағы архитектуралық, құрылыс жəне 
қалақұрылыс туралы» Заңын, Қазақстан республикасы Үкіметінің қаулылары 
мен өкімдерін, Қазақстан республикасы Өнеркəсіп жəне сауда министрлігінің 
Құрылыс жұмыстары жөніндегі комитетінің нормативті актілерін іске 
асырудың негізгі алғышарттары жасақталды.  

Алайда, тұрғындардың басым бөлігінің тұрғын үйге қолжеткізілімділігін 
арттыруда іске асырылып жатқан шаралардың ауқымдылығына қарамастан, 
мұнда əлі де болса, құрылыс саласындағы жоспарлау мен болжамдау 
үдерістеріне қатысты нақты жүйелік бағыт жоқ, сондай-ақ, жүзеге асырылған 
шаралардың тиімділігін бағалау жүйесі қалыптаспаған.  

Құрылыс кешенінің хал-жайына талдау жасауда бұл салаға қатысты 
көптеген мəселелер бұрынғы Кеңестер Одағынан «мұрагерлікке» 
қалғандығын ескеру қажет. Дегенмен де, КСРО-ның ыдырауы мен рыноктық 
қатынастарға өту тұрғын үй секторындағы ахуалдың жақсаруына оң əсерін 
тигізе қоймады.  

Республиканың құрылыс кешені салаларына жасаған талдау арқылы 
ұзақ жылдар бойы (1991-1999 жж.) құрылыс жұмыстарының үнемі төмен 
құлдырауда болғандығын көруге болады. Осы кезең аралығында құрылыс-
монтаж жұмыстарының көлемі 60%-дан астамға төмендеген, мердігерлік 
ұйымдардың 70%-ға жуығы зиянмен жұмыс жасап, азаматтық нысандардың 
салыну мерзімі 1,5-3 есеге дейін созылған, аяқталмаған құрылыс деңгейі 4-5 
есеге көбейіп, сапасы күн өткен сайын төмендей түскен. Тұрғындарды 
тұрғын үймен жəне қызмет көрсету нысандарымен қамтамасыз деңгейі тек 
экономикалық дамыған елдерден ғана емес, отандық қалақұрылыс 
талаптарынан да кейін қалды.    

Осылайша, тұрғын үй саласы нысандарының жобалық шешімдерін 
бағалау тиімділігін жетілдіру мəселесі өзекті мазмұнға ие болды. Мұның бір 
себебі – рыноктық экономикаға көшуге байланысты бағыттардың түбегейлі 
өзгерісіне байланысты болса, екінші жағынан, тұрғын үй жəне қызмет 
көрсету нысандарына деген сұраныстың өсуіне қатысты ұсыныстың 
төмендеуі, сонымен бірге, қолда бар қордың табиғи жəне моральды тозуға 
ұшырауымен де байланысты болды.  

Экономика саласындағы құрылыстың өзіндік қалыптасу тарихы 
тəжірбиедегі экономика мен құрылыс əріптестігінен əлдеқайда қысқа жəне 
халық шаруашылығындағы қоғамдық еңбек бөлінісінің дамуы мен 
экономикалық өсім деңгейіне жетумен ұштастырылады. 
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«Құрылыс» саласы туралы айтқанда, рыноктық экономистер капитал 
иеленушілер мен инвестициялық үдерістердің басқа да қатысушылары, яғни 
инвестициялық кешен арасын біріктіретін қарым-қатынасты меңзейді. 

Құрылысқа адам мұқтаждығын қанағаттандыру үдерісінде ерекше 
қамтамасыз ету рөлі тиесілі. Ел немесе өңір сияқты ауқымды шаруашылық 
жүйелерінде бұл мақсаттар кезеңдер бойынша қалыптасады. Мақсаттар  
тұтыну  деңгейінің өсуімен байланысты, себебі: 

- құрылыс - адамның тұрғын үйге деген қажеттілігін  тікелей 
қанағаттандыруы қажет, бұл – құрылыс өнімінің ең жоғары, бірінші  деңгейі; 

- құрылыс аталған қызметін қажеттіліктің басқа да түрлерін 
қанағаттандыра отырып орындайды, мысалы, азық-түлік, тұтыну жəне 
қызметтік жəне т.б. өнімдерді өндіруші, сақтаушы жəне өткізуші 
ғимараттармен қамтамасыз ету; 

- тұтыну жəне қызметтік заттарды дайындау үдерісіне қатысушы өндіріс 
құралдарын жасақтауға қатысу да құрылыс өнімдерінің бірі болып табылады;  

- басқа құрылыс өнімдерін өндіруде қолданылып құрылыс өнімдері. 
Оларға құрылыс материалдары мекемелері жəне т. б. жатады. 

Профессор В.Николаевтың айтуы бойынша, бұл иерархиялық (сатылық) 
жүйеде құрылыс қызметінің мақсаттылығы мен кез-келген деңгейдегі 
құрылыс өнімінің құны тұтынушы арқылы, осы өнімнің тиімділігімен (яғни, 
сұранысты қанағаттандыруымен) анықталады2.  

Құрылыс қызметін ынталандыру жоғары деңгейден төменге қарай сол 
өнімді тұтынуға деген қажеттілік арқылы, оны өндіру үшін ғимарат салудан 
басталады. 

Құрылыс (күрделі құрылыс) – материалдық өндіріс саласы, ғимараттар 
мен мен құрылымдарды тұрғызу мен қайта өңдеу болып табылады. 
«Құрылыс» терминін екі түрлі мағынада қарастыруға болады: 

- біріншіден, техникалық, инженерлік мағынада  – жобалау-іздестіру 
жұмыстары, түрлі мақсаттағы ғимараттар мен құрал-жабдықтарды салу, 
қайта өңдеу, жаңарту, қайта жабдықтандырумен байланысты өндірістік 
қызмет түрі; 

- екіншіден, экономикалық мағынасында  халықшаруашылығының бір 
саласы ретінде. 

Жүйе ретінде құрылыс рыногы өзіне: құрылыс рыногының 
субъектілерін; рыноктық қатынас объектілерін; құрылыс кешені рыногының 
инфрақұрылымы; рыноктық механизм; мемлекеттік бақылау; рыноктық 
реттеу мен өзін-өзі реттеуді біріктіреді. 

Құрылыс рыногының субъектілері: инвесторлар, тапсырыс берушілер, 
мердігерлер, ғылыми-жобалау мекемелері, ғылыми-зерттеу институттары 
(ҒЗИ), құрылыс материалдарын өндіруші жəне құралдар құрылғылар  
өнеркəсібі мекемелері, құрылыс жəне машина жасау кəсіпорындары, 

                                                 
2 Николаев В.П. Введение в рыночную экономику // Экономика строительства  - 1994. - №4. –12 с. 
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технологиялық, энергетикалық жəне басқа да құралдарды жасаушы 
кəсіпорындар. 

Құрылыс қызметін ынталандыру жоғары деңгейден төменге қарай сол 
өнімді тұтынуға деген қажеттілік арқылы, оны өндіру үшін ғимарат салудан 
басталады. 

Құрылыс (күрделі құрылыс) – материалдық өндіріс саласы, ғимараттар 
мен мен құрылымдарды тұрғызу мен қайта өңдеу болып табылады. 
«Құрылыс» терминін екі түрлі мағынада қарастыруға болады: 

- біріншіден, техникалық, инженерлік мағынада  – жобалау-іздестіру 
жұмыстары, түрлі мақсаттағы ғимараттар мен құрал-жабдықтарды салу, 
қайта өңдеу, жаңарту, қайта жабдықтандырумен байланысты өндірістік 
қызмет түрі; 

- екіншіден, экономикалық мағынасында  халық шаруашылығының бір 
саласы ретінде. 

Жүйе ретінде құрылыс рыногы өзіне: құрылыс рыногының 
субъектілерін; рыноктық қатынас объектілерін; құрылыс кешені рыногының 
инфрақұрылымы; рыноктық механизм; мемлекеттік бақылау; рыноктық 
реттеу мен өзін-өзі реттеуді біріктіреді. 

Құрылыс рыногының субъектілері: инвесторлар, тапсырыс берушілер, 
мердігерлер, ғылыми-жобалау мекемелері, ғылыми-зерттеу институттары 
(ҒЗИ), құрылыс материалдарын өндіруші жəне құралдар құрылғылар  
өнеркəсібі мекемелері, құрылыс жəне машина жасау кəсіпорындары, 
технологиялық, энергетикалық жəне басқа да құралдарды жасаушы 
кəсіпорындар. 

Рыноктық қатынас объектілері болып:  құрылыс өнімдері (ғимараттар, 
нысандар жəне олардың кешені жəне т.б.); құрылыс машиналары; көлік 
құралдары; материалдар, бұйымдар; құрылғылар; капитал; жұмыс күші; 
ақпарат жəне т.б. табылады. 

Құрылыс кешені рыногының инфрақұрылымының құрамына: банктер – 
ұлттық (мемлекеттік), сыртқы экономикалық, инвестициялық, акционерлік 
коммерциялық, ипотекалық жəне т.б.; биржалар – тауарлық-шикізатты, еңбек 
ресурстарының, қор (бағалы қағаздар), жылжымайтын мүліктердің жəне т.б.; 
брокерлік кеңселер мен фирмалар; институционалдық инвесторлар – 
зейнетақы қорлары, сақтандыру фирмалары, ашық жəне жабық үлгідегі 
инвестициялық қорлар мен фирмалар жəне т.б.; шет елдік инвесторлар;  
агенттіктер, делдалдық, жарнамалық, ақпараттық қызметтер мен фирмалар; 
инженерлік-кеңес беруші орталықтар; аудиторлық фирмалар; құрылыс 
кешеніндегі венчурлық (тəуекелді) кəсіпорындар; шағын бизнесті қолдаушы 
бағдарламалар мен қорлар;  бақылаушы-инспекциялық қызметтер; арбитраж, 
сот жəне т.б.. 

Салықтық міндеттемелер, субвенциялар, монополияға қарсы шаралар, 
амортизациялық аударымдар негізінде мемлекет құрылыс рыногы мен оның 
инфрақұрылымы субъектілерінің институционалдық тəуелділігін реттейді. 
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Биржалар мен тендерлік сауда-саттық арқылы рыноктық қатынастар 
өздігінен реттеледі. 

Құрылыс кешені рыногы оған қызмет көрсетуші қазіргі заманғы 
ақпараттық жүйе болғанда ғана тиімді жұмыс жасайды. Құрылыс рыногының 
ақпараттық жүйесінің негізгі міндеттері: мүмкін боларлық тапсырыс 
берушілердің (инвесторлардың) құрылыс өніміне деген талғамын білу; тиісті  
ақпараттар базасын қалыптастыру; құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуші 
ұйымның ағымдағы мүмкіндіктері жайлы ақпаратты білу; шығарылып 
жатқан құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрылғыларының көлемі, 
номенклатурасы, сапасы, бағасы туралы білу; коммерциялық тəуелсіздікке ие  
инвестициялық жобаларды білу; жылжымайтын мүлік рыногымен тікелей 
байланыс; орталықта жəне аймақтарда жобалар бойынша, қаржылық 
(инвестициялық) ресурстар, құрылыс материалдары, машиналар мен 
механизмдер, құрылыс өнімдері бойынша тендерлер (сауда-саттық) өткізу 
жағдайын қалыптастыру; Экономика жəне бюджеттік жоспарлау жəне 
Қаржы министрліктері, сонымен қатар, жергілікті басқарушы органдармен 
қарым-қатынас жасау.  

Экономикалық ортаны қалыптастыру кезінде капитал салымдары 
саласындағы инвестициялық белсенділікті арттыру мақсатында мемлекет 
тарапынан ықпал етуші қаржылар төмендегідей бағытта бейнеленеді:  

- импорталмастырушы өнімдерді, оның ішінде өндірістік-экономикалық 
байланыстардың үзілуі салдарынан мерзімдік жеткізілімдері тоқтап қалған 
өнімдерді шығарушы өндіріс орындарына; 

- бəсекеге қабілетті өнім өндіруге бағытталған кəсіпорындарға; 
- болжамдық бағалауларға сəйкес ұзақ уақытқа дейін жоғары сұранысқа 

ие болатын өнімді өндіруші өндіріс орындарына; 
- жаңа өнім түрлерін немесе сапасы жоғары өнім өндіруді меңгерген 

кəсіпорындарға; 
- негізгі өндірістің тиімді қызмет етуі үшін қажетті салалардың артта 

қалушылығын жоюға ықпал етуші экономикалық механизм арқылы 
өндірістік жəне əлеуметтік инфрақұрылымдарға. 

Құрылыс - материалдық өндірістің аса қуатты өнеркəсіптік саласы. 
Күрделі құрылыстың көлемі мен деңгейінен материалдық өндірістің басқа да 
салаларының дамуы, елдің экономикалық əлеуеті мен ұлттық табысының 
өсуі қамтамасыз етіледі. 

Тұрғын үй саласындағы нысандар құрылысы жобалық шешімдер 
негізінде жүзеге асады. Жобалық шешім – кең мағынада, ой немесе 
келешектегі іс-əрекеттердің жоспары. Тар мағынасында – құрал-
жабдықтарды, өнімдерді немесе қызметтерді жасақтаудағы құжаттар жиыны, 
сондай-ақ, бірқатар құжаттардың алдын-ала үлгілері. 

«Жоба» түсінігі бірқатар белгілері бойынша ортақ сипаттамалары бар  
əртүрлі қызмет түрлерін біріктіреді, мұндай сипаттамалардың бастылары 
ретінде төмендегілерді атап өтуге болады: нақты мақсаттарға, белгілі 
нəтижелерге қол жеткізуге бағытталуы,  көптеген өзара байланысты іс-
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əрекеттердің реттелмелі түрде орындалуы,  басталу жəне аяқталу уақытының 
шектеулі түрде белгіленуі. 

Жобалар – барлық деңгейдегі (қалалар, аудандар, ел) жəне барлық 
меншік формасындағы ұйымдарды жетілдіру мен дамыту құралы болып 
саналады.  «Жоба – жобаны іске асыру кезінде қолданылатын немесе 
тұтынылатын ресурстардың ақысын төлеуге бекітілген бюджет шегінде жəне 
бөлінген уақыт шеңберінде нақты, тамаша нəтижелерге қол жеткізу үшін 
жұмсалатын күштер жиынтығы» 3.  

Жобаларды басқарудың қазіргі заманғы теориялары өнеркəсіптік 
жобаны табиғи нысандарды, технологиялық үдерістерді, техникалық жəне 
ұйымдастырушылық құжаттарды, материалдық жəне қаржылық, еңбек жəне 
басқа да ресурстарды, сонымен қатар, басқарушылық шешімдерді жəне 
оларды жүзеге асыру жөніндегі іс-шараларды оның мақсаты шеңберінде 
қалыптастыру жүйесі ретінде қарастырады. 1-суретте жобаның негізгі 
элементтері көрсетілген.   

 

ЖОБА 

 

 

 

 

 

 

 
Сурет 1 – Жобаның негізгі элементтері 

 
Кез-келген нысанның құрылысы үшін ең алдымен, оның салынуының 

экономикалық мақсаты мен техникалық мүмкіндіктерін бекітіп алу керек. 
Мұндай міндеттер «жоба» деп аталатын арнайы құжатта бейнеленеді.  

Жоба – бұл жасалатын инженерлік ғимараттың немесе басқа да кез-
келген өнеркəсіптік немесе азаматтық бағыттағы нысанның төмендегідей 
жүйеде қалыптастырылған мақсаттары: 

- болашақ ғимараттың архитектуралық-жоспарламалық, құрылғы-
жинақтамалық жəне технологиялық шешімдерін бейнелейтін сызбалық 
материалдары (сызбалар); 

-  нақты табиғи ортадағы жұмыстың қауіпсіздігі мен сенімділігі, оның 
құрылысының техникалық мүмкіндіктерін негіздеуші түсіндірме-
анықтамалық жазбалары; 

                                                 
3 Варежкин В.А., Гребенкин B.C. и др. Экономика архитектурного проектирования и строительства: Учебник. -
М.: Стройиздат. 1990. -272 с 
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- құрылыстың құны мен қаржылық, материалдық, еңбек 
ресурстарының шығынындарының экономикалық мақсаттылығын негіздеуші 
сметалық-экономикалық бөлімі.  

Жобалық шешімдердің деңгейімен нысан құрылысының экономикалық 
тиімділігі, оның өмірлік кезеңінің мəні жəне қызмет ету ұзақтығы, 
шығарылатын өнімнің өзіндік құны, пайдалану жəне еңбек шарттары тікелей 
байланысты.  
 Кез-келген нысанды жобалау бірнеше кезеңдерден тұрады. Идея  
туындағаннан кейін, жобалаудың бірінші кезеңінде инвестиция салудың 
мақсаттары айқындалады: құрылыс нысанының мəні, оның қуаттылығы, 
өндірілетін өнімнің номенклатурасы, орналастыру мекен-жайы. 
Инвестициялау мүмкіндіктері мен көзделген техника-экономикалық 
көрсеткіштерді бағалау жүргізіледі. 

Жүргізілген зерттеулер негізінде, бірінші кезеңде, тапсырыс беруші 
немесе инвестор ұсынысты жүзеге асыру туралы немесе жұмысты тоқтату 
туралы шешім шығарады. Оң шешім қабылданған жағдайда, тапсырыс 
беруші жергілікті билік органдарынан берілген өңірде құрылыс нысанын 
салу жөнінде жəне оған арнайы бөлу өтініші арқылы рұқсат сұрайды. 
Жергілікті билік органдарының келісімін алғаннан кейін тапсырыс беруші 
екінші кезең жұмысына – құрылыс нысанын инвестиция салудың техника-
экономикалық негіздемесін жасақтауға кіріседі. Бұл кезеңде қажетті 
инженерлік талдауларды қолдана отырып, инженерлік, əсіресе экономикалық 
жəне смета-қаржылық мəселелерді өңдеу тереңірек жүргізіледі. 
Инвестицияның техника-экономикалық  негіздемесінің нəтижелерінен соң 
құрылыстың мақсаттылығы мен жобалаудың жалғасы – техникалық жоба 
(жоба) дайындалады. 

Жобалау үдерісінің жоба басталғаннан құрылыс жұмыстары басталғанға 
дейінгі ұзақтығы орта жəне ірі нысандар бойынша 5-10 жыл, ерекше күрделі 
жəне ірі нысандар бойынша онан да ұзақ болуы мүмкін. Жобаның бастапқы 
кезеңінде ғылым мен техниканың соңғы нəтижелері негізінде қабылданған 
инженерлік шешімдер нысан құрылысын бастағанда, жай ғана ескіріп 
қалады. Осыған орай, өнеркəсіптік кəсіпорындар жобаларында ғылым мен 
техниканың барынша жаңа жетістіктерін, өндірістік технология ілгерілігін, 
агрегаттар мен жоғары өнімді құрал-жабдықтардың, жұмыстарды 
механикаландыру мен автоматтандырудың ең жаңаларын, қалдықсыз 
технологиялар жəне т.б. барынша қарастырып, қамтуға тырысу қажет. 
Қалалардағы жаңа азаматтық тұрғын үй нысандарын жобалау кезінде өмір 
сүру мен тұрғындарға қызмет көрсетудің барынша ыңғайлы болуын 
қарастырған жөн. Ауыл шаруашылығы өнімдерін шығаратын 
кəсіпорындарды жобалауда ірі механикаландырылған, арнайы кешендерді 
жəне тез бұзылатын өнімдерді сол өндіру аудандарында өңдеуші (жемістер 
мен көкөністер) өндірісті ұйымдастыру міндеті қойылады.  

Өнеркəсіптік жəне ауылшаруашылық кəсіпорындары, тұрғын үй, 
қоғамдық жəне азаматтық ғимараттар жобаларында жаңа нысандардың 
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орналасуынан тек экономикалық қана емес, сонымен бірге, əлеуметтік жəне 
қала құрылысына сай тиімді нəтиже алу мақсатында олардың сыртқы бет-
бейнесіне маңызды назар аударылады. Сондай-ақ, жерді ұтымды пайдалану 
мен қоршаған ортаны қорғау мəселелеріне де ерекше көңіл бөлінеді.  

Жобаның сапасы тек технологиялық шешімдердің ілгерілігімен ғана 
емес,  сметалық құжаттардың шынайылығымен де анықталады. Смета жоба 
жасалынып жатқан нысанның техника-экономикалық көрсеткіштерін  жəне 
оның құрылысының мақсаттылығын анықтау үшін, құрылысты 
қаржыландыруды жоспарлау, құрылыс өндірісін ұйымдастыру, құрылыс-
монтаж мекемелерінде экономикалық жұмыс жүргізу жəне олардың 
қызметіне бақылау жасау үшін қолданылады. Сметалық құнның дұрыс 
анықталуына салынып жатқан нысан құрылысының экономикалық тиімділігі 
тəуелді болып табылады.  

Біздің көзқарасымыз бойынша, жобалар ғимараттардың барынша 
жинақылығы мен қолайлылығын қарастыруға міндетті, бірақ оның 
архитектуралық құрамына қолда бар механикалық құралдарды ескере 
отырып, құрылғыларды ірілендіруге, жобалық шешімдердің технологиялық 
дəрежесін жоғарылатуға, жоғары өнімді техниканы қолдануда кері əсері 
болмауы тиіс. Жобаларда құрылыс өндірісін жоспарлау мен ұйымдастыруға 
қатысты барлық ақпараттар (жұмыс көлемі, қажетті материалдар саны, 
құрылғылар, машина, еңбек ресурстары, көлік құралдары жөнінде 
мəліметтер) болу керек. Сондай-ақ, жоба бұйымдар, бөлшектер жəне 
құрылғылар өндіруші кəсіпорындардың  мүдделерін ескеруі тиіс.  
 Ірі, əрі күрделі өнеркəсіптік нысандар мен кешендер бойынша жобалау-
зерттеу жұмыстары жеті кезеңнен өтеді: 

- мəселені талдау; 
- бизнес-жоспар дайындау; 
- инвестицияның техника-экономикалық негіздемесін жасақтау; 
- құрылыс алаңын таңдау жəне бекіту; 
- жобаны жасақтау мен тапсырмалар беру; 
- инженерлік ізденістер; 
 - жобалау. 

Мəселені талдау тек ірі жəне күрделі нысандарды жобалауда жүргізіледі 
жəне бизнес-жоспар дайындауға жəне инвестицияның техника-экономикалық 
негіздемесін жасақтау үшін мəліметтер жинауға бағытталады. 

Бизнес-жоспар – құрылыс нысанының экономикалық мақсаттылығын 
негіздейтін құжат, сонымен бірге, кəсіпкерлік қызметке қатысуды бағалау да 
да жасақталады. Онда келесі сұрақтардың жауаптары болуы керек: не өндіру 
керек, өндірілетін тауардың бəсекеге қабілеттілігін қалай арттыруға болады, 
қандай несиелер қажет жəне оларды қайтару мүмкіндігі қандай, тауардың 
рыноктағы қозғалысы үшін немен қамтамасыз ету керек жəне т.б.. Бизнес-
жоспар құрылыс нысанының экономикалық тиімділігін, яғни сатылу 
мерзімін, табыс көлемін, кəсіпорын өнімін өткізу жолдарын бейнелейді. 
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Бизнес-жоспарда жасақталған нəтижелер негізінде тапсырыс беруші  
өтініш арқылы жергілікті билік органдарына өзінің осы ауданда нысаны 
құрылысын салу туралы ұсынысын жеткізеді. Аталмыш ұсыныста: 
кəсіпорынның техникалық жəне технологиялық мəліметтері, жұмысшылар 
мен қызметкерлер саны, кəсіпорынның шикізат пен материалдарға, 
энергоресурстарға, су, жер ресурстарына деген қажеттілігінің шамасы, 
қоршаған ортаға əсері, отбасыларды тұрғын үймен жəне əлеуметтік-
тұрмыстық нысандармен қамтамасыз ету мүмкіндіктері көрсетіледі. Сондай-
ақ, қаржыландыру көздері мен дайын өнімді қолдану көздері жөнінде 
ақпараттар болуы тиіс. 

Жергілікті билік органдарының рұқсатын алғаннан кейін тапсырыс 
беруші  құрылысқа инвестиция салудың техника-экономикалық негіздемесін 
жасақтауға кіріседі. Инвестицияның техника-экономикалық негіздемесі 
өңдеу шаруашылық қажеттілігі, техникалық мүмкіндіктері, коммерциялық, 
экономикалық жəне əлеуметтік мақсаттылығы туралы шешім қабылдау 
жүргізіледі. 
 Құрылысқа инвестиция салудың техника-экономикалық негіздемесі 
(ТЭН) – бұл нысанның құрылысын жəне техникалық жобасын жүзеге асыру 
жөнінде нақты шешімдер қабылданатын маңызды құжат. ТЭН жасақтауға 
берілетін тапсырмада архитектура-жоспарлау, сындарлы жəне инженерлік 
шешімдер бойынша талаптар, қоршаған ортаны қорғау міндеттері, 
құрылыстың ерекше шарттары жəне нысан құрылысының негізгі техника-
экономикалық көрсеткіштері анықталады. 

Инвестицияның ТЭН жасақтауда маркетинг мəселелері, баға деңгейі 
ескерілген сұраныс, инфляция, белсенді іскерлік жағдайы, рынок 
конъюктурасын болжау негізінде ішкі жəне сыртқы рыноктарда өнімді өткізу 
саясаты жəне т.б. тереңірек қарастырылады. Сонымен қатар, негізгі жəне 
қосымша өндірістік технологиялар, кəсіпорынның болашақта ресурстармен 
қамтамасыз етілу жайы терең сарапталады. Инвестицияның ТЭН құрамына 
құрылыс нысанының орналасуы, яғни: көліктік коммуникацияның, 
инженерлік желілердің, өндірістік жəне əлеуметтік инфрақұрылым 
нысандарының, өнімді өткізу рыногының болуы жөніндегі материалдар да 
енеді. 

Инвестицияның ТЭН-ін жасау кезінде, негізінен, құрылыс нысанының  
бірнеше нұсқалары қарастырылады. Əр нұсқада құнның ірілендірілген  
көрсеткіштері бойынша капитал салымдарының көлемі (К), өнімнің өзіндік 
құны (ӨҚ), бөлінген капитал салымы, бөлінген шикізат, жанармай,  
электроэнергиясы шығындары, жұмысшылар саны, еңбек өндірісі 
анықталады.  Шығыны аз нұсқа ең оңтайлысы болып таңдалады. 
 Инвестицияның ТЭН-нің бөлімдерінің аталуы бизнес-жоспар 
бөлімдерінің атауларына жақын, бірақ мазмұны бойынша экономикалық 
жəне инженерлік шешімдердің жасалуына қарай ерекшеленеді. 
 Бизнес-жоспар инвестицияның ТЭН-ін жасақтағаннан кейін жасалатын 
болса, инвестицияның ТЭН мəліметтері оған негіз ретінде алынады, ал 
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бизнес-жоспар кəсіпорынның төлем қабілеттілігі мен қаржылық 
тұрақтылығын дəлелдеу үшін қалыптастырылады.  
 Инвестицияның ТЭН мемлекеттік сараптама қорытындысы мен 
жергілікті атқарушы билік органының нысан құрылысының мекен-жайына 
байланысты  шешімі негізінде бекітіледі. Бекітілген ТЭН мен орналасу 
ауданы жайындағы келісімнің болуы жобалаудың келесі кезеңі – жобаны 
жасақтауға (техникалық жоба)  көшуге мүмкіндік береді. 

Жобаны жасақтау жобалаудың техникалық тапсырмаларын алудан 
басталады. Жобалауға техникалық тапсырманы тапсырыс беруші береді.  
Алайда, тапсырыс берушінің біліктілігі жеткіліксіз болғандықтан, оны 
жасауда жобалық немесе инжинирингтік фирманың қызметіне жүгінуге тура 
келеді.  Техникалық тапсырмалар кез-келген жобалық-зерттеу жұмыстары 
келісім-шартының ажырамас бөлігі болып табылады. 

Өнеркəсіптік нысандарды жобалау тапсырмасының құрамына: аудан, 
құрылыс пунктері мен алаңдары жөніндегі мəліметтер, өнімнің сипаттамасы, 
өндіріс номенклатурасы мен қуаттылығы, негізгі технологиялық үдерістер 
мен  құрал-жабдықтардың мəні, шикізатпен, сумен, жанар-жағар май, газ 
жəне электроэнергиямен қамтамасыз ету көздері, лас суларды шығару жəне 
тазалау шарттары, дайын өнімдерді тұтынушы аймақтар, құрылыс 
мерзімімен қуаттылық қызметінің іске қосу кезектілігі, капитал салымының 
болжамды көлемі, азаматтық-тұрғын үй құрылысы көлемі мен оның орналасу 
мекен-жайы де енеді.  

Іс жүзінде, техникалық жобаны жасақтағанға дейін жүргізілген іздеу 
жəне зерттеу жұмыстарын жобаға дейінгі кезең деп есептейді. Ал тікелей 
жобалау кезеңі техникалық жобаны жасаудан басталады. 

Жобалау тапсырмаларын даярлауда құрылыс алаңын таңдау комиссияға 
жүктеледі. Комиссия мүшелері қатарына: жобаға тапсырыс беруші жақтың, 
жобалау мекемесінің, мердігерлік-құрылыс мекемесінің, жергілікті билік 
органдары, санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдарының,  
мемлекеттік өртке қарсы бақылау, мемлекеттік техникалық бақылау, су 
ресурстарын қолдануды бақылаушы жəне қорғаушы органдар, темір жол, 
байланыс, энергетика, азаматтық қорғаныс басқармасы өкілдері кіреді. 

Құрылыс алаңына ауыл шаруашылығына жарамсыз, тұрғындық мекен-
жай пунктеріне жақын орналасқан, су, электроэнергия көздері бар жерлерді 
таңдайды. Алаң санитарлық талаптарға сай болуы тиіс. 

Комиссия таңдап алынған алаңға акт құрады, ол жобалық шешімдерде 
белгіленген кəсіпорынның инженерлік желілер мен коммуникацияларға 
қосылуына рұқсат ететін негізгі құжат болып саналады. 

Инженерлік-зерттеу жұмыстары дұрыс техникалық шешім жəне 
құрылыстар мен эксплуатациялық объектілердің экономикалық негіздегідей 
жобалау шешімдерінің қабылдау міндеттері үшін жасалынатын мақсатты 
ақпарат алу үшін жүргізіледі. Инженерлік-зерттеулер экономикалық жəне 
техникалық болып бөлінеді. Экономикалық зерттеулер инвестицияның ТЭН 
жасақтау мен бизнес-жоспар құру кезеңінде жүргізіледі. Бірақ бұл 
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іздестірулердің бөлімдері жобада қолданылады. Оның міндеттемелеріне 
мына ақпараттар жиыны: кəсіпорындар, олардың өнімдері, шикізат, жанар-
жағар май, энергетикалық ресурстар көздері, түрлі маңызы бар инженерлік 
желілер, темір жəне автокөлік жолдары, су жолы, еңбек ресурстары жəне 
тұрғын үй алаңы, шикізат базасын дамыту, жер қорының жағдайы жатады. 

Техникалық-зерттеу үдерісінің жұмыстарына: топографо-геодезиялық 
жұмыстар, инженерлі-геологиялық, гидро-геологиялық жəне гидрологиялық, 
климаттық, геоботаникалық, санитарлық-гигиеналық зерттеулер, ақпарат 
жинау, құрылыс мекемесі жобасын өңдеуге қажетті жұмыстар кіреді. 
Зерттеулердің толықтығы мен сапасы жобада қолданған шешімдердің 
дұрыстығы мен мақсаттарын анықтайды. 

Жобалау екі кезеңінен – екі кезеңдік-жоба (техникалық жоба) жəне 
жұмысшы сызбалары немесе бір кезеңдік-техно-жұмысшы жоба болып 
жүзеге асады. 

Екі кезеңдік-жобалаулар күрделі өнеркəсіптік, сонымен бірге азаматтық- 
тұрғын үй нысандарда, бас жоспары қалалар үшін жасалады. Қалған 
нысандардың барлығы бір кезеңдік-жобамен жүргізіледі. 

Техникалық жоба, оны жасақтау жөніндегі нұсқауларға, келісім, бекіту 
жəне құрылыс мекемесіне ғимарат жəне құрал-жабдықтардың жобалық 
құжаттары құрамына (СНиП РК 8.02-01-2002), сəйкес келесі бөлімдерден 
құралады 4: 

1. Жалпы түсіндірмелік-анықтама; 
2. Бас жоспар жəне көлік; 
3. Технологиялық шешім; 
4. Жұмысшылар мен қызметкерлерді қорғау, өндірісті жəне 

кəсіпорынды басқару; 
5. Архитектура-құрылыстық шешімдері; 
6. Инженерлік құрылғылар, желілер жəне жүйелер; 
7. Құрылысты ұйымдастыру; 
8. Қоршаған ортаны қорғау; 
9. Азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық іс-шаралары; 
10. Сметалық құжаттар; 
11. Инвестиция тиімділігі. 
1. Жалпы түсіндірмелік-анықтамада: нысанның жобалық қуаттылығы, 

номенклатурасы, өнімнің сапасы мен бəсекеге қабілеттілігі, нысанның 
ресурстарға деген қажеттілігі, құрылыс ауданының əлеуметтік-экономикалық 
жəне экологиялық жағдайы, бас жоспар бойынша инженерлік желілер жəне 
коммуникация жайындағы негізгі көрсеткіштері жəне инвестициялық 
жобаны жүзеге асырудағы басқа да сипаттамалар көрсетіледі. 

2. Бас жоспар жəне көлік бөліміне: бас жоспар бойынша көрсеткіштер, 
ішкі алаңдық жəне сыртқы көліктік көрсеткіштер, жоспарлық негізгі 

                                                 
4 Система сметных нормативных документов в строительстве: СНиП РК 8.02-01-2002. -Астана: Комитет по 
делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан. 2003. - 16 с. 
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шешімдер, аумақты абаттандыру іс-шаралары жəне басқа да мəліметтер 
енеді.  

3. Технологиялық шешімдер  – өндірістің технологиялық сипатын, 
өнімнің еңбек сыйымдылығын, өнімнің сапасын бақылау жайындағы 
ұсыныстарды, технологиялық үдерістердің отын-энергетикалық жəне 
материалдық балансын, қоршаған ортаға лас заттарды шығаруды қысқарту 
бойынша техникалық шешімдерді жəне т.б. бейнелейді. 

4. Өндірісті, мекемені жəне ұжымдық шарттар мен жұмысшылар мен 
қызметкерлер еңбегін қорғауды басқару өзіне мекемені басқарудағы ұжымды 
– функционалды құрылым, автоматтық басқару жүйесі, жұмыс орындарының 
саны мен орны, жұмысшылардың санитарлы-гигиеналық еңбек шарттарын, 
еңбек жəне техника қауіпсіздік іс-шараларына сараптаманы қосады. 

5. Өндірісті, кəсіпорынды жəне ұйымды басқару шарттары мен 
жұмысшылар мен қызметкерлердің еңбегін қорғау бөлімі кəсіпорынды 
басқарудың ұйымдық-қызметтік құрылымын басқару, автоматтандырылған 
жүйені басқару, жұмыс орындарының саны мен оларды қамтамасыз ету, 
еңбек етушілердің еңбек шарттарының санитарлық-гигиеналық жағдайы,  
еңбекті қорғау мен техникалық қауіпсіздік бойынша іс-шараларды 
кірістіреді. 

6. «Архитектура-құрылыстық шешімдер» бөліміне құрылыс алаңының 
инженерлік-геологиялық, гидрогеологиялық  жағдайы, архитектура-
құрылыстық шешімді негіздеу, өндірістік шулар мен тербелістерді  азайту 
жөніндегі іс-шаралар енеді. 

7. Инженерлік құрал-жабдықтар, желілер жəне жүйелер бөлімінде – су 
жүйесі, кəріз жəне жылу жүйесі, газ жүйесі, электр, ауа айналысы 
(вентилиция) жəне т.б. шешімдер қарастырылады.  

8. «Құрылысты ұйымдастыру» бөлімі «Құрылыс өндірісін 
ұйымдастыру» ережелеріне сəйкес жасалады жəне нысанды тұрғызу кезінде 
ресурстарды қолдану қағидаттарымен сипатталады. 

Құрылыс өндірісін ұйымдастыру бөлімінің құрамы – құрылыстың бас 
жоспары мен құрылыстың күнтізбелік жоспары болып табылады. Құрылыс 
өндірісін ұйымдастыруда құрылысқа қажетті: материалдармен, 
құрылғылармен, жартылай фабрикаттармен, бөлшектермен, бұйымдармен, 
құрылыс машиналарымен, көлікпен қамтамасыз ету сұрақтары шешіледі. 
Егер кəсіпорынның өндірістік қуаттылығы жеткіліксіз болса, онда оны 
арттыру іс-шаралары жүргізіледі.  

Құрылысты ұйымдастыру жобасы құрылыс нысандарының күнтізбелік 
жоспары мен негізгі құрылыс-монтажды жұмыстарын өндіру əдістерінен 
құралады, мердігер-құрылыс мекемелерінің құрамын, олардың басқару 
жүйесін, құрылыс жүргізу уақытында олардың даму мүмкіндіктерін 
анықтайды.  

8. «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімі құрылыс үдерісінде, сондай-ақ, 
онан кейін нысанды пайдалану барысында табиғи ортаға зиянды əсерін 
азайту бағытындағы іс-шаралар қарастырлады.  
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9. Азаматтық қорғаныстағы инженерлік-техникалық іс-шаралар – 
тұрғындарды жəне аумақтарды табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардан қорғау іс-шараларын қамтиды.  

10. «Сметалық құжаттар» бөлімі құрылыс құнының жиынтық сметалық 
есептері жəне қажет болса шығындар ақпараты, нысандық жəне желілік 
сметалық есептерді, жекелеген шығын түрлерінің сметалық есептерін, оның 
ішінде, зерттеу жəне жобалау жұмыстарына жұмсалған шығындарды 
біріктіреді.  Сметалық құжаттағы құрылыс құнын екі бағалық деңгейде 
жүргізу ұсынылады: базистік (негізгі) жəне ағымдық (немесе болжамды). 
Ағымдық жəне болжамды бағалар негізінде тапсырыс берушілер мен 
мердігерлер құрылыс өніміне жиынтық (келісімді) бағаларды 
қалыптастырады.  

11. «Инвестицияның тиімділігі» бөлімінде инвестицияның 
Негіздемесінде алдын-ала белгіленген капитал салымдарының тиімділігі 
бағаланады  

Жоба (техникалық жоба) құрамында құрылысқа сауда жариялау үшін 
тендерлік құжаттар жасақталады. 

Техникалық жоба сараптамадан өтеді. Көп жағдайда ірі жəне күрделі 
нысандар бойынша тапсырыс беруші сараптама жүргізуге тендер 
жариялайды. Сараптама үдерісінде жасақталған жобаның  жобалауға 
қатысты берілген тапсырмаларға, техникалық деңгейінің келешегі мен 
жобалық шешімдердің жаңалыққа сəйкестілігі тексеріледі, капитал 
салымдарының экономикалық тиімділігін бағалаудың дұрыстығын тексереді, 
қабылданған шешімдер ең үздік отандық жəне шетелдік жобалармен 
салыстырылады. Ғимараттардың  қауіпсіздігіне байланысты шешімдерге баса 
назар аударылады. 

Сараптама аяқталғаннан кейін сараптау қорытындысы жоба жасаушыға 
беріледі. Жоба жасаушы сарапшылардың ескертпелерімен танысып, 
тапсырыс берушімен біріге отырып, жобаға өзгерістер енгізу мен жобаны 
аяқтау туралы шешім қабылдайды. Содан соң жоба бекітіледі жəне тапсырыс 
беруші құрылыс нысанын салуға сауда жариялау жөнінде шешім 
қабылдайды, осының негізінде мердігер-құрылыс мекемесі анықталады. 

Халықаралық тəжірибе мен іс-жүзіндегі ұсыныстарға сəйкес нысан 
құрылысына жұмысшы құжаттама мердігер арқылы немесе оның шешімімен 
келісім-шарт негізінде, арнайы маманданған жобалық-зерттеу ұйымдарына 
тапсырылады. 

Жұмыс сызбаларын жасауда техникалық жобада бекітілген, 
жұмысшылардың еңбек жағдайына кері əсерін тигізетін немесе ғимараттың 
қауіпсіздік деңгейіне əсер ететін техника-экономикалық көрсеткіштерді  
төмендетуші шешімдердің қабылдауына тыйым салынады. 

Сызбалар келісімге, сараптауға жəне бекітуге жатпайды. Салынып 
жатқан кəсіпорынның бас инженері немесе күрделі құрылыс басқармасының 
бас инженері қолымен өндірістік жұмысқа енгізіледі. 
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Осылайша, жоба бойынша талаптар мен ережелер, оның жасақталуы мен 
жүзеге асырылу кезеңдерін жинақтай отырып, біз, жобаның өмірлік 
кезеңдерінің негізгі сатыларын үлгі ретінде бейнеледік. 

Жұмысты жобалау кезеңінде құрылыс мекемесі, əдетте, өз күштерімен 
өндірістік жұмыс жобасын (ӨЖЖ) дайындайды, онда нысанды салуға 
қажетті өндірістік жұмыстардың əдістері нақтыланады жəне ресурстар 
анықталады. 

Жұмыстарды жүргізу мерзімі материальдық-техникалық ресурстардың 
көлемі мен жеткізілу мерзімімен байланыстырылады. Бұл мəселелер 
жұмыстардың жүргізілу жəне ресурстардың нысанға жеткізілу мерзімін 
жасау кезінде шешіледі.  

Өндірістік жұмыстардың жүргізілу мерзімі мен салынып жатқан 
нысандарды қажетті ресурстармен қамтамасыз етумен қатар, ӨЖЖ-ның 
маңызды бөлімі – нысанның құрылыстық бас жоспары болып табылады, яғни 
онда салынып жатқан жəне іс жүзінде бар жəне мүкəмал (инвентарлық) 
ғимараттар көрсетіледі.  

Құрылыстық бас жоспарды жасақтау құрылыс алаңын ұтымды 
пайдаланудан басталады.  Өндірістік-тұрмыстық орындарды орналастыру 
тəртібі мен саны санитарлық талаптарға сай болуы жəне құрылыс алаңында 
жұмысшылардың шектен тыс қозғалысын тудырмауы тиіс. Инженерлік 
коммуникация желілері мен жолдар барынша қысқа болуы керек.  Құрылыс 
машиналарын өндірістің ұтымды технологиясын қамтамасыз ететіндей 
(техника қауіпсіздігі жөніндегі талаптарды сақтай отырып) орналастырған 
жөн. 

Егер жобалау бір кезеңнің техно-жұмыстық жоба форматында 
жүргізілсе, онда расталған бөлім мен жұмыс сызбасы бөлінеді. 

Жұмыс құжаттарына локальды смета, құрылыс материалына қажеттілік 
пен көлем ведомосі, құралдар ерекшеліктері, өндірістік жұмыс қажеттіліктері 
жатады. 

Ел экономикасының рынокқа көшуі көптеген экономикалық 
міндеттердің қалыптасқан шешімдерін, сонымен бірге, жобалық 
шешімдердің тиімділігін бағалау саласында да, қайта қарауды қажет етеді. 
Түбегейлі жаңа міндеттердің пайда болуымен дəстүрлі міндеттерді қайта 
қарап, бəсекелестіктің жəне рыноктық қатынастарға тəн көптеген кездейсоқ 
факторлардың пайда болуы салдарынан кəсіпорынның өндірістік-
шаруашылық қызметінің тиімділігін арттыруға бағытталған жаңашыл 
шешімдерді қабылдау қажет. 

Осы орайда, технологиялық, экологиялық, əлеуметтік жəне қаржы-
экономикалық негіздеме арқылы қамтамасыз етілетін сапалы шешімдердің  
маңызы өте зор екендігі түсінікті. Басқарудың барлық деңгейінде тактикалық 
жəне стратегиялық шешімдердің нақты, əрі сеніммен қабылдануы баламалы 
көп шешімдердің ішінен дұрысын таңдап, қателік жасауға жол бермейді  

Жүйенің нақты қызметінің ойымыздағыдай жағдайға үнемі  сай келе 
бермейтіндігі түсінікті де. Мұндай проблемалық жайттардың анықталуы мен 
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сипатталуы шешім қабылдау үшін қажетті бастапқы ақпаратты береді. 
Шешімнің екі негізгі белгісінің болуы, мысалы: балаламалы жəне нақты 
қалыптастырылған мақсаттың жүзеге асырылу қажеттілігі кез-келген 
шешімді басшылықтың іске асыруға жасаған таңдау (кəсіпорынның ағымдық 
жоспары, кеніш жобасын жасақтау нұсқасы жəне де басқалары) нəтижесі 
түрінде көрсетеді.   

Жоғарыда атап өткеніміздей, шешімдер, таңдау нəтижесі ретінде іс-
əрекетке басшылық ретінде бейнеленеді. Шешімдер уақыттың өтуіне 
байланысты бірнеше кезеңдерге бөлінеді. Шешім қабылдау үдерісін ресми 
жəне бейресми əрекеттердің қисындық жиынтығы ретінде қолдану үдерісті 
құрылымдық реттеуге мүмкіндік береді. Біз ұсынған шешім қабылдау 
үдерісінің сызбасы 2-суретте бейнеленген.   

Мəселені анықтау, сипаттау жəне 
талдау 

Мақсатты қалыптастыру 

Мəселенің жіктемелік белгілерін жəне 
оларды шешу əдістерін  анықтау 

Арнайы белгілер жүйесі мен таңдау 
қағидаларын қалыптастыру 

Шешімдердің орындалу мерзімдерін 
бағалау 

Қажетті ресурстарды анықтау 

Шектеулерді нақтылау 

Баламалы нұсқалар жүйесін 
қалыптастыру 

Қолдануға мүмкін боларлық баламалы 
нұсқаларды таңдау 

Арнайы белгілер бойынша баламалы 
нұсқаларды бағалау 

Баламалы нұсқаларды тəжірибелік 
тексеру 

Ең дұрыс шешімді таңдау 

Мерзімдерін, кезеңдерін жəне 
орындаушыларды нақтылау 

Шешімді орындауға қажетті 
жұмыстарды қамтамасыз ету 

Шешімді орындау жəне бақылау 

 

 

Сурет 2 – Шешім қабылдау əрекетінің кезектілігі 

Мəселенің 
қойылуы 

 
 
 
 
 

Шешімнің 
қалыптас-
тырылуы 

 

Шешімді 
даярлау 

 
Шешім 

 қабылдау 

Шешімді 
жүзеге асыру 
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Бұл өте күрделі үдеріс жəне кейбір əрекеттер паралельді орындалады 
жəне туындаған сəйкессіздіктер жайында жаңа ақпараттар береді. Сондықтан 
өткен əрекеттерге түзетулер мен толықтырулар енгізу мүмкіндіктері жасалуы 
тиіс.   

Біздің ойымызша, ең маңызды жəне жауапкершілікті кезең – бұл 
құрылыс нысандары үшін шешім қабылдауда кешендік бағытты қолдануды 
қажет ететін  кезең.  

Аталмыш кешеннің негізгі талаптары төмендегідей болып табылады: 
-  құрылымдық, оңтайландыру жəне сипаттамалық əдістердің көмегімен  

міндеттердің айқынсыздығын төмендету жəне негізделген кешендік 
əдістемелерді құрастыру;  

- бір емес, бірнеше оңтайлы шешімдердің болу мүмкіндігін ескеру; 
- шешімнің сапасын баламалы нұсқаларды бағалауды салыстыру 

негізінде өлшеу; 
- шешім қабылдаудың барлық кезеңдерінде шешім қабылдауға 

атсалысқан тұлғаларды толық қатыстыру арқылы жауапкершілікті арттыру; 
- сарапшыларға тек жанама іс-əрекеттерді орындау мүмкіндігін беру 

(ақпараттың айқынсыздығын төмендету бойынша ақпараттық немесе 
талдамалық жұмыстар). 

Осылайша, тұрғын үй құрылысында жобалық шешімдерді қабылдау  
жəне экономикалық негіздеуде мұндай кешендік бағыт, біздің ойымызша, 
жобалар сапасын жақсартып, оларды нақты жағдайларға барынша 
сəйкестендіреді.   
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1.2 Тұрғын үй құрылысы нысандарын жобалау тиімділігін  

бағалау əдістемесі 
 

 

Тұрғын үй саласы нысандарының  тиімділігіне бірнеше факторлар əсер 
етеді, оларды екі топқа (ішкі жəне сыртқы) коммерциялық, экономикалық, 
бюджеттік, əлеуметтік тиімділік критерийлері бойынша топтастыруға 
болады. Алайда, бір фактордың қызметі басқа критерийлерге əсер ете алады. 

1. Нысандардың коммерциялық тиімділігіне келесі сыртқы факторлар 
əсер етеді: 

-  біртектес жылжымайтын мүлік рыногындағы нысандардың ауқымы: 
аталған рыноктағы сұраныс пен ұсынысқа сай келетін тұрғын үй жəне 
қоғамдық ғимараттар; 

-  белгілі бір аумақта өмір сүретін жəне қызмет ететін тұрғындардың  
əлеуметтік құрамы мен демографиялық көрсеткіштері;   

- баға белгілеу; 
- тұрғындардың төлем қабілеті; 
- белгілі бір аймақтың əлеуметтік-экономикалық даму болжамы; 
- экологиялық жағдай. 
Ішкі факторлар: 
- құрылыс нысандарының көлемі (алаңның шаршы метрі, пəтердегі 

бөлмелер саны, өткізу қуаттылығы жəне т. б.); 
- нысанның орналасқан орны; 
- транспорттық инфрақұрылым; 
- аумақты абаттандыру; 
- өмір сүруге ыңғайлылық  (комфорт) жəне халыққа  қызмет ету 

деңгейі; 
- жалдау құны, нысанның бағасы, қызметтер құны. 
9. Нысандардың экономикалық тиімділігіне əсер ететін факторлар. 

Сыртқы факторлар: 
- табиғи-климаттық; 
- сейсмикалық; 
- қалақұрылыстық шарттар; 
- инженерлік инфрақұрылым; 
- құрылыс телімі; 
- геологиялық шарттар. 
Ішкі: 
- нысанның көлемі; 
- өткізу қабілеті; 
- біріктіру, мекемелерді қоршау; 
- көп қабаттылығы; 
- көлемді-жоспарлық шешім; 
- конструктивті шешімдер; 
- жайлылық деңгейі; 
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- техника-экономикалық көрсеткіштер. 
10. Нысанның бюджеттік тиімділігіне əсер ететін келесі факторлар: 
- құрылыстың ұзақтық мерзімі; 
- пайдалану шығындары; 
- нысанның салалық тиесілілігі. 
11. Нысанның əлеуметтік тиімділігіне əсер ететін келесі факторлар: 
-  қызмет көрсетуші мекемелердің қолжетімділігі (тұрғындардың 

қамтамасыз етілуі); 
- ауқымның абаттандырылуы; 
- жұмыс режимі; 
- тұрғындардың төлем сұранысы ескерілетін қызметтердің 

диференциалды құны; 
- көліктік инфрақұрылым; 
- жұмыс орындары. 
Жоба тиімділігіне əсер етуші жоғарыда аталған факторлар іс жүзінде 

қабылданған ғимараттың түрі мен жобалық шешімін сипаттаушы 
көрсеткіштер жүйесіне енгізіледі жəне жобаны рыноктық экономика 
бейімдеуге түбегейлі жаңа бағыт береді (3-сурет). 

Бейнеленген жобаның тиімділігіне əсер етуші факторлар тəжірибе 
жүзінде қабылданған  ғимарат түрі (типі) мен жобалу шешімдерін 
сипаттайтын көрсеткіштер жүйесін толықтырады жəне рыноктық шарттарға 
сəйкес келетін жобаның түбегейлі жаңа бағытын жасақтауға мүмкіндік 
береді.  

Ғимараттар мен құрылыстардың көлемдік-жоспарлы жəне конструктивті 
типологиялық сипаттамалары «Жасақтау, келісу, бекіту тəртібі туралы 
нұсқауларға жəне кəсіпорындарды, ғимараттар мен құрылымдар 
құрылысының жобалық құжаттамасы құрамына» сəйкес (СНиП 11-01-95) 
жəне  «Жасақтау, келісу, бекіту жəне кəсіпорындар, ғимараттар мен 
құрылымдар құрылысына инвестиция салуды негіздеу тəртібіне» сай (СП 11-
101-95) анықталады. 

Бұл екі құжаттың да 1995 жылы, яғни рыноктық шарттарға көшу 
кезеңінде басылып шыққандығына қарамастан, олардың бəсекеге 
қабілеттілігін қамтамасыз ететін жылжымайтын мүліктер жəне инновациялар 
(немесе тəжірибелік) тұрғысынан, жобалардың сипаттамасы мүлдем жоқ. 

Іс жүзінде, тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттарды жобалауда 
нысанға қатысты шығындардың экономикалық тиімділігін бағалауға 
негізделген  жобалардың тиімділігін анықтау əдіснамасы қалыптасқан. Ал 
инвестицияға ықпал етуші жалпы факторлар, əлеуметтік сипаттағы сияқты, 
екінші кезекте қарастырылады. 

Мұнда, мамандар атап көрсеткендей, капитал салымдарының 
экономикалық тиімділігінің қабылданған жалпы жəне салыстырмалы 
критерийлері  инвестиция есебінен құрылған негізгі қорлар, амортизациялық 
жинақтар есебінен нормативтік қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін, қайта 
қалыптасу туралы алғышарттардан бастау алады.  
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Сурет 3 – Жобалардың тиімділігіне ықпал етуші факторлар 

 

                          

                         Факторлар 

Ішкі  Сыртқы Көрсеткіштер 

Нысан 
 көлемі 

Өткізу 
 мүмкіндігі 

Мекемелердін 
қайталауы 

Көлемдік-жоспарлық 
шешімдер 

Негізгі шешімдер 

Құрал-жабдықтар 

Ыңғайлылық 

Табиғи-климаттық 

Сейсмикалық 
жағдай 

Қалақұрылысының 
жағдайы 

Құрылыс учаскесі 

Геологиялық 
жағдай  

Сыртқы 
коммуникациялар 

Экологиялық 
жағдайлар 

Капитал  
салымдары  

Пайдалану 
шығындары 

Құрылыс мерзімінің 
ұзақтығы 

Пайдаланудан 
түсетін табыс 

Сұраныс: 
   - бөлік 
   - үлес 

  
Ұсыныс 
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Мұндай шарттар бір жағынан,  тиімділік критерийлерін құндық формада 
анықтауға мүмкіндік бере отырып, есеп-қисапты жеңілдетсе, бірақ, екінші 
жағынан – тек жуық шектерді ғана негіздейді. Əлемдік тəжірибеде 
құрылыстағы инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігін 
бағалаудың əдістері бар, олар алға қойылған мақсаттардың шындыққа 
негізделуі мен жобаны іске асыруда жүргізілетін жұмыстардың жайын 
бақылау үшін жасалған. Дегенмен, тұрақты рыноктық экономикалы елдер 
тəжірибесінен «көшіріп алып, қолдану» қазақстандық шындыққа сəйкес 
келмейді, себебі бұл əдістер қаржылық талдаудың күрделі əдіс-шараларына 
сүйенеді.  

Мысалы, Астана қаласының институттарында (Молодежный мөлтек 
ауданы, Еуразия сауда үйінің аумағы, əл-Фараби мөлтек ауданы, Встреча 
дүкенінің аумағы) нақты инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалаудың 
қазіргі заманғы тəжірибесін зерттеу, оның ішінде ірі коммерциялық банктер 
бойынша қаржыландырылатын нысандар құрылысы,  сонымен қатар, 
отандық жəне шетелдік авторлардың жекелеген еңбектерінде көрсетілгендей, 
қолданылып жүрген инвестициялық жобаларды бағалау механизмдері, атап 
айтсақ, банктік несие алуды негіздеу, рыноктық экономика міндеттеріне 
толық сəйкес келмейді5.   

Сондықтан: 
- шетелдік əдістерге негізделген, рыноктық экономиканың дамуында 

өзінің өміршеңдігін дəлелдеген əдістерді қолданана отырып, отандық əдістер 
нақты нысандардың жобалық шешімдерде қалыптасқан тиімділік резервтерін 
ескеруі тиіс; 

- капитал салымдарының жалпы тиімділігіне негізделген ірілендірілген 
экономикалық бағыттар əдістерін жеткілікті дəрежеде толықтыруда, 
жобалаушылар тиімділікті бағалау механизмін инвестициялық жобаны 
жүзеге асырудың түрлі кезеңдерінде қолдануы тиіс; 

- инвестиция тиімділігін талдау механизмі  инвестициялық қызметтің 
мекен-жайлық, мерзімдік жəне субъективті (инвестордың тапсырысы 
бойынша) ерекшеліктерін ескеруі тиіс; 

-  жобалардың көпнұсқалылығы болуы тиіс, сəйкесінше, олардың  
экономикалық тиімділігін бағалауды жетілдіру қажет; 

-  инвестициялық жобаны жүзеге асырудың түрлі кезеңдерінде 
экономикалық тиімділікті бағалауда бастапқы мəліметтермен өзара байланыс 
болуы тиіс, бұл – инвестициялық циклдің мерзімінде тиімділік 
көрсеткіштерінің өзгеруін бағалауға мүмкіндік береді . 
        Бірқатар экономистердің еңбектерінде қарастырылатын  (В.Резниченко, 
С.Ларина, Ю.Суханова, В.Клакоцкий жəне т.б.) əдістер  инвестициялық 
жобалардың экономикалық тиімділігін бағалауды жəне бағдарламаларды 
орындауда  біртұтас ақпараттық бағыттты негізге алуды ұсынады. Яғни 

                                                 
5 Сборники сметных норм и расценок на строительные работы: СН РК 8.02-05-2002. -Астана: Комитет по 
делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан. 2003. - 20 с. 
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мұнда, қолданылатын құжаттама жүйесінің универсалдылығы мен өзара 
байланысы қамтамасыз етіледі. Жүйенің негізі болжанған пайда мен 
шығынның балансы, сонымен бірге, сараптау материалдары: ақша 
қаражаттарының қозғалыс моделі, шығынсыздықты талдау жəне 
ауытқуларды талдау, болып табылады6.  

Құрылыстағы инвестициялық жобаларды жасақтау тəжірибесін талдау 
жəне ғалым-экономистердің теориялық тұжырымдары дəлелдегендей, 
инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау ісі жобалау сатыларына 
сəйкес түрлі критерийлер негізінде жүргізілуі тиіс. Əсіресе, біздің 
ойымызша, бұл тезис тұрғын үй саласы нысандары үшін дəл келеді, өйткені 
жылжымайтын мүліктер рыногында олардың бəсекеге қабілеттілігі, көп 
жағдайда, жобаларда көрсетілген осы рыноктың ерекшеліктеріне байланысты 
дамиды.  

Инвестициялық жобаның жалпы циклі міндеттер кешенін біріктіреді 
(экономикалық, ұйымдық-басқарушылық, технологиялық жəне т.б.), яғни 
алғашқы пікірдің туындауынан бастап нысанды пайдаланғанға дейін үш 
сатыдан тұрады: инвестицияға дейінгі, инвестициялық, пайдалануға беру.  

Мысалы, Астана қаласының жобалау-құрылыс кешеніндегі 
экономикалық нормалар мен нормативтердің кешенді жүйесінің маңызды 
бөлігі бастапқы-рұқсат етуші құжаттарды жасақтаудың құнын анықтау 
тəртібі болып табылады. Аталған мəселелер Ү.Ж.Шалболованың, 
У.Б.Баяхметовтың, И.Баймұхановтың еңбектерінде талданған7.   

Бұл құжаттарды жасақтаудың бағалық механизмі инвестициялар 
рыногындағы сұраныс пен ұсыныс шарттарын ескере отырып, нормативті-
шектілік əдіске сүйенеді.  

Құрылыстағы инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау 
қағидаларын талдау Қазақстан Ғылым Академиясының жүйелік талдау 
институты ұсынған зерттеулердің, кем дегенде, төрт бөлігін қарастырады 
жəне біз, тұрғын үй құрылысының шарттарын жасау үшін оларды 
нақтыладық.   

З.Арсланова мен В.Лившиц ұсынған қағидалар жүйесінің құрылымын 
нақтылау негізінде 4-суретте бейнеленген сызба құрастырылды.   

Тұрғын үй-азаматтық нысандар бойынша жобалық-сметалық 
құжаттаманың жасақталу құнын анықтаудың əдіснамалық негізі  болып 
Астанаархитектура арқылы қабылданған «Астана қаласында құрылыс 
жүргізуде жобалық жұмыстардың құнын анықтау тəртібі» (АРР-3.2.06-01) 
құжаты табылады8.  

                                                 
6 Резниченко В.Г., Минаков И.П., Дмитриев В.К. Научное обоснование экспертизной деятельности // 

Промышленное и гражданское строительство. 1995. -№12. -14 с. 
 
7 Баяхметов У.Б. Стратегическая эффективность управленческих решений // Международный журнал 

теории и практики управления. 1996. №5. -11 с. 
 
8 Система сметных нормативных документов в строительстве: СНиП РК 8.02-01-2005. -Астана: Комитет по 
делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан. 2005. - 9 с.  
 



 

26 
 

Біздің көзқарасымыз бойынша, есепке жобаның инновациялылығын 
анықтаушы коэффициент, ең алдымен, тəжірибелік (эксперименттік) 
жобалауда  ендірілуі тиіс. Жобалаушылардың еңбек ақысының артуы тəуелді 
болып саналатын бұл коэффициенттің өлшемі комиссия арқылы бекітілуі 
қажет.   

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

                     

                  

                

 

       

 

 

 

 

 

 

 
Сурет 4 – Құрылыстағы инвестициялық жобаларды бағалау қағидалары 

 
Мұндай жағдайда жобалау жұмыстарының құнын анықтаушы формула 

төмендегідей түрде бейнеленеді:  
 

экн

иккур

жб хКхК
хахКС

С
100

=  
            

(1) 
 
 

Құрылыста инвестициялық жобаларды бағалау 
қағидалары 

əдіснамалық əдістемелік 
 

операциялық 

1.1. Нəтижелік 
 
1.2. Салыстырмалық 
жəне жалпыламалық 
 
1.3. Түзулік 
 
1.4. Жүйелілік 
 
1.5. Кешенділік 
 
1.6. Ресурстардың 
шектеулілігі 
 
1.7. Тұтынудың 
шексіздігі 
 
1.8. Тұтынудың 
таңдамалылығы 
 
1.9. Кейінге 
қалдырылған сұраныс 

2.1. Жобаның ерекшелігі  
(өзгешелігі,  инвестициялау 
құрамының жаңашылдығы) 
2.2. Серіктестар мен 
келешек тұтынушылардың 
мүдделерінің сəйкесссіздігі  
2.3.  Мерзімінің ұзақтығына 
қарамастан жобаның 
қарқындылығы   
2.4.  Шығындар мен 
нəтижелер бағасындағы 
ауытқушылықтар (əдетте, 
соңғылары 3-5 жылға артта 
қалады) 
2.5. Келісімділік 
2.6. Шектеулі 
басқарушылық  (өзіндік, 
бастамашыл)   
2.7. Толық емес ақпарат 
2.8. Капитал құрылымы 

3.1. Үлгілеу модельдеу 
(іске асырылған нұсқалар 
негізінде міндетті шарт) 
 
3.2. Үнемі өзгерістер мен 
талдаулар енгізу 
негізінде компьютерлік 
қолдау  
 
3.3. Іріктеу 
(бірнеше ұқсас əдістер 
ішінен таңдап алу) 
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мұндағы:  
Сжб – нысан бойынша жобалау жұмыстарының ағымдық құны; 
Сқұр – базалық бағалар бойынша құрылыс құны;  
а – негізгі жобалау жұмыстары құнының пайыздық нормативі;  
Кик -  жобалау жұмыстарының құнына қатысты инфляция коэффициенті; 
Кн – басқа қаржы көздері арқылы қаржыландырылатын жобалау жұмыстарының 

құнына қатысты түзеті коэффициенті; 
Кэк – жобаның инновациялылығын ескеруде ұсынылып отырған түзету 

коэффициенті (коэффициент өлшемі басқа сəйкес коэффициенттерге қатысты құнның 
30%-ға дейінгі мөлшерінде белгіленуі мүмкін) 

 

Мұндай коэффициенттің (Кн) қажеттілігі Үкіметтің 17 ақпан 1999 
жылғы №168-РП өкімімен Астана қаласына қатысты «1999-2002 жылдарға 
арналған тəжірибелік жобалау жəне құрылыс нысандарының тізімі жəне 
оларды қаржыландыру тəртібінде» көрсетілген, онда негізінен, құрылыс 
кешенінің инновациялық бағдарламаларының жалпы жүйесінде тəжірибелік 
жобалаудың қызмет ету қажеттілігі, сонымен қатар, тəжірибе арқылы 
маңызды қалалық ғылыми-техникалық бағдарламалардың жүргізілу жайы 
анықталған. Дəлдік деңгейіне, сондай-ақ, жұмсалатын қаржылар мен 
мерзіміне байланысты инвестициялық шығындарды бағалау əдістерінің 
кезектілік сызбасы 5-суретте көрсетілген.  

Ұсынылған байланыстылықты есепке алу əдісі жəне типологиялық жəне 
жобалық шешімдердің капиталсалымдары нəтижесін сипаттаушы 
көрсеткіштерге ықпалы инвесторға (тапсырыс берушіге) жəне 
жобалаушыларға инвестициялық циклдің барлық кезеңдерінде де күтілетін 
табыс нəтижесіне немесе əлеуметтік тиімділікке бағытталуға мүмкіндік 
береді.  

Тұрғын үй нысандарының құрылысында жобалық шешімдердің 
тиімділігін есептеуде қолданылатын негізгі көрсеткіштер ретінде келесі 
көрсеткіштерді ұсынамыз: 

-  таза табыс; 
-  таза дисконтталған табыс; 
-  табыстылықтың ішкі нормасы; 
-  қосымша қаржыландырудың қажеттілігі (басқаша аты – ПФ немесе 

ҚҚ, жоба құны, тəуекелділік капиталы); 
-  шығындар мен инвестицияның табыстылық индексі; 
-  өтелу мерзімі; 
- кəсіпорын-жобаға қатысушының қаржылық жағдайын сипаттаушы 

көрсеткіштер тобы.  
Есептеулердің түрлі сатыларында мақсаты мен қаржылық қажеттіліктің 

ерекшеліктеріне қарай инвестициялық жобаның қаржылық көрсеткіштері 
мен қаржылық жүзеге асырылу шарттары ағымдық жəне болжамдық 
бағалармен бағаланады. Қалған көрсеткіштер ағымдық немесе дефляциялық 
бағалармен анықталады.  
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Сурет 5 – Техника-экономикалық негіздеме, жобалық шешімнің 

құрамдас бөліктері арасындағы өзара байланыс 
 

Таза табыс (басқаша айтқанда - ТТ, Net Value, NV) деп  есептік кезең 
ішінде жинақталған тиімділік (ақша ағымының сальдосы)  аталады:  

 
 ТТ =∑

m

mφ ,                                     (2) 

 

Жоба тиімділігінің маңызды көрсеткіші таза дисконтталған табыс 
(басқаша аталуы – ТДТ, интегралды тиімділік, Net Present Value, NPV) -  

Инвестициялық жобаның 
стратегиясы  

Қажетті материалдық, 
қаржылық жəне еңбек 

ресурстары  

Жобалаушы нысанның  
орналасу орны, жер телімі мен 

қоршаған ортаның 
сипаттамасы 

Тұрғын үйлерді сату, əлеуметтік 
инфрақұрылым мекемелерінің 
қызметін тұтыну бағдарламасын 

біріктіретін маркетинг 
стратегиясы 

Жобалау технологиясы 

Ұйымдық-басқарушылық 
құрылым  

Еңбек, материалдық 
жəне уақыт ресурстары 

Жобаның жүзеге асырылуы  
(кезеңдер бойынша) 

Жобаны талдау жəне бағалау 

Қаржылық талдау Қаржыландыру көздерін 
таңдау  

Инвестицияны бағалау 
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есептік мерзім ішінде жинақталған дисконтталған тиімділік. ТДТ келесі 
формула арқылы есептеледі:  

 
 ТДТ= m

m

mαφ∑ (E)             
   
(3) 

 
ТТ жəне ТДТ берілген жоба үшін əртүрлі кезеңдерге қатысты 

тиімділіктердің бағалық теңсіздігін (сонымен бірге, шығындар мен 
нəтижелерді) есепке алып жəне есепке алмағанда, шығындар көлемінен ақша 
ағымдарының сомасының артық болуын сипаттайды.   

ТТ пен ТДТ-тың арақатынасын жоба дисконты деп те атайды.  
Инвестордың пікірімен жобаны тиімді деп мойындау үшін жобаның 

ТДТ-ы оң болуы тиіс; баламалы жобаларды салыстыруда басымдылық ТДТ 
көлемі жоғары жобаға берілуі тиіс.   

Табыстылықтың ішкі нормасы (басқаша аты – ТІН, дисконттың ішкі 
нормасы, рентабельділіктің ішкі нормасы, Internal Rate of Return, IRR). 
Инвестициялық жобалар қатарында кеңінен тараған шығындармен басталып 

ТТ-сы оң болатын жобаларда табыстылықтың ішкі нормасы ретінде  
белгіленеді, егер дисконт нормасы  жобаның таза дисконтталған 
табысы 0-ге жуық болса, онда бұл жалғыз сан. 

Жалпылама жағдайда табыстылықтың ішкі нормасы ретінде  саны 

көрсетіледі, бұл дисконт нормасы  жобаның таза дисконтталған 

табысы 0-ге жуықтайды, басқа мұнан үлкен мəндерде  - теріс, басқа кіші 
мəндердің барлығында  - оң. Егер осы шарттардың ең болмағанда бірі 
орындалмаса, онда ТІН жоқ деп есептеледі.  

Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалауда ТІН-сын  дисконт 
нормасымен салыстыру қажет. ТІН >  болса, онда ТДТ оң  жəне тиімді 
болып саналады. ТІН <  болатын жобалар теріс ТДТ-қа ие, сондықтан 
тиімсіз болып саналады.  

Сонымен бірге, ТІН келесі жағдайларда қолданылуы мүмкін: 
- егер берілген жоба түрінің ТІН-ның жуық мəндері белгілі болса, онда 

жобалық шешімдерді экономикалық бағалау үшін; 
- ТІН -  қатынасының түрлілігі бойынша инвестициялық жобалардың 

тұрақтылық деңгейін бағалау үшін; 
- жобаға қатысушылардың дисконт нормасын   табыстылықтың ішкі 

нормасының мəліметтері бойынша баламалы бағыттарға жеке қаражаттарын 
салу мүмкіндігі бойынша; 

Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау үшін  есептік кезеңнің 
алғашқы k қадамдары ретінде төмендегі көрсеткіштерді қолдану ұсынылады: 

- ағымдық таза табыс; 
- ағымдық таза дисконтталған табыс (жинақталған дисконтталған 

сальдо); 
- табыстылықтың ағымдық ішкі нормасы (ағымдық ТІН), оның анықталу 

жолы: ТІН (k) саны, дисконт нормасы  = ТІН(k) болғанда, ТДТ( ) 0-ге 
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жуықтайды, басқа үлкен мəндерде  - теріс, басқа төмен мəндерде  - оң. 

Жекелеген жобалар үшін  мəні ағымдық ТІН болмауы мүмкін.  
Өтелу мерзімі («қарапайым» өтелу мерзімі, payback period) деп 

мерзімнің ұзақтығы, бастапқы кезеңнен өтелген сəтке дейінгі аралық 
айтылады. Бастапқы кезең жобалау тапсырмаларында көрсетіледі (əдетте, 
алғашқы қадам немесе операциялық іс-əрекеттің басталуы). Өтелу сəті деп 

есептік кезеңдегі ең ерте ағымдық таза табыс ТТ  ( ) оң болып тұрақтанатын 
кезеңді атайды.  Табыстылық индексі оған салынған қаражаттарға «жобаның 
қайтарымын» сипаттайды. Олар дисконтталған ақша ағымдары, сондай-ақ 
дисконтталмаған ақша ағымдары үшін де есептеледі. Тиімділікті бағалауда 
жиі қолданылады:  

- шығындардың табыстылық индексі – құйылған ақша сомаларының 
(жинақталған түсімдер) шыққан ақша ағымдарының (жинақталған 
төлемдерге) қатынасы; 

- дисконтталған шығындардың табыстылық индексі – дисконтталған 
ақша құйылымдарының дисконтталған ақша шығындарына қатынасы; 

- инвестицияның табыстылық индексі (ТИ) – операциялық қызметтің 
ақша ағымдарының элементтері сомасының инвестициялық қызметтің ақша 
ағымдарының элементтер сомасының абсолютті мəніне қатынасы. Ол ТТ 
инвестицияның жинақталған көлемінің бірге арттырылған өлшеміне тең.  

- дисконтталған инвестициялардың табыстылық индексі (ДТИ) – 
операциялық қызметтің ақша ағымдарының дисконтталған элементтері 
сомасының инвестициялық қызметтің дисконтталған элементтер сомасының 
абсолютті мəніне қатынасы. 

Жобалық шешімдердің тиімділігін бағалау негізіне жобаның кез-келген 
типіне қолданылатын, техникалық, технологиялық, қаржылық, салалық 
немесе аймақтық ерекшеліктеріне қарамастан, келесі негізгі қағидалар 
жатқызылады: 

- жобаны, оның өмірлік кезеңінің барлық сатылары – инвестициялау 
алдындағы зерттеулердің жүргізілуі мен жобаның тоқтатылғанға дейін – 
қаралуы;  

- жобаның іске асырылуына қатысты барлық ақшалай түсімдер мен 
есептік кезеңдегі шығындарда түрлі валюталарды қолдану мүмкіндігін 
ескере отырып, ақша ағымдарын модельдеу; 

- басқа жобалармен салыстыру;  
-  оң жəне барынша тиімділік қағидасы. Инвестициялық жоба инвестор 

тарапынан тиімді деп танылуы үшін, оның жүзеге асырылу салдары келесі 
жобалар үшін де тиімді болуы тиіс; 

-  уақыт факторын есепке алу. Жобаның тиімділігін бағалауда уақыт 
факторының түрлі аспектілері ескерілуі тиіс, оның ішінде жобаның жəне 
оның экономикалық көрсеткіштерінің қарқындылық шектері, ресурстардың 
жеткізілуі мен олардың ақысының төленуі арасындағы уақыт 
айырмашылығы жəне т.б.; 
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- алдағы шығындар мен түсімдерді ескеру. Жобада қолданылатын бұрын 
қалыптастырылған ресурстар оларды қалыптастыру шығындарымен емес, 
жіберілген шығындардың ең жоғарғы мəнін бейнелейтін баламалық құнымен 
бағаланады (opportunity cost). Баламалы табыстар табуға мүмкіндік бермейтін 
өткен, іске асырылған шығындар (яғни, берілген жобадан тыс алынатын)  
келешекте (қайтарымсыз шығындар, sunk cost) ақша ағымдарында 
ескерілмейді  жəне тиімділік көрсеткіштерінінің мəніне əсер етпейді;  

-  «жобамен» жəне «жобасыз» салыстыру. Жобаның тиімділігін бағалау 
«жобаға дейінгі» жəне «жобадан кейінгі» жағдайлармен емес, «жобамен» 
жəне «жобасыз» салыстыру арқылы жүргізілуі тиіс; 

   - жобаның маңызды салдарын ескеру. Жобаның тиімділігін анықтауда 
оны жүзеге асырудың барлық салдары мен зардаптары, экономикалық жəне 
экономикалық емес, ескерілуі тиіс; 

- жобаға қатысушылардың əртүрлі болуын ескеру, олардың мүдделері 
мен дисконт нормасының жеке-дара мəні арқылы бейнеленетін капитал 
құнын түрлі бағалауының сəйкес келмеуі мүмкіндігін ескеру қажет; 

- бағалаудың көпсатылылығы. Жобаны жасақтау мен іске асырудың 
түрлі сатыларында (инвестицияны негіздеу, ТЭН, қаржыландыру жолдарын 
таңдау, экономикалық мониторинг) оның тиімділігі жаңадан, тереңдетіле 
отырып анықталады; 

 - айналмалы капиталға қажеттіліктің жоба тиімділігіне ықпалын есепке 
алу, бұл жобаны іске асыруда өндірістік қорлардың құрылуы үшін қажет; 

- инфляцияның əсерін ескеру (өнім мен ресурстарға бағаның өзгеруін 
есепке алу) жəне жобаны жүргізуде бірнеше валютаның қолданылу 
мүмкіндігін ескеру; 

- жобаны жүргізуде қосымша туындайтын төтенше жайттар мен 
тəуекелдердің ықпалын есепке алу. 

Тиімділікті бағалауды жүргізер алдында сараптамалы түрде жобаның 
жалпы маңызы айқындалады. Ірі ауқымды, халықшаруашылық жəне 
ғаламдық жобалардың қоғамдық маңызы зор деп саналады. Онан əрі бағалау 
екі кезеңде жүзеге асырылады (6-сурет). 

Бірінші кезеңде жобаның тиімділік көрсеткіштері жалпы есептеледі. Бұл 
кезеңнің мақсаты – инвесторды табу үшін қажетті шарттарды қалыптастыру 
жəне жобалық шешімдердің экономикалық бағасын жинақтау.  

Жергілікті жобалар үшін тек олардың коммерциялық тиімділігі 
бағаланады, егер жоба ұтымды болса, тікелей екінші кезеңге өту ұсынылады.  

Қоғамдық маңызы бар жобалар үшін ең алдымен олардың қоғамдық 
тиіміділігі бағаланады. Қоғамдық тиімділіктің қанағаттанарлықсыз 
жағдайында мұндай жобалар жүзеге асырылуға ұсынылмайды жəне 
мемлекеттік қолдауға сүйене алмайды.  

Егер олардың қоғамдық тиімділігі жеткілікті болса, олардың 
коммерциялық тиімділігі бағаланады. Егер қаржыландыру көздері мен 
шарттары белгілі болса, онда жобаның коммерциялық тиімділігін бағалауды 
жүргізбей-ақ қоюға болады.   
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Сурет 6 – Жобалық шешімнің тиімділігін бағалаудың  
тұжырымдамалық сызбасы  

 
Бағалаудың екінші кезеңі қаржыландыру қаржыландыру сызбасын 

жасақтағаннан кейін іске асырылады. Бұл кезеңде қатысушылар құрамы 
нақтыланып, олардың əрқайсысының қаржылық мүмкіндіктері мен жобаға 
қатысу тиімділіктері анықталады (аймақтық жəне салалық тиімділік, жобаға 
қатысудағы жекелеген кəсіпорындар мен акционерлердің тиімділігі, 
бюджеттік тиімділік жəне т.б). 

Жергілікті жобалар үшін бірінші кезеңде жобаға қатысудағы жекелеген 
кəсіпорын-қатысушылардың тиімділігі, мұндай акционерлік 
кəсіпорындардың акцияларын инвестициялау тиімділігі жəне жобаны іске 
асыруда бюджеттің қатысу тиімділігі анықталады.  
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Егер қаржыландыру көздері мен шарттары белгілі болса, онда жобаның 
коммерциялық тиімділігін бағалауды жүргізудің қажеті жоқ. 

Қоғамдық маңызы бар жобалар үшін бірінші кезеңде ең алдымен 
аймақтық тиімділігі анықталады, егер ол қанағаттанарлық болса, онан əрі 
есептеулер жергілікті жобалардағыдай реттілікпен  жүргізіледі. Қажет болған 
жағдайда, осы кезеңде жобаның салалық тиімділігі де анықталады.   
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1.3 Тұрғын үй құрылысын дамытудың шетелдік тəжірибесі 
 

 

Тұрғын үй құрылысы жəне оны қамтамасыз ету - əлемнің барлық елдері 
үшін алдыңғы кезектегі өзекті мəселелердің бірі. Тұрғын үй рыногының 
қалыптасуы мен дамуының шетелдік тəжірибесін бағалай отырып, кез-келген 
дамыған елдің тұрғын үй саясаты мемлекеттің белсенді қатысуы арқылы 
жүзеге асырылғандығын ескерген жөн. 
       Кеңес Одағы ХХ ғасырдың 60-70-жылдарында ірі панельды 
«қорапшалар» желісімен жылдам қаптала бастады. Аз ғана уақыттан кейін - 
əрбір отбасы шағын, тар, бірақ өз «ұясымен» қамтамасыз етілетіндей болды. 
Өйткені, тұрғын үй құрылысының қарқыны келешектен үміт күтуге 
мүмкіндік берді. Алайда олай болмады, «ең үздік əлемдік үлгілермен» 
салыстырғанда, кеңестік  тұрғын үйдің сапасы мен отбасы үшін қамтамасыз 
етілу нормалары өте төмен болды. Мысалы, АҚШ-та тұрғын үймен 
қамтамасыз етілудің орташа мөлшері – 60 шаршы метрді, Данияда – 50 
шаршы м., Германияда – 42 шаршы м. құраса, Кеңес Одағында бұл көрсеткіш 
– 16 шаршы метрді құрады.  

Рыноктық қатынастарға өту бұл саладағы жағдайды жақсартқан жоқ, 
керісінше онан əрі шиеленістіре түсті. Тұрғын үймен қамтамасыз ету 
деңгейінің дамыған елдермен салыстырғанда осыншама төмен болуының 
себебі неде? Осы мəселені зерттеуші шетелдік ғалым  Тернер Дж. елімізде 
тұрғын үй секторын реформалау кезеңдерін талдай отырып, төмендегідей 
тұжырым жасайды: «бұл жерде мəселе жіберілген қате есеп-қисапқа 
байланысты емес, түп-тамырында, яғни бұл салаға деген қатынастың дұрыс 
болмауында», - деген қорытынды жасайды.  

Дамыған елдерде тұрғын үй рыногының қалыптасуын жəне оның 
қалыптасуында мемлекет қандай рол атқарғандығын білу мақсатында 
Швеция, Канада, Қытай сияқты бірқатар шет елдердің тəжірибесін 
қарастырамыз.    

Швецияда тұрғын үй саясаты 30-жылдардан бастап жүргізіледі. Ол 
кездері Швецияда тұрғын үймен қамтамасыз ету жағдайы Батыс Еуропаның 
басқа елдерімен салыстырғанда, өте нашар еді. Бастапқы кезеңде бұл саясат 
тұрғын үй шарттарын жақсартуға бағытталып, тұрғын үй құрылысын 
қарқынды дамытты. Ең маңыздысы мемлекеттің қаржыландыруға 
қатыстырылуы болды, яғни дəстүрлі несиемен қаржыландыру қиынға түсетін 
құрылыс бөліктері үшін мемлекет төменгі пайызбен ұзақ мерзімді займдар 
ұсынды. Олар екінші ретті займдар деген ат алды.    

Қазіргі кезде Швецияда 3,7 млн. үй шаруашылықтары бар. Ел 
тұрғындарының 31%-ы (9000 млн.-ға жуық адам) үш ірі қалада – Стокгольм, 
Гетеборг жəне Мальмада өмір сүреді, қалғандары одан шағындау қалаларда 
жəне  мекен-жаларда өмір сүреді. Швед отбасы орташа есеппен 2,2 адамнан 
құралады. 
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 Мүлікке иелік етудің əртүрлі үш формасы бар: жеке меншік үйлер 
немесе екі отбасының бір үйді бөліп тұруы, қалған тұрғын үйдің 40 пайызы 
жалға беріледі, 15 пайызы коперативтерге тиесілі. 

Швецияда кооперативті үйлер толығымен көппəтерлі үйлерде 
орналасады. Меншіктің бұл түрі арнайы заңнамамен реттеледі. Кооператив 
мүшелері капитал салымдарын жасайды. Сосын ай сайын жарналар төленіп 
тұрады, жарналардан жиналған қаржы үйді ұстап тұруға жұмсалады (1-
кесте):   

Жаңа үйлердің құрылысына қатысты олардың ұзақ пайдаланылуын, 
сапасын, энергияны үнемдеуін анықтайтын белгілі нормалар бар. Белгілі бір 
кезеңдерде үкімет коммуналардың жер сатып алуын ынталандырды, 
алыпсатарлықты болдырмау үшін оларға арнайы займдар берді. 

Капиталдың негізгі бөлігі жұмыстарды құндық бағалаудың 70 пайыз 
сомасы көлемінде тікелей несиелік мекемелерден берілді. Мұндай алғашқы 
кезекті займдар рыноктық пайыздық ставка  бойынша 40-50 жыл көлемінде 
төленеді. Іс жүзінде, барлық жаңа құрылыстар құрылыс шығындарының 22-
30%-ын жабатын мемлекеттік несиелер арқылы қаржыландырылады.   

Тұрғын үйге салық салынады. Оның негізгі құрамдас бөлігі – салық 
салынатын табыстағы төлемдердің  ипотекалық пайыздық мөлшерін 
төмендетуші субсидия. Əдетте, олар жартысына дейін төмендетеді. Тұрғын 
үйге салынатын салық сомасы - оның иесі мен қолдану мақсатына 
байланысты.   
 
Кесте 1 – Швецияның тұрғын үй қорының құрылымы, мың пəтер 

 
Меншік формасы бойынша Пəтерлер, 

барлығы 
Бір жəне екі 

пəтерлі үйлерде 
Көппəтерлі үйлерде 

1999 2675 1258 1417 

2005 3181 1337 1844 

2006 3530 1469 2061 

2007 3670 1627 2043 

2008 3863 1778 2085 

Оның ішінде тиесілі: 
Мемлекет пен коммуналдық 
компанияларға  

90 34 56 

Тұрғын үй компанияларына  827 38 789 

Тұрғын үй кооперативтеріне 624 47 577 

 Жеке тұлғаларға 2004 1635 369 

басқаларға 318 24 294 

  
Сонымен бірге, 1985 жылдан бастап жеке меншікке салынатын салық 

енгізілді, мақсаты – тұрғын үй қорындағы шығындарды қайта бөлісу. Бұл 
салықтың мөлшері жоғары емес.   

Тұрғын үй құрылысының көлемі қарқынды түрде арта отырып, шырқау 
шегіне 70-жылдардың басында жетті. Алайда, 70-жылдардың ортасынан 
бастап бұл көрсеткіштер екі есеге дейін төмендеді, себебі құрылыс өнеркəсібі 
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негізінен ескі тұрғын үй қорын қайта құрумен айналысты. Соған қарамастан, 
жаңа тұрғын үй құрылысы, тұрғын үйге салынатын капитал салымдарының 
жалпы көлемі өзгерген жоқ. Жаңа тұрғын үй құрылысын кеңейту үшін үкімет 
жуық арада субсидия пайызын төмендету арқылы тұрғын үй қорын 
жаңалауға салынатын инвестиция көлемін қысқарту жөнінде шешім 
қабылдады.   

Қытайда да тұрғын үй саласын дамытудың өзіндік ерекшеліктері 
қалыптасқан. Дегенмен, кең ауқымды реформалардың жүзеге асырылуына 
қарамастан, тұрғын үй рыногы көптеген күрделі, əрі өз шешімдерін таппаған 
мəселелердің шоғырлануымен сипатталады. Мұндай мəселелер қатарына: 

- жаңа құрылыс жəне ескі тұрғын үй қорларын жөндеу мен пайдалану  
құнын өтеу төмендігі; 

- тұрғын үйге деген сұраныс пен ұсыныстың сəйкессіздігі; 
- тұтынудың тиімсіз құрылымы жəне т.б. жатқызуға болады.     
1980-жылдары қарқынды дамыған тұрғын үй құрылысы Қытай 

тұрғындарының сұранысы мен тұрғын үйді ұсыну арасында терең орын 
алған  теңсіздікті жоя алмады.  

Қазіргі кезеңде Қытайда тұрғын үй рыногындағы мəселелердің шешімі 
толықтай мемлекеттің бақылауында. Сонымен қатар, ұжымдық, 
кооперативтік құрылыс механизмі, тұрғын-үй құрылысы қорларының жүйесі 
белсенді қолданылды. Қытай реформалары бір ғана қоғамдық меншік 
негізінде жүргізілді. Қоғамдық меншіктің рыноктық экономикамен бірігуі 
мұндай реформаларды жүзеге асырудың «ерекше қытайлық шешімі» деп те 
айтуға болады. Яғни, рыноктық экономиканы қалыптастыруда бұрынғы 
социалистік елдердің барлығын дерлік қамтыған экономиканың күйреуі мен 
өндірістің құлдырауына жол бермеген, өте табысты шешім болып табылады. 
Қазір Қытай экономикасында қоғамдық меншіктің үстемдігі жағдайында 
меншіктің барлық формасы бірдей дамыған. Елдегі барлық өзгерістер екі 
кезеңде іске асырылады: бірінші кезеңде - шағын көлемде, тəжірибе ретінде, 
оңды нəтижелері анықталғаннан кейін екінші кезеңде – кеңінен ендіру.  

Соңғы жиырма жыл ішінде Қытайдағы тұрғын үй құрылысы жылына 
орта есеппен 20%-ға дейін өсіп, бір адамға шаққандағы тұрғын үй ауданы 
қалаларда жəне селоларда орташа үш есеге дейін артты. Мысалы, 1985-2005 
жылдар аралығында қалалар мен қала типтес поселкелерде жалпы көлемі – 
5,7 млрд. шаршы метр, селоларда – 14,6 млрд. шаршы метр тұрғын үй 
салынды, яғни бұл реформалар басталған алғашқы жылдары тіркелген 
барлық жиынтық тұрғын үй қорларынан сəйкесінше, 9,6 жəне 2,18 есе көп.  

Кейінгі жылдары Қытай үкіметі тұрғын үйді тұтынуды ынталандыруды 
арттырудың түрлі шараларын қолдана отырып, тұрғын үй жүйесін 
реформалауды жан-жақты жүргізуде. Нəтижесінде жылжымайтын мүліктер 
индустриясы елдің экономикалық өсімінің жаңа көздерінің біріне айналды. 
Статистикалық мəліметтерге сүйенсек, 2007 жылы қала тұрғындарының  
басына шаққандағы тұрғын үйдің орташа ауданы 20,4 шаршы метрге дейін 
өскен. Тұрғындардың тұрғын үйге қатысты талаптарының үздіксіз өсуіне 
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қарай, жылжымайтын мүліктерді игерумен айналысатын кəсіпкерлер, 
рыноктық конъюнктураны ескере отырып, пəтерлер құрылысының сапасы 
мен шағын мөлтек аудандардағы экологиялық ахуалды жақсарту мəселесіне 
баса назар аудара бастады.   

Тұрақты түрде дамыған өнеркəсіп пен құрылысты қамтамасыз ету үшін 
Қытайдағы болатты тұтыну қарқыны жылына 10%-ға өсіп отыр. 2005 жылы 
əлемдік рынокта АҚШ пен Жапония қосылып өндіретін көлемдегі болатты  
Қытай бір өзі өндірді, ал болаттың қытайлық импорты американдық 
импорттан асып түсті. Бүгінде Қытай барлық əлемдік болаттың 25%-ын 
тұтынады. Біздің ойымызша, болатқа деген қажеттіліктің Қытайдағы өсімін 
дағдарыс салдарынан 20%-ға артық қуаттылығы бар  оның əлемдік өндірісі 
қолдап отыр 

1986 жылы жаңа əдіс ұсынылды: төрт кішігірім қалада тəжірибе 
жүргізілді. Қытай баспасөзінде жиі талқыланатыны - Яньтай (Шандунь 
провинциясы) қаласының тəжірибесі. Оның мəнісі пəтер ақылардың 
көтерілуі мен бір мезетте пəтерлік чектердің берілуі. Олар мақсаттық сипатқа 
ие жəне ақша түрінде бейнеленбейді. Қала билігі жан басына шаққандағы 
тұрғын үй ауданының орташа көрсеткіштерін басшылыққа ала отырып, 
пəтерақының өсімін есептейді жəне қалаға арнап жалпы сомаға пəтерлік 
чектер шығарады. Сонан соң орташа аудан көлеміне пəтерақының өсуі мен 
қызметкерлердің орташа жалақысының шектелген арақатынасын бекіте 
отырып, осы пропорцияда чектер береді.   

Осылайша, жалақысы жоғары қызметкерлер көп чек алады, Іс жүзінде, 
олардың пəтерлері де үлкен болуы мүмкін. Мұндай тəжірибе Қытай 
тарихында өзіндік орын алды. Кəсіпорындар, ұйымдар жəне тұрғын үй иелері 
арқылы берілген пəтер чектері – қайтадан қалалық органдарға қайтып келіп, 
олар тұрғындарға қайта беріледі.   

Қазірде тұрғын үй құнының жоғарылығынан оны сатып алуға көп 
адамның мүмкіндігі жоқ, ал тұрғындардың жоғары ақылы категориясы шет 
елдерде қызмет етуші жеке кəсіпкерлер болып табылады. Жалпы ауданы 50-
70 шаршы метрлі пəтер сатып алуы үшін орташа отбасы өз табыстарын 
бірнеше ондаған жылдар бойы жинақтауы тиіс. Тұрғын үй сатып алуды 
жеңілдету үшін сатудың өтемақылық жəне преференциалды формалары 
қолданылады. Преференциялды жағдайда ай сайынғы өтемақы 
қолданылмайды, бірақ сатып алушыға тұрғын үйдің сапасы, орналасу орнына 
қатысты жеңілдіктер жасалады.    

Соңғы жылдары Қытайда тұрғын үй кооперациясы пайда бола бастады. 
Кооперативті баспана да қымбат болғандықтан, мемлекет əртүрлі 
жеңілдіктер жасайды. Ірі қалаларда тұрғындар банктерді арнайы тұрғын үй 
шоттарын ашуы мүмкін. Бірнеше жылдардан кейін салынған сомалар пəтер 
алу үшін жинақталған мақсатты займдарға айналады. Бұл кезде олардың 
көлемі екі есесленеді. Жас отбасылар үшін көп пəтерлі үйлердің 
құрылыстары жүргізілуде. Қалаларда оларға жалпы көлемі 20 шаршы метр 
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болатын пəтерлер бөлінеді, бірақ пəтерақысы өзіндік құн бойынша алынады, 
яғни мемлекеттік бағаларға қарағанда, бірнеше есе жоғары.  

Қытайда кооперативтік тұрғын үй келесі бағыттар бойынша құрылады: 
- қала басшылығы арқылы ұйымдастырылған жаңа құрылыс; 
- кооперативтік тұрғын үй құрылысы жəне ескі кварталдарды қайта 

өңдеу; 
- кəсіпорындар мен ұйымдардағы кооперативтер. 
Ел тұрғындары арасында тұрғын үй бөлу жүйесі өте үлкен сынға 

ұшырайды. Мұнда протекционизм, пара алушылық орнығып алған. 
Тұрғындардың басым бөлігі (Пекинде – 58 пайызға дейін) тұрғын үй 
реформасының басты міндеті – тұрғын үй бөлудегі əділетсіздікті жою деп 
санайды. Оның «тауарлануы» екінші кезекке ысырылады. Осы саланы 
бақылау үшін көптеген кəсіпорындар мен ұйымдарда тұрғын үй бөлу 
жөніндегі арнайы көмитеттер құрылады.  

Аталған мəселені шешу үшін мемлекет тарапынан толық бақыланатын 
тұрғын үй саудасының ортақ механизмін жасау ұсынылады.  

Канададағы тұрғын үй рыногы. Канадада 30 млн. жуық адам өмір сүреді; 
оның 77%-ы қала тұрғындары, жəне сəйкесінше, 23%-ы селоларда тұрады.  
Ел тұрғындарының басым бөлігі 64,5%-ы жеке меншік тұрғын үйлердің 
иелері болып саналады, қалған дары баспананы жалға алады.  Сонымен бірге, 
тұрғын үй қорының 93%-ы жеке меншікке жəне 7%-ы мемлекеттік меншікке 
тиесілі.    

Канаданың тұрғын үй секторы, тұрғын үй мəселесін табысты шешкен 
басқа елдермен салыстырғанда, 2007 жылы келесі мəліметтермен сипатталды 
(2-кесте).   

 
Кесте 2 – Дамыған елдердегі тұрғын үй құрылысы көрсеткіштері 

 
Ел/көрсеткіш Канада АҚШ Жапония Нидерланды Франция Ұлыбритания 

Орташа тұрғын 
үй ауданы, 
шаршы метр 

122 125 93 97 85 83 

Тұрғын үй 
қорының орташа 
қызмет мерзімі, 
жыл  

29 27 17 22 35 40 

Бөлмеге 
шаққандағы 
адам саны, 
бірлік 

0,44 0,47 0,62 0,55 0,64 0,54 

                             
Тұрғын үй құрылысы Канада экономикасында маңызды орындардың 

біріне ие. Тұрғын үй құрылысына ЖІӨ-нің 6 пайыздан астамы тиесілі. Бұл 
секторға елдегі барлық капитал салымдарының үштен бірі бағытталады. 12 
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жұмыс орнының біреуі тікелей немесе жанама құрылыс  саласымен 
байланысты.  

 Елде 9 мыңнан астам құрылыс компаниялары қызмет етеді. Олар 
негізінен, шағын ұйымдар, 75 пайызы жыл сайын кем дегенде 6 үй 
тұрғызады. Олардың 50 пайызға жуығы жаңа тұрғын үй құрылысымен, 
қалған жартысы – жөндеу жұмыстарымен айналысады.   

Тұрғын үй құрылысын қаржыландыру елде қалай ұйымдастырылған? 
Біріншіден, бұл жүйе заем қаражаттары рыногына негізделеді.  

Мұндағы пайыздық ставкалар көлемі мен займдық қаржылар көлемі 
рыноктық механизмдер арқылы анықталады. Ипотекалық несиелендірудің 
ұлттық рыногындағы тұрақтылықты сақтап тұруда басты рол федералдық 
үкіметке тапсырылады. Аталмыш үкімет ипотека мен тұрғын үй 
құрылысының канадалық корпорациясының қызметін пайдаланады.  

Федералды үкімет саясаты тұрғындардың баспанаға қол жеткізуін 
белсенді қамтамасыз ету мен тұрғын үй таңдауда мүмкіндіктерді кеңейтуге 
бағытталған.    

Ипотекалық несиелендіру көздері негізінен – банктер арқылы сатылатын 
кепілдендірілген инвестициялық сертификаттар, сертификаттар Канада 
банктері туралы Заң негізінде сенімділік (трастлық) компаниялар, несиелік 
одақтар жəне өзара несиелендіру қоғамдарының бірлессуімен шығарылады. 
Сақтандыру жарналары - өмірді сақтандыру жəне зейнетақы қорлары арқылы 
жинақталады; екінші ретті кепілдік құжат бойынша бағалы қағаздар, 
қаржылық емес ұйымдардан түсетін қаржылар жəне т.б. құралады.    

Канадада ипотекалық несиелерді сақтандыру Тұрғын үй туралы Заң 
негізінде жүргізіледі. Мұнда көлемі ссуда құнынан 75 пайыздан асатын 
ипотекалық несиелерді сақтандыру жүргізіледі; несие бойынша қарыздар 
өтелмеген жағдайда туындайтын шығындардан кредиторларды қорғау 
қамтамасыз етіледі, барлық тəуекелдерден сақтандыру қамтамасыз етілген.  
Сонымен бірге, қарыз алушыларға алдын-ала төлемі 5 пайыз мөлшерінде 
тұрғын үй сатып алуға мүмкіндік беріледі. Тұрғын үй сатып алушы 
тұлғаларға ұсынылатын ссудаларды сақтандыру ұсынылады, сондай-ақ, 
тұрғын үй салу немесе жалға беру үшін де несиелер беріледі     

Сонымен қатар, Канада үкіметі аталмыш бағдарлама негізінде 
жүргізілетін ипотекалық тұрғын үйлерді сақтандыруда ешқандай шығын 
шекпейді.  

Канададағы ипотекалық несиелерді қаржыландыру ұзақ мерзімді 
несиелеу негізінде кепілдікке мүлік қою жəне борышкердің несиені төлеу 
міндеттемесі арқылы қамтамасыз етіледі.   

Ипотекалық несиелендірудің канадалық жүйесі қаржылық мекемелерді 
бақылау қызметі, салымдарды сақтандыру жөніндегі канадалық корпорация, 
аймақтық реттеуші органдар мен пайыздық ставкалар жөніндегі федералды 
Заңмен реттеледі.  
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Дегенмен мұнда, несиенің негізгі сомасын өтеу үшін төленетін қаржы, 
жылжымайтын мүлікке салық пен пайыз төлеу есептелгенге дейінгі табыс 
сомасының 30-32%-ынан аспауы тиіс.  

Сонымен бірге, борышкердің несиелер бойынша міндеттемелерді төлеуі 
туралы мəліметтер болуы тиіс. Тұрғын үй рыногында жетекшілік жасаушы 
шарттар мен жылжымайтын мүліктің ағымдық бағасы жедел есепке 
алынады.  

Ссудалардың екі түрлі формасы бар: қарапайым жəне сақтандыру 
негізінде. Екеуінің элементтерін салыстырып көрелік. Яғни, сатып алынатын 
тұрғын үйдің құны 100 мың доллар болған жағдайда алғашқы жарна 
сəйкесінше, 25 жəне 5 мың долларды құрайды, ссуданың максималды көлемі 
- 75 жəне 95 мың доллар; сақтандыру жарнасы  – 0 – 2375 доллар; ссуданың 
жалпы сомасы – 75 и 97, 375 мың доллар; жыл сайынғы салықтар – 2,4 мың 
доллар; пайыз ставкасы – 7%-дан; ай сайынғы төлем – 734 жəне 890 доллар; 
минималды табыс – 27,5 жəне 33,5 мың доллар9. 

Тұрғын үй құрылысы жəне тұрғын үй рыногы индикаторлары тұтынушы 
сұранысының құрамдас бөліктері ретінде валюталық рынок үшін өте 
маңызды сипатқа ие болуы мүмкін. Экономикалық статистика бойынша 
американдық басқарманың пікірінше: «Америка экономикасының Екінші 
Дүниежүзілік соғыс зардаптарынан шығуына ықпал еткен қозғаушы күш – 
тұрғын үй құрылысы».  

Тұрғын үй құрылысы жəне рыногы статистикасы АҚШ-тағы тұрғын үй 
рыногының дамуының барлық кезеңдерінде көрініс беріп отырған, яғни: 

- тұрғын үй құрылысына рұқсат алу; 
- басталған құрылыстар; 
- аяқталған құрылыстар; 
- бір отбасылы жаңа жəне бұрынғы үйлерді сату; 
- құрылыс шығындары жəне т.б. 
Жалпыға ортақ көрсеткіштермен қатар, негізгі төрт аймақ: солтүстік-

шығыс, батыс, орта батыс жəне оңтүстік, бойынша топтастырылған 
мəліметтер де басылып шығарылады. АҚШ бойынша мəліметтер ай сайын, 
əр айдың 15 жұмыс күні ішінде жарияланады.   

Тұрғын үй құрылысы индикаторлары нақты байқалатын циклдік 
əрекетке ие, сонымен қатар, олар пайыздық ставкалар деңгейіне тікелей 
тəуелді (яғни тұрғын үй несиелері бойынша пайыздар деңгейіне де). Тұрғын 
үйге деген жоғарғы сұранысты ынталандыру үшін бір ғана төменгі пайыздық 
ставкалар жеткіліксіз болуы мүмкін, өйткені, 1990-жылдардың басында 
жылжымайтын мүліктерге берілетін несиелерге ең төменгі пайыздық деңгей 
белгіленсе де, Қазақстандағы тұрғын үй рыногының өсуі аса мардымсыз 
болды. Біздің пікірімізше, мұның басты себебі – сол кезеңдегі экономиканың 

                                                 
9 Яско В.Л. Жилье: категориальный анализ и ГРЭ при переходе к рынку. Дис... канд.экон. наук: 08.00.01. –
Ростов-на-Дону. 1998. -154 с. 
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əлсіздігі, дағдарысы салдарынан тұрғындардың жұмыспен қамтамасыз 
етілуіне ешқандай кепілдіктің болмауынан.  

Қазақстан үшін Татарстан Республикасының тұрғын үй құрылысы мен 
тұрын үй рыногын реттеу тəжірибесінің ескерер тұстары мол. Бұл елде 
ипотекалық несиелендіру жүйесі клиенттердің де, банктік құрылымдардың 
да мүдделерін ескере отырып құрылған. Республикадағы əлеуметтік 
ипотекалық несиелендіру бағдарламасы «Тұрғын үй құрылысын мемлекетті 
қолдау туралы» Заң шеңберінде жүзеге асырылып, «ТР Президенті 
жанындағы Мемлекетік тұрғын үй қоры» коммерциялық емес ұйымы арқылы 
тікелей бақыланып отырылады. Аталмыш бағдарлама бойынша берілетін 
тұрғын үй қазіргі заманнның барлық талаптарына сай келеді. Ол міндетті 
түрде мемлекеттік мекемелерде мұқият сараптамадан өткізіліп, ипотекалық 
несие жылына жеті пайызбен 27 жылға беріледі. Əлеуметтік ипотека 
бойынша тұрғын үйді алу кезегіне тіркелу үшін тұрғын үй жайын жақсарту 
қажеттігі айқын болуы тиіс. Бағдарламаға қатысу мүмкіндігіне қалаларда 
адам басына - 18 шаршы км-ден, ауылдарда – 21,2 шаршы км-ден кем болып 
келетін тұрғын үй ауданы бар  отбасылар иеленеді жəне отбасының жиынтық 
табысы 8-10 мың рубльден кем болмауы тиіс. Отбасында дүниеге сəбидің 
келуі алдын-ала төленетін алғашқы салымнан босатады жəне бұл шарт тек 
жас отбасыларға ғана емес, барлық отбасыларға қатысты. 

Бағдарлама жобасын жасақтауда əлеуметтік ипотеканың германдық 
жəне американдық үлгілерінің тəжірибесі қолданылған. Бүгінгі күні 
Татарстанда қызмет етуші бағдарлама жобасы экономикалық мазмұндағы 
əлеуметтік ипотека емес, бұл – тұрғын үй ақысын біртіндеп төлеуді 
қарастыратын шартқа ұқсас, балама түрі. Мұнда лизинг, жинақтаушы жүйе 
жəне үлестік қатысу сияқты үш элементтің үйлесімі бар.  

Рыноктық экономикасы дамыған елдердегі тұрғын үй рыногының 
қалыптасу тəжірибесі (Канадада) жəне аралас (Швеция мен Қытайда) тұрғын 
үй саясатының жасақталу жəне жүзеге асырылуы қажеттілігін айқындайды. 
Мұндай саясат мемлекеттің тұрғын үй құрылысын қаржыландыруға белсенді 
араласуын, төменгі пайызбен ұзақ мерзімді займдар беру арқылы тұрғын үй 
рыногын дамытуды, пəтерақыны төлеуді бақылауды, табысы төмен 
отбасыларға тұрғын үй субсидияларын беру, тұрғын үйді жалға беру жəне 
жалдау рыногын қалыптастыруды ынталандыруды қажет ететіндігін 
дəлелдейді.   

Əрине, тұрғын үй рыногын дамытудың қазақстандық үлгісі ұлттық 
ерекшеліктерді ескере отырып, қалыптастырылуы тиіс. Бірақ шетелдік 
тəжірибені талдай отырып, оның артықшылықтары мен кемшіліктерін ескеру 
арқылы тұрғын үй секторын дамытудың өзіндік бағытын қалыптастыруға 
нақты бағдар жасалуы қажет. Өйткені, тұрғын үй саясатында жіберілетін  
қателіктер мен олқылықтардың əлеуметтік құны жоғары болып, қоғамда 
орны толмас жағымсыз үдерістер туғызуы мүмкін.  
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2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ  ТҰРҒЫН ҮЙ РЫНОГЫНЫҢ 

ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 

 

2.1 Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысының қазіргі 
жайы 

 

 

Халық шаруашылығының маңызды əлеуеметтік-экономикалық  
секторларының  бірі тұрғын үй саласы болып табылады. Елдегі 
экономикалық даму деңгейі мен экономикалық қатынастардың 
сипаттамасына тəуелсіз кез-келген мемлекеттегі тұрғын үй саласы өзінің 
негізгі қызметі - өз азаматтарының қажеттіліктерін қанағаттандыруға 
бағытталған.  

Ол қажеттілік жеке тұлғаның,  жалпы қоғамның дамуын, өміртіршілігін 
қолдау қажеттілігімен анықталады. Қажеттіліктер өз кезегінде, адамның өмір 
сүруі үшін  маңызды болып табылатын алғашқы (киім, азық-түлік, тұрғын 
үй) жəне қалған басқа да қажеттіліктер кіретін екінші қажеттіліктер (мысалы, 
рухани қажеттіліктер: кино, театр, спорт) болып бөлінеді. 

Тұрғын үй табиғатын түсіну үшін кез-келген қоғамдағы тұрғын үй 
басымдықтарын анықтауда қоолданылатын отбасылық цикл сияқты 
факторды ескеру қажет. Тұрғын үй қажеттілігінің өзіндік ерекшеліктері  
жəне де ең алдымен əлсіз жарақтану  ерекшелігі бар. Я.Корнаи тұрғын үй 
қажеттілігінің осы жағын зерттей келе, «Егер көпшілік екі бөлмелі пəтерде 
тұрса, олардың кем дегенде үш бөлмелі үйде тұрғысы келеді, ал үш бөлмелі 
пəтерде тұратындардың жақсы жабдықталған, сау жəне əдемі жерде 
орналасқан үлкен үйлерінің болуын қалайды», - деп көрсетеді.10 

Тұрғын үй рыногы қазіргі күні тұрғын үй рыногының  қалыптасуы мен 
дамуының теориялық негіздерін ұзақ зерттеуді қажет етеін күрделі жүйе 
болып отыр. Оның күрделілігі ең алдымен, бір жағынан, адамдардың 
қажетілігінің объектісі рөлінде, екінші жағынан, тауар рөлінде болуымен 
түсіндіріледі. Жоғарыда айтылғандай, барлық уақыттарда тұрғын үй азық-
түлік, киім, аяқ киіммен қатар алғашқы қажеттіліктер қатарына енгізілген. 
Тұрғын үй құрылысы қосымша сұраныс санының өсуіне ықпал етеді, 
нəтижесінде ол халық шаруашылығының көптеген салаларының  дамуына 
күшті ықпал етуші күш қызметін атқаруы мүмкін. 

Тұрғын үйдің келесі бір ерекшелігі – ұзақ мерзімді пайдалануға арналған 
капиталдық тауар, жоғары құны бар оны өндіру мерзімі біршама уақытты 
талап етеді.  Мұнан шығатын қорытынды, бұл тауар қалыпты экономикада 
халықтың қор жиналымын ынталандырудың маңызды факторы болады, 
сонымен бірге экономикалық өсудің жоғары қарқынын қолдауға мүмкіндік 
беретін инвестициялық ресурстардың қалыптасын ынталандырады. 

                                                 
10 Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости / Пер. с англ. –М.: Дело. 2005. 
–С.480. 
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Көптеген жылдары бойы тұрғын үй қоры мемлекеттің меншігінде болды, 
ал құрылыс негізінен мемлекеттік ұйымдармен жəне мемлекеттік капитал 
салымдары есебінен жүргізілді. Жаңадан салынған жəне босаған тұрғын үй 
қоры халыққа сатылмады, ол бөлінді. Мемлекеттің тұрғын үй саясаты ұзақ 
уақыт бойы халықты тегін тұрғын үймен қамсыздандыру идеясына 
негізделді. 1989 жылы басталған жекешелендіру үдерісі тұрғын үй 
рыногының  қалыптасуының негізін құрады. 1984-1990 жылдар аралығында 
тұрғын үй құрылысының құны салыстырмалы түрде тұрақты болды: бағаның 
өсуі байқалғанымен, ол үдеріс өте баяу жүрді. 

Бағаның ең алғашқы «секірісі» 1991 жылы боды, ол құрылыс құнының 
үш еседен артық көбеюімен сипатталды. Сол кездері заңды түрде пəтерді 
сатып алу мүмкіндігінің болмауы көлеңкелі тұрғын үй рыногының пайда 
болуын туындатты. Онда мемлекеттік сектордағы құрылыс құнын 25-30 есе 
орайтын бағалар əрекет етті.  

Құрылыстың жəне пəтер сатып алудың жоғары құны халықты 
банктерден несие алуға мəжбүр етті. Сонымен бірге, несиелік капитал 
салымдарының жалпы көлеміндегі тұрғын үй несиелерінің үлесі арттуы тиіс 
болатын алайда ол 1992 жылы 0,006%-ды құрады, ал 1990 жылы ол 3%-ды 
құраған болатын (экономикасы дамыған елдерде бұл көрсетікштің орташа 
шамасы - 27%). 

Экономистер 90-ыншы жылдардың алғашқы жартысында қалыптасқан 
ұзақмерзімді тұрғын үй несиелендіруін кеңейтудің біршама қиындығын атап 
көрсетеді. Ол ең алдымен, мынадай факторлармен байланысты: 

- тұрғын үй несиелендіруінің алғашқы кезеңінде шектеулілігімен; 
- тұрғын үй қоры ресми кепілдік ретінде болатын несиелендірудің 

болмауы; 
- банктік жүйенің бастапқы жағдайы; 
- коммерциялық банктердің көптігі жəне олардың қызметін бақылаудың 

əлсіздігі; 
- ұзақмерзімді несиелендірудегі пайыздық мөлшерлеменің тəуекелін 

тудыратын инфляция деңгейінің жоғары жəне тұрақсыз болуы; 
- тұрғындарды пəтерлерінен шығарудың құқықтық негізінің болмауына 

байланысты тұрғын үй несиелендіруінің жоғары тəуекелі. 
Соңғы жылдары Қазақстанның барлық дерлік ірі қалаларында жəне 

əсіресе екі астаналық қалаларда тұрғын үй бағасы ондаған жəне жүздеген 
пайыздармен есептелетін өсімі байқалды. Бұл өсім басқа рыноктардағыдай, 
сұраныстың ұсыныстан артық болуы себепті болды деп айтуға болады. 
Сұраныстың өсуі, біздің ойымызша бірқатар төмендегідей факторлармен 
анықталды: 

- халықтың нақты табысының артуы; 
- демографиялық жəне көші-қондық факторлар; 
- əлеуметтік факторлар; 
- инвестициялық факторлар; 
- ипотекалық несиелендіру жүйесінің дамуы. 
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Өз кезегінде бұл рыноктағы ұсыныс екі жолмен қалыптасады: 
- екінші рынокта бұрынғы қолда бар тұрғын үй қоры қайта бөлінеді; 
- жаңа құрылыс есебінен, онда ұсыныстың көлемі натуралдық есеппен 

артады. 
Қолда бар тұрғын үй рыногын қайта бөлу жоғарыда аталған 

факторлармен қалыптасатын сұранысты қанағаттандыра алмайды, себебі, 
ұсыныс көлемі натуралдық есеппен іс жүзінде артпайды. Ұсыныстың нақты 
артуы тек жаңа құрылыс есебінен жүргізілуі мүмкін. Алайда, қазіргі күні 
жаңа құрылыс көлемі іс жүзінде пайдаланудан (эксплуатациядан) шығып 
жатқан тұрғын үйлердің өтемақысын қамтамасыз ете алмайды. Қазақстанның 
жалпы тұрғын үй қоры шамамен 250 млн. шаршы метрді құрайды, егер 
тұрғын үйді  пайдаланудың орташа мерзімі шамамен 50 жылды құрайды 
десек, онда жыл сайын эксплуатациядан 5 млн. шаршы метр шығады деген 
сөз. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаевтың Жолдауында 
тұрғын үй құрылысының жаңа саясатын анықтады, онда тұрғын үй мəселесі 
маңызды шешуші  мəселелердің бірі ретінде анықталған. Тұрғын үй 
құрылысының қазіргі қарқыны халықтың тұрғын үйге деген қажеттілігін 
қамтамасыз ете алмайды. Мемлекеттің саясатының мəні тұрғын үйдің құнын 
арзандату, тұрғын үйді  несиелендіру  мерзімін ұзарту, ипотекалық 
несиелендіру мен алғашқы жарна мөлшерлемесін төмендету арқылы 
халықтың тұрғын үйге қолжетімділігін қамтамасыз ету болып табылады. 
Республикада жыл сайын төрт миллион шаршы метр тұрғын үй салынуы 
қажет. Ол үшін, есептеулер көрсетіп отырғандай, тұрғын үй құрылысына 
жыл сайын шамамен екі миллиард АҚШ долларын тарту керек. 

Республикадағы соңғы жылдардағы экономикалық өсу тұрғын үй 
құрылысының объективті себебі мен жандауының салдары болды. 

Тұрғын үй мəселесі барлық елдерде көптеген жылдар бойы, тіпті 
қалалардың қарқынды дамуы мен жаңа құрылыс технологиялары  
уақытында, өзекті болып отыр. 

Қазақстандағы тұрғын үй құрылысын қаржыландырудың дəстүрлі 
жүйесі, тұрғын үй құрылысын қаржыландырудың кеңестік жүйесінің бір 
бөлігі бола отырып, мемлекеттік тұрғын үй құрылысына бюджеттік 
ресурстарды орталықтан бөлу мен оны тұрғын үй жағдайларын жақсартқысы 
келген азаматтарға тегін бөліп беруден тұрды. Бұл тізбе Қазақстанның 
тəуелсіздік алып, рыноктық қатынастарға көшуімен өзінің қабілетсіздігін 
көрсетті. Құрылысты бюджеттік қаржыландырудың қысқаруы жəне 
халықтың тұрғын үйді өз қаражатына сатып алуы жағдайында, сонымен бірге 
əлемнің экономикасы дамыған елдеріндегідей банктердің несие беруі 
жағдайында көрінді.  

Қазақстанда қазіргі күні жүзеге асырылып жатқан экономикадағы 
жүйелік өзгерістер, тұрғын үй рыногы мен тұрғын үй ипотекасының 
құрылуы заңды болып табылады. 
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Қазақстандағы 1990-шы жылдардың ортасындағы жаңа қозғалмайтын 
мүлкінің ұсынысының жəне сатылуының  жедел өсуі, бірқатар факторлардың 
əсерімен қалыптасты жəне де ол факторлардың əрекеті кейіннен əлсіреді 
немесе тоқтады, халықтың табысы мен қор жиналымының тез өзгеруі, 
бейрезиденттердің  жылжымайтын мүлікке сұранысының өсуі, өте жоғары 
табысы бар азаматтар тобының төлемқабілетті сұранысының 
қанағаттандырылуы. 

Қазақстандағы тұрғын үй рыногының қалыптасуы мен дамуы ХХ 
ғасырдың 90-ыншы жылдары жекешелендіру үдерісімен басталды. 

Бұл кезеңде елде тұрғын үйді алғашқы сату-сатып алу келісім-шарттары 
пайда болды. Жеке сектордағы үйлер əрдайым да сатылып, сатып 
алынғанымен, мұндай жылжымайтын мүлік рыногы болмаған. Пəтерді 
жалдаушылардың  пəтерді сату құқығы болмады. Пəтерлерді бөлуді 
мемлекеттік жергілікті билік органдары қатаң реттеп отырды.  

Жылжымайтын мүлік нысандарын пайдаланудың нəтижелілігін арттыру, 
оны құру, дамыту мен пайдаланумен байланысты туындайтын қатынастар 
жүйесін сапалық өзгерту арқылы мүмкін болмақ. Ол үшін ең алдымен 
қозғалмайтын мүлік рыногындағы барлық шаралар мен үдерістер жүзеге 
асырылатын  елдегі негізгі стратегиялық бағыттар қалыптастырылыуы керек. 

Зерттеулерге сəйкес, жылжымайтын мүлік рыногына тəн барлық 
заңдылықтар өтпелі кезеңде өзгеріске ұшырауда. Кеңестер Одағы таратылып, 
Қазақстан Республикасы тəуелсіздігін алуымен, жекешелендіру кезеңінің 
басталуымен жəне рыноктық экономикаға көшуге байланысты отандық 
жылжымайтын мүлік рыногының қалыптасуының алғашқы кезеңі басталды. 
Сонымен бірге, дамыған рыноктарға тəн емес үдерістер мен заңдылықтар 
пайда болды. Жылжымайтын мүлік рыногының қалыптасу кезеңін шартты 
түрде үшке бөлуге болады: бастапқы – 1991-1999 жылдар; жалғасушы – 
2000-2004 жылдар; аяқтаушы – 2005 жылдан бастап (3-кесте). 

Бірінші кезең – бұл жылжымайтын мүлік саласындағы рыноктық 
қатынастардың заңдастырылуы 1990-шы жылдардың басында 
жекешелендіру үдерісімен басталды. Ол қазақстандық жылжымайтын мүлік 
рыногының қалыптасуының бастапқы нүктесі болды. Алайда келісім-
шарттар бірді-екілі, ал жаңа тауар – тұрғын үй мүлкі үшін баға құралу 
тетігінің анықталмағандығынан бағалар бей-берекет түрде қалыптасты. 
Тұрғын үй саласындағы рыноктық қатынастарды дамыту үшін заңдық база 
құрылғанымен, елдегі халықтың көп бөлігі төлем қабілеттілігінің 
төмендігінен жаңа салынған үйлерді сатып ала алмады.  

1990-жылдардың басында жылжымайтын мүлікке баға жоғары болмады, 
мысалы, Алматы қаласында орталықтағы екі бөлмелі пəтерді 2000-3000 
АҚШ долларына сатып алуға болатын еді. Шамамен осы уақытта халықтың 
шет елге көшуі қарқынды жүрді. 

Тек екінші тұрғын үй сатылды. Қазақстандағы рыноктың 
қалыптасуының бірінші кезеңінің басында жылжымайтын мүлік нысандары 
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жеткілікті   бағаланбады, себебі рыноктық үдерістер енді қалыптаса бастаған 
болатын. 

 
Кесте 3 - Қазақстандағы тұрғын үй рыногының қалыптасу кезеңдері 
 
Рынок сипаттамасы 

 
 

Рыноктың қалыптасуының негізгі кезеңдері 
 Бастапқы 

(1991ж.-1999 ж.) 
 

Жалғасушы  
(2000ж.-2004 ж.) 

 

Аяқтаушы 
 (2005 жылдан осы 
кезеңге дейін)  

Бағаның бастапқы 
деңгейі 

 

Төмен Жоғары Шекті 

Баға қарқыны Баға өсімінің өте 
жоғары қарқыны 

(жылына 50-100% ) 

Баға өсімінің жоғары 
қарқыны 

(жылына 30-50% ) 

Тұрақтану, бағаның 
төмендеуінің 
басталуы 

Келісім-шарттар 
санының өсуі 

Жедел өсу Қалыпты өсу Тұрақты 

Сұраныс пен 
ұсыныстың 
арақатынасы: 

- екінші рынокта; 
- алғашқы рынокта. 

Сұраныс ұсыныстан 
жоғары 

Ұсыныс сұраныстан 
біршама алда, сұраныс 
ұсыныстан жоғары 

Салыстырмалы 
теңдік,ұсыныс 

сұраныстан жоғары 

Алғашқы жəне екінші 
рыноктардағы бағаның 

арақатынасы 

Екінші рынок 
бағасы біршама 

жоғары 

Екінші рынок бағасы 
төмен немесе 

алғашқымен бірдей 

Дифференциация, 
Динамикалық 

теңдік 
Заңнамалық база 

жағдайы 
Бірқатар жекелеген 

элементтер 
Дамуы Аяқталу,  

қалыптасу 

    

Жылжымайтын мүлік 
рыногындағы 

кəсіпкерліктің дамуы 

Риэлторлық 
(дифференциация-

ланбаған) 

Брокерлер, 
бағалаушылар, девело-
перлер, құрылысшылар 

Кəсіпкерлік 
қызметтің барлық 

түрі 

Рыноктық айналымға 
тартылған 

жылжымайтын мүлік 
түрлері 

Негізінен тұрғын үй Тұрғын үй, 
коммерциялық 

жылжымайтын мүлік, 
(сауда, кеңселер) 

Тұрғын үй, 
коммерциялық, 
өндірістік 

жылжымайтын 
мүлік,жер 

Ұйымдастырылған 
рынок үлесі 

Көп емес 25-30% шамамен 50% 

Рыноктағы 
бəсекелестік деңгейі 

Төмен Қалыпты Жоғары 

Брокерлік қызметтің 
тиімділік деңгейі 

өте жоғары  
(тиімділіктің  

 50%-дан астамы) 

жоғары         
(тиімділіктің 20-30<7< ) 

Салыстырмалы 
түрде төмен              

(тиімділіктің 10%-ы ) 

Жылжымайтын мүлік 
келісім-

шарттарындағы 

Жоғары Орташа Салыстырмалы 
түрде жоғары 

Жылжымайтын мүлік 
пен қаржы рыногының 
өзара əрекеттестігі 

Іс жүзінде жоқ Бірнеше жағдай Тұрақты өзара 
əрекеттестікті 

орнату 
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Жылжымайтын мүлік рыногының басты субъектілерінің бірі риэлторлар 
болып табылады. Қазақстандық жылжымайтын мүлік рыногының бірінші 
кезеңінде халыққа рəсімдеу ісінде делдалдық қызметтер мен қажетті тұрғын 
үй баламаларын табу қызметтерін көрсететін көқозғалмайтын мүлік 
агенттіктері нысанындағы ұлттық риэлторлық  бизнестің алғашқы белгілері 
пайда бола бастады. Ол агенттіктер кейіннен ірі риэлторлық фирмаларға 
айналып, қазіргі күні де табысты жұмыс жасауда. 

Екінші кезең – Қазақстандағы рыноктық экономиканың қарқынды 
дамуы тұрғын үйдің алғашқы рыногындағы жағдайдың өзгеруіне алып келді. 
Нақты секторға, ең алдымен қозғалмайтын мүлік нысандарына инвестиция 
салымдарына жағдай жасалды. Егер 1990-ыншы жылдардың ортасынан 
тұрғын үй құрылысында біршама тоқырау байқалса, 1998 жылдан бастап 
алғашқы рынок өз-өзіне келе бастады: 2000 жылы құрылыс қарқыны 
алдыңғы жыл қарқынынымен салыстырғанда 195,6%-ға артты, жаңа тұрғын 
үйді эксплуатацияға енгізу тек 2001 жылдан бастап баяу қарқынмен өсе 
бастады.  

Келесі жылдары құрылыс көлемі өскеніне қарамастан, тұрғын үй 
рыногында сұраныс ұсыныстан артық болып отырды. Аалайда, тегін 
таратылатын мемлекеттік пəтерлерді қарастыратын тұтас мөлтек аудандар 
салынатын кеңестік уақытқа қарағанда, жекелеген тұрғын үйлер, сол сияқты 
1 шаршы метрі 750-1000 АҚШ доллары тұратын орталықтағы элиталық 
пəтерлерді сатып алуға мүмкіндігі бар сатып алушылар үшін тұтас кешендер 
салына бастады. Жылжымайтын мүлік рыногының қалыптасуының екінші 
кезеңі жеке тұрғын үй құрылысы мен тұтас коттедждік қалашықтардың 
құрылысымен жəне алғашқы рынокта бағаның өсуімен сипатталды. Көптеген 
жеке инвесторлар мен компаниялар тұрғын үйді өз капиталын сақтау мен 
арттырудың инвестициялық  құралы ретінде пайдалана бастады. 
Жылжымайтын мүлікке салымдар банктік депозитпен салыстырғанда əрине, 
талассыз, себебі қазіргі күні инвесторлардың пайдасы 30-дан 100%-ды 
құрауы мүмкін. 

Тұрғын үй рыногының қалыптасуының үшінші кезеңі елдің тұрғын үй 
саясатының əрі қарай дамуымен байланысты болды. Кез-келген елдің тұрғын 
үй саясатының бастапқы мақсаты - «əрбір отбасын қалыпты тұрғын үймен 
жəне айналасын қоршаған ортамен» қамтамасыз ету болып табылады. 

Қазақстан Республикасында 2005-2007 жылдарға арналған тұрғын үй 
құрылысын дамытудың Мемлекеттік Бағдарламасы қабылданған (Қазақстан 
Республикасы Президентінің №1388 2004 жылдың 11 маусымындағы 
Жарлығы). Негізгі мақсат – халықтың түрлі топтарына тұрғын үйдің қол 
жетімділігін қамсыздандыратын тұрғын үй құрылысын дамыту мəселесін 
кешенді шешу. Мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді шешу қарастырылған: 

- сұраныс жəне ұсыныс тарапынан толыққанды теңестірілген тұрғын үй 
рыногын құру; 

- тұрғын үй құрылысына жеке инвестицияларды тарту жəне жеке тұрғын 
үй құрылысын дамытуды ынталандыру; 
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- тиімді құрылыс индустриясын қалыптастыру; 
- халықтың түрлі топтарына ипотекалық несиелендіру мен тұрғын үй 

жинақтарының қол жетімділігін арттыру. 
2004 жылы қабылданған 2005-2007 жылдарға арналған тұрғын үй 

құрылысын дамытудың мемелкеттік бағдарламасында көлемі 15,8 
млн.шаршы метр тұрғын үйді салу қарастырылған. Іс жүзінде 2 жыл мен 10 
ай ішінде 17,4 млн.шаршы метр (154,5 мың пəтер), оның ішінде 
коммуналдық тұрғын үй – 473,7 мың шаршы метр (5772 пəтер), несие 
есебінен – 19618 мың шаршы метр (21897 пəтер) пайдалануға берілді.   

2000 жылы 1,2 млн. шаршы метр тұрғын үй салынды, ал 2006 жылы – 6,2 
млн. шаршы метр, 2010 жылға 9 млн. шаршы метрден астам тұрғын үйді 
пайдалануға енгізу қарастырылған. 

Қазақстан Республикасында қазіргі күні құрылыс саласын дамыту 
бағытында бірқатар бағдарламалық құжаттар қабылданған. Олар: 

- Қазақстан Республикасында сəулет, құрылыс қызметін дамыту 
бағдарламасы; 

- 2001-2005 жылдары Қазақстан Республикасында автожол саласын 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы. 

Сонымен бірге, «Астананың гүлденуі - Қазақстанның гүлденуі», «2003-
2010 жылдарға Алматы қаласының дамуы» мемлекеттік бағдарламаларында 
арнайы бөлімдер бар, сол сияқты «Қазақстан Республикасының 2003-2015 
жылдарға арналған индустриалдық-инновациялық даму Стратегиясы». 

Мынадай бағдарламалар өңделуді: 
- 2006-2008 жылдарға арналған жол саласын дамыту; 
- Қазақстан Республикасын 2015 жылға қарай аумақтық дамыту. 
Бұл бағдарламаларда құрылыс саласындағы инновация үшін жеңілдіктер 

преференциясынан бастап тұрғын үй құрылысы үшін арнайы банктер мен 
қорлар құру, ипотекалық несиелендіру жүйесін құру жəне т.б. дейін түрлі 
шаралар қарастырылған. 

Халықтың түрлі топтарына тұрғын үйдің қол жетімділігін арттыру мен 
оны дамыту мəселесін шешуге бағытталған түрлі шараларға қарамастан, 
құрылыс саласын жоспарлау мен болжамдау үдерістеріне анық жүйелік 
бағыт пен жүзеге асырылған шаралардың нəтижелілігін бағалау жүйесі жоқ.  

Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылдың 20 тамызындағы 
№383 Жарлығымен тұрғын үй құрылысын дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасына жаңа кезең 2008-2010 жылдар белгіленді. Бағдарламаны 
жүзеге асыру əлеуметтік дамудың алғашқы кезектегі бағыттарының бірі 
болып табылады.  

Онда алдыңғы бағдарламаның кемшіліктері ескерілген, аз қамтамасыз 
етілген азаматтарды тұрғын үймен қамсыздандыруға басыңқы назар 
аударылған. Бұл бағдарламада тұрғын үй құрылысын дамытудың келесі 
бағыттарын атап көрсетуге болады: 

- сұраныс пен ұсынысты ескере отырып, толыққанды теңестірілген 
тұрғын үй рыногын құру. Осы мақсатта мемлекет орташа бағасы бір шаршы 
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метрі 56 515 теңге тұратын қымбат емес жəне қол жетімді тұрғын үй 
құрылысы арқылы азаматтарды тұрғын үймен қамсыздандыру үшін 
жағдайлар жасамақ; 

- тұрғын үйдің жалдамалық секторын дамыту; 
- кең ауқымды тұрғын үй құрылысына қосымша ынталандырулар енгізу; 
- дамуды ынталандыру; 
- тұрғын үй құрылысы аудандарының инженерлік-коммуникациялық 

инфрақұрылымын дамыту. 
Жалпы мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыруға бюджеттік 

шығындарға қажеттілік 300,8 млрд. теңгені құрайды, оның ішінде 2008 жылы 
- 110,3 млрд. теңге, 2009 жылы – 102,8 млрд. теңге, 2010 жылы – 87,7 млрд. 
теңге қарастырылған. 

Бағдарламаны жүзеге асыру нəтижесінде жалпы алаңы 26,1 млн. шаршы 
метр тұрғын үй немесе 236 мың пəтер салу қарастырылған. Оның ішінде: 
2008 жылы – 8,2 млн. шаршы метр, 2009 жылы – 8,6 млн. шаршы метр, 2010 
жылы – 9,3 млн. шаршы метр тұрғын үй қолданысқа енгізілді. 

Тұрғын үй құрылысы қарқынының артуы қазіргі күні ел үкіметі 
айналысып отырған басыңқы міндеттердің бірі болып табылады жəне 
экономиканың қаржы секторына осындай біршама қиын міндетті шешуде 
маңызды рөл бөлініп отыр. 

Тұрғын үй құрылысын қажетті қорлармен қаматамасыз етудің əлемге 
белгілі тəсілдерінің бірі ипотекалық несиелендіру болып табылады. Бұл 
тізбені қолдануда ипотекалық заем түріндегі қаржылық ресурстар тұрғын үй 
сатып алушыларын беріледі, олар өз кезегінде тұрғын үй құрылысын 
жүргізіп отырған құрылыс ұйымын тікелей қаржыландырады.  

Алайда, Қазақстанда тұрғын үй құрылысын қаржыландырудың бұл 
тəсілі оны кең ауқымда қолдануға кедергі болып отырған бірқатар 
қиыншылықтарға кездесуде. Салынып жатқан тұрғын үйді ипотекалық 
несиелендіру, дайын тұрғын үйді ипотекалық несиелендіруге қарағанда 
бірқатар ерекшеліктерге ие, ол несиелендіру үдерісін күрделендіріп, несие 
ұйымының тəуекелін жоғарылатады. 

Осылайша, Қазақстанда ипотекалық несиелендіру мен тұрғын үй жинақ 
салымдарын қосатын, тұрғын үй құрылысын қаржыландырудың біртұтас 
жүйесі құрылған. 

Алайда, ипотекалық несиелендіру мен тұрғын үй құрылысының дамуын 
тежейтін факторлар бар. Біздің көзқарасымыз бойынша, ипотекалық 
несиелендірудің дамуын тежейтін жалпы факторларға төмендегілерді 
жатқызуға болады: 

- сұраныстың ұсыныстан артық болуына, алғашқы жəне екінші 
жылжымайтын мүлікке бағаның болжанбай өсуіне алып келетін құрылыстың 
жеткіліксіз көлемі мен жоғары құны; 

- жоғары инфляция; 
- тəуекелді бағалаудың стандарттарының сəйкессіздігі; 
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- жылжымайтын мүлік нысандарының бірыңғай электрондық 
кадастрының болмауы; 

- нормативтік-құқықтық актілерде сəйкессіздіктердің болуы; 
-  жылжымайтын мүлікті мемлекеттік тіркеудегі кемшіліктер. 
Ипотекалық несиелендіру мен тұрғын үй құрылысы, оны сатып алуды 

қаржыландырудың басқа да тəсілдерін дамытуды тежейтін себептерге сол 
сияқты мыналар жатады: несие берушілердің, əсіресе тұрғын үй құрылысын 
несиелендірудегі тəуекелінің жоғарылығы; несиелендіру құралдарының 
шектеулілігі; жылжымайтын мүлікті тіркеудегі заңнаманың жетілдірілмеуі; 
қозғалмайтын мүлік пен онымен жүргізілетін операцияларды сақтандырудың 
тиісті жүйесінің болмауы; жылжымайтын мүлік рыногында жұмыс істейтін 
бизнес құрылымдарының дамымауы, тұрғын үй құрылысының құнына жəне 
несиелерге пайыздық мөлшерлеменің қалыптасуына ықпал ететін бизнес 
құрылымдардың мүдделері мен тəуекелдерінің əркелкілігі, тұрғын үй 
мəселесін шешуде зейнетақы қорларының əлсіз қатысуы; құрылысты 
қаржыландыруға зейнетақы қорларының, интеллектуаллыдқ меншіктің жəне 
іскерлік қатынастардың  қаржылық ресурстарын тартуда нақты тетіктердің 
болмауы;  сатып алушыға тұрғын үй сатып алуда саналы таңдау еркіндігін 
беретін жəне құрылысшыға тауар (пəтер) үшін жауапкершілікті белгілеуге 
мүмкіндік беретін тұрғын үйді белгілері бойынша анықталған 
сыныптамасының болмауы. 

Қазіргі күні басқа мəселе бой көрсете бастады - өте жоғары болып 
отырған тұрғын үй бағасы. Жаңа жылжымайтын мүлік рыногы тұрғын үй 
өнімін өткізуде қиындықтар туғызғанымен, бұрынғы салынған  тұрғын үйге 
сатып алушылар жетерлік. ҚР тұрғын үй рыногының инвестициялық-
құрылыстық кешенінің жұмыс істеуі  жағдайында «Қазақстан 
Республикасының 2015 жылға дейін сəулеттік дамытудың негізгі бағыттары» 
туралы бағдарламасына өзгерістер енгізілуі тиіс.  

Дамыған рыноктық қатынастар қалыптасқан елдерде зерттеулер тұрақты 
түрде жүргізіліп, оның нəтижелері жарияланады, онда сұраныс пен 
ұсынысқа, олардың нақты қалалар мен өңірлерге қатысты икемділіген талдау 
жасалады. Қазақстандағы беделді риэлторлық компания «Scot Holland 
Estates» жылжымайтын мүлік жөніндегі 2003 жылы 12 маусымда болған  
Халықаралық конференцияда Алматы жəне Астана қалаларындағы элиталық 
тұрғын үй бағасы өте жоғары қарқынмен дамуда деп мəлімдеді. 
Коммерциялық құрылыс бойынша (сауда орталықтары, саябақтар, 
кинотеатрлар)  өрлеу бүкіл Қазақстан бойынша оптимистік бағытта дамып 
келеді. Қазақстан қалаларындағы инфрақұрылымның дамуы жоғары сапалы 
жаңа қызметтерді талап етеді. 

Тұрғын үйді құрылыс жинақтары жүйесі арқылы сатып алудың 
қазақстандық тəжірибесі өз бастауын 1994 жылдан алады. ҚР Президентінің 
1993 жылғы Жарлығына сəйкес «Тұрғынүйқұрылысжинақбанкі» құрылды. 
Оның міндеті халықты ұзақ мерзімді тұрғын үй несиелерімен жəне құрылыс 
ұйымдарын қысқамерзімді несиемен қамсыздандыру болды.  
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Кез-келген рынокты біртұтас зерттеу оның қазіргі жағдайын бейнелеу 
мен əрі қарай болжамдау үшін рынок тетіктерін түсінуді өз міндеті етіп 
қояды. Жылжымайтын мүлік рыногы да, басқалар сияқты, өзіндік 
ерекшеліктерге ие, алайда, басқа рыноктардай оның негізгі қызметі 
тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған. 

МЗО  «ИнфоСкан» зерттеу компаниясы 2002 жылдың қазанынан 
«Пилот-Недвижимость» деп аталатын бағдарламаны енгізді, ол 
жылжымайтын мүлік рыногы мен оның барлық субъектілерінің кешенді 
талдауын қарастырады.  

Жүргізіліп жатқан жұмыстардың негізгі міндеті жылжымайтын мүлік 
рыногындағы болып жатқан жəне болжанып отырған үрдістер мен 
тетіктердің толық суреттелуі.  

Соңғы жылдардағы тұрғын үй мəселесінің өткірлігі көші-қон 
үдерістерімен  белгілі бір дəрежеде реттелді, барлық жерлерде тұрғын үй 
рыногында ұсыныс сұраныстан артық, ал депрессивті өңірлерде  тіпті иесіз 
жəне бос пəтерлер бар. Алайда, минималды қажеттілік жəне жүріп жатқан 
құрылыс көлемі арасында үлкен теңсіздік бар, ол болашақта халық санының 
өсуін ескерсек, онан да əрі қарай алшақтай беруі мүмкін. 

Қазақстанда экономикалық бетбұрыстардың басталуымен өз 
маңыздылығына қарамастан, тұрғын үй реформасы өте баяу қарқынмен 
жүргізілді. Халықтың басым бөлігі төлем қабілеттілігінің төмендігінен, 
дайын өнімді сатып алу үшін ұзақ мерзімді несиелердің болмауынан тұрғын 
үй рыногы жеткілікті қаржылық ресурстармен қамтамасыз етілмейді. 
Сонымен бірге, бірнеше жылдар бойы республикадағы салынып жатқан 
тұрғын үй көлемі қолда бар тұрғын үй қорының шамамен 0,5%-ын құрап, 
тұрғын үй қорынан шығып жатқан апатты жағдайдағы жəне ескірген тұрғын 
үй көлеміне сай болмады. Тұрғын үй қорын қалпына келтірудің мұндай 
қарқынымен оның үмітсіз ескіру қаупі туындайды, əсіресе тұрғын үйдің 
басым бөлігінің сейсмикалық қауіпті аймақтарда орналасқандығын ескерсек.  

Тұрғын үйге сұраныс салыстырмалы түрде қалыптасқан орталықтар 
ретінде Астана жəне Алматы қалаларын атауға болады, онда тек бизнес-
элита емес, оның ішінде шет елдік, сонымен бірге, мемлекеттік орган 
еңбеккерлерінің көптеген бөлігі, өңдеуші жəне өндіруші өнеркəсіп орындары 
шоғырланған.  

Құрылыс саласындағы инвестициялық белсенділіктің төмендеуі 
жағдайында құрылыс саласына бюджеттен тыс қаржыларды, оның ішінде 
ипотекалық тұрғын үй несиелендіруі есебінен,  тартудың жаңа тетіктерін 
енгізудің маңызы зор. Ол құрылыс саласын дамытуға, жұмыспен қамту 
көрсеткіштерін жақсартуға, əлеуметтік нысандағы бірқатар мəселелерді 
шешуге көмектеседі.  

Ұзақ мерзімді ипотекалық несиелендіру мəселесін шешудің бір жолы 
рыноктық тетіктердің дамуына жағдай жасау, қоғамның бюджеттен тыс 
қаржыларын шоғырландыру мен оны несиелік-қаржылық салаға бағытттау 
болмақ.  
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Ипотекалық несиелендіру рыногын қалыптастыру көзі отбасының 
табысы мен халықтың өз қаржылары болады. Жеке тұлғаларды 
несиелендірудің қалыптасқан тəжірибесінен жəне несиелендірудің мүмкін 
үрдісінен туындай отырып, болашақта əлеуетті заемшылардың жалпы саны 
жылына 2-3 мың болады деп айтуға болады. Сонымен бірге 
кəсіпорындардың, зейнетақы қорларының, сақтандыру ұйымдарының жəне 
инвестициялық қорлардың қаржыларын тарту қажет. 

Қазақстанның рыноктық қатынастарға көшуі құрылыс өндірісін 
басқарудың жаңа меншік нысандарын, шаруашылық жүргізу тəсілдерін, 
табиғи жəне əлеуметтік-экономикалық факторларды іздеу қажеттілігін 
туындатты. Осыған байланысты құрылысты материалдық-техникалық 
қамсыздандыру ерекше мəнге ие болады, өйткені шаруашылық жүргізудің 
жаңа жағдайында құрылыс өндірісін ұйымдастырудың ескі тəсілдері 
қолданыла алмайды.  

Қазақстандағы тұрғын үй рыногын талдауды үш негізгі бағыты бойынша 
жүргізуге болады, олар: инвестициялау, тұрғын үй нысандарын енгізу жəне 
бағалық көрсеткіш.  

Тұрғын үй құрылысының дамуының негізгі көрсеткіші оны 
инвестициялау болып табылады. Құрылыс өнімдеріне бағаның қарқынды 
өсуі инвесторларды бұл саладағы инвестиция көлемін арттыруға 
ынталандырады (4-кесте). 
 
Кесте 4 - Қазақстанның тұрғын үй құрылысына инвестициялар 

млн.теңге 
Көрсеткіштер  2006 ж. 

 
2007 ж. 

 
2008 ж. 

 
2009 ж. 

 
2010 ж. 

 

Қазақстан 
барлығы 

130495 254287 368354 489626 344100  

Астана қ. 54289 95617 129898 163964 59169 

Алматы қ. 20282 48317 103782 149024 23857 

 
Талдау көрсетіп отырғандай, ел бойынша тұрғын үй құрылысына 

инвестициялар төрт жыл ішінде жалпы алғанда 3,7 есе артқан. Алайда, 
барлық инвестициялардың 64% Алматы мен Астана қалаларына келеді. 

Алматы қаласы бойынша осы жылдары құрылысты қаржыландыру 7 есе 
артты. Ол келесі себептермен түсіндіріледі: 2000-ыншы жылдардың басында 
тұрғын үй құрылысы іс жүзінде тоқтап қалды. 

Бірақ жоғары сұраныс пен ұсыныстың болмауы жеке инвесторлардың 
2004-2005 жылдары тұрғын үй нысандарының құрылысын интенсивті түрде 
жүргізуге итермеледі. Ипотекалық несиелендіру Алматы қаласындағы 
тұрғын үйге деген жоғары сұраныстың екінші себебі болды. Бұл төрт жыл 
тұрғын үй рыногының барлық қатысушыларының (құрылысшылардың, 
риэлторлардың, банктердің, делдалдардың, қайта сатып алушылардың жəне 
т.б.) өте жоғары пайда алуымен ерекшеленді, ол пайда нақты түрде рыноктық 
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заңдар мен заңдылықтармен бекітілмеді. Қазіргі күні оңтүстік астанада 
қалыптасқан жағдай (2010 жылдың басынан бастап) тұрғын үй рыногынан 
алыпсатарлық бөліктердің кетуіне алып келуі тиіс. 

2007-2010 жылдары тұрғын үй нысандарын инвестициялаудың артуы ел 
бойынша дайын тұрғын үй нысандарының санын арттырды (5-кесте). 
 
Кесте 5 -  Қазақстандағы тұрғын үйлерді пайдалану 
 

Жылдар Барлығы, мың шаршы м, жалпы алаңға %-бен 

2006 2591/100 

2007 4992/100 

2008 6245/100 

2009 8104/100 
 

 2010 6832/100 

 
5-кестені талдау Астана қаласы бойынша инвестициялар соңғы 4 жылда 

3 есе артқанын, еліміз бойынша да шамамен соншалықты көбейгенін 
көрсетеді. Мемлекеттік қаржы негізінен ел астанасында жаңа тұрғын үй 
құрылысына бағытталған. Жалпы алғанда, 2008 жылы Астана қаласының 
дамуына 90 млрд. теңгеден аса инвестиция республика бюджетінен бөлінді, 
ол 2005 жылғы деңгейден 8%-ға көп. Тек 2010 жылдың қаңтарында Астана 
қаласының тұрғын үй құрылысына 38169 млн. теңге инвестицияланды, ол 
2006 жылғы инвестициялардың 70%-ын құрайды. 

2008 жылдың наурызында ҚР Үкіметінің резервінен Астана қаласының 
əкімдігіне 6000 пəтер атып алу үшін 41 млрд. теңге бөлінді. Тұрғын үй аз 
қамтамасыз етілген азаматтар арасында, бюджеттік сала қызметкерлеріне, 
мемлекеттік қызметшілерге жалға беру негізінде бөлінеді. 

Сонымен бірге, ірі ұлттық компаниялар «Қазақстантеміржолы», 
«Қазмұнайгаз» өз қызметкерлері үшін 2000 пəтер сатып алмақшы. 
Осылайша, 8000 пəтерді сатып алу өткізілмеген тұрғын үй рыногын 6255 
пəтерге дейін азайтады.  

Ағымдағы 2008 жылы 205 нысанның құрылысы жүргізілуде. Үлескерлер 
саны – 32 837 адам. Олардың ішінде 23 үй пайдалануға берілуге дайын.  

Тұрғын үйді пайдалану көрсеткіштерін талдау жайы 2011 жылдың 
біріші айында 2010 жылдың сол кезеңімен салыстырғанда 639,3 мың шаршы 
метр тұрғын үй ғимараты пайдалануға берілгендігін көрсетеді, ол 2007 
жылмен салыстырғанда 30,7%-ға көп (6-кесте). Астана қаласында бұл 
көрсеткіш жалпы республикалық деңгейден 10 есе, Алматы қаласында 3,2 есе 
артық, ал Маңғыстау облысында - 89,1%, Атырау облысында – 39,4%-ды 
құрады. 
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Кесте 6 - Қазақстанның аймақтары бойынша тұрғын үйлердің пайдалануға 
берілуі (қаңтар, 2011 жыл)  

Көрсеткіштер 

Пайдалануға 
берілген тұрғын үй 
ғимараттарының 
жалпы ауданы, 
шаршы м 

2010 жылдың 
қаңтарына, 

 %-бен 

Республикалық 
пайдалану 

көлеміндегі үлесі, 
% 

1 2 3 4 

Қазақстан Республикасы 639263 130,7 100 

Ақмола облысы 15305 133,0 2,4 

Ақтөбе облысы 11895 101,5 1,9 

Алматы облысы 21391 162,8 3,3 

Атырау облысы 28085 105,0 4,4 

Шығыс Қазақстан облысы 21950 320,7 3,4 

Жамбыл облысы 6314 89,1 1,0 

Батыс Қазақстан 12030 146,9 1,9 

Қарағанды облысы 21805 76,4 3,4 

Қостанай облысы 6912 57,7 1,1 

Қызылорда облысы 9000 78,3 1,4 

Маңғыстау облысы 31636 110,2 5,0 

Павлодар облысы 2735 19,8 0,4 

Солтүстік Қазақстан 2889 50,0 0,5 

Оңтүстік Қазақстан 23243 44,4 3,6 

Астана қ. 247447 185,7 38,7 

Алматы қ. 176626 149,8 27,6 

 

Тұрғын үйлердің басым бөлігі Астана (38,7%) жəне Алматы (27,6%) 
қалаларында пайдалануға берілді. Сонымен бірге, Маңғыстау (5%), Атырау 
(4,4%), Оңтүстік Қазақстан (3,6%), Шығыс Қазақстан жəне Қарағанды (3,4%-
дан) облыстарының үлесі зор.  
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2.2 Қазақстанның тұрғын үй рыногына баға факторының əсері 
 
 
Бұрынғы шаруашылық жүйесінде еліміз жеке материалдар ресурсының 

тапшылығына кезігіп қалса, қазіргі таңда рыноктық өнімдердің көп болуына 
қарамастан, тапшылық тауарлық формадан қаржы формасына ауысты. Ірі 
өндірістік техникалық паркі бар жəне адамдар ресурстары орналасқан 
құрылыс мекемелерінде, оларды қолдану үшін жұмыс көлемі жоқ. Оны 
орталықтандыру жəне құндық орталықсыздандыру үйлесімінің таразыланған 
мемлекеттік саясаттың жан-жақтылық негізінде қайта бақылауға болады. 
 Баға, құрылыс мекемелеріндегі шаруашылықта басты рөлді ойнайды, 
сондықтан олар жиі өзгеріске ұшырамауы керек. Реформа жылдарында баға 
құрылыс өнімінің шынайы құнынан ұшып кетті. Олардың табиғи өсуі 
инфляцияны өршітті жəне өндірістің тиімділігін төмендетті. Қазір əртүрлі 
өнім, өндіріс жəне материалдар бағаларының өсуі əр тоқсандағы 
индексацияны тудырады. Сонымен қатар, елдің əр аймағындағы индекстер 
өздерінің ерекше белгілеріне ие. Құрылыс мекемелерінің көбісі өндірілетін 
өнімге баға қою құқығын пайдаланбайды. Ол аймақтық басқару 
органдарымен 1991 жылы басылып шығарылған сметалық құнның қайта 
есептеу коэффициенті бекітілген құралмен анықталады, талдау көрсеткендей, 
құрылыс-монтаж жұмыстарының шынайы бапқа сай шығындарын 
ығыстырады (7-кесте). 
 
Кесте 7-  Күрделі құрылыстағы баға индексі (өткен жылға қатынасы, %-бен) 
 
Көрсеткіштер 2010 ж. 2011 ж. 

Капиталды 
салым 

Құрылыс-
монтаж 

жұмыстары 

Капиталды 
салым 

Құрылыс-
монтаж 

жұмыстары 

Энергетика 139,7 132,7 108,4 111,4 

Құрылыс 156,4 126,5 100,7 98,5 

Тұрғын үй 
құрылысы 

130,1 124,4 97,5 96,0 

 
90-жылдардың орта шегіне дейінгі құрылыстағы бағалардың өзгеруі, 

шаруашылық байланыстың бұзылуының нəтижесі, инвесторлардың қаржы 
мүмкіншіліктерінің қысқаруы жəне мердігер жұмыс көлемінің тез түсіп кетуі 
экономиканың басқа сегменттегі шынайы секторы. 

1993 жылы құрылыс өндірісінің барлық элементтеріне баға индексі -  
1904,6 %, 1994 жылы – 1171,2%. Құрылыс индустриясының 1995-1997 
жылдары меншікті тұрақтануы бағаның өсу қарқынын 179,2%-дан 104,4%-ға 
дейін қысқартты. Соңғы жылдары ол біркелкі өсті: 1998-2001 жж. – жылына 
6,5-8,8 %, 2002-2003 жж. – 3-4,5%, 2004-2005 жж. олардың өсімі біршама 
көбейді, жылына 5-6%. Бұл бөлім Қазақстан Республикасының 2005-2007 
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жж. Мемлекеттік тұрғын үй құрылыс бағдарламасының дамыту шеңберіндегі 
мердігер құрылыс қызметінің белсенділігімен айқындалды. 
 Баға факторы – жаңа нысандарды енгізумен қатар, тұрғын үй 
рыногының даму тиімділігінің негізгі критерийі болып табылады. Баға 
жұмыстың бірінші бөлімінде жазылғандай, сұраныс пен ұсынысқа 
байланысты анықталады. Екінші кезең Қазақстандағы тұрғын үй рыногының 
тұрғын үй бағасының тиімді өсімімен қатар жүрді. Алматы қаласындағы 
тұрғын үйлердің бағасы соңғы жылдары соншалықты жоғары болғаны, шет 
елдік тұрғын үйлердің (Канада, Чехия, Испания, АҚШ) баға ұсынысын басып 
озып тұрды.  Алматы қаласында 2007 ж. 1 шаршы метр бағасы шамамен 
3000-5000 АҚШ долларды құрады. 
 Мерзімдік басылымдарда жарияланғандай, Қазақстандағы 
жылжымайтын мүлік рыногы 2007 жылдардағыдай, сонымен қатар, 2008 
жылдардың алғашқы айларында бағаның өсуімен сипатталды. 
 2007 жылдың желтоқсан айларында орта есеппен республикадағы жаңа 
тұрғын үйлердің бір шаршы метр бағасы – 161,3 мың теңгені құрады, бұл 
2006 жылдың желтоқсан айымен салыстырғанда 30,2%-ға көтерілген, 
көркейтілген тұрғын үйлердің қайта сату бағасы, сəйкесінше, шаршы метрге 
136,2 мың теңгеге жəне  42,6%. Статистикалық  анықтамалар бойынша, 
құрылыстың көп пəтерлі тұрғын үйлердің жалпы ауданының 2007 жылдың 
мамыр айына бір шаршы метрге нақты орта бағасы – 76,6 мың теңге (627$), 
ал сату бағасы – 145,5 мың теңге (1192$). Тұрғызылған тұрғын үйдің сату 
бағасы оның құрылыс бағасынан 1,9 есе асады.  

Статистикалық  мəліметтер бойынша, құрылыстың көп пəтерлі тұрғын 
үйлердің жалпы ауданының 2007 жылдың мамыр айына бір шаршы метрге 
нақты орта бағасы – 76,6 мың теңге (627$), ал сату бағасы – 145,5 мың теңге 
(1192$). Тұрғызылған тұрғын үйдің сату бағасы оның құрылыс бағасынан 1,9 
есеге асады. 

Біздің пікірімізше, бағаның өсіміне негізгі себептер ретінде 
төмендегілерді атап көрсетуге болады: 

- коммерциялық тұрғын үйлердің құрылысы үшін ескі үйлерді бұзуға 
жіберу қажеттілігі; 

- қайта сату үшін пəтерлерді сатып алу; 
-   тұрғындардың өз қаражаттарын салу мүмкіндіктерін ұсынатын жəне 

жылжымайтын мүлікке салынған қаражатқа салыстырмалы деңгейдегі 
қаражат құралдарының жетіспеуі. 

Бұл үрдістер абсолютті алыпсатарлық (спекулятивті) факторлармен 
қатар жүрді. Тұрғындардың көпшілігі тұрғын үйлерді қайта сату мақсатында 
сатып алды. Соңғы жылдары тұрғындардың көп қаражаттары тұрғын үй 
мүлік нысандарында қаржылық құралға салым ретінде қолданысқа ие болды. 
Тұрғын үй алуға арналған ипотекалық несиелердің көпшілігі адамдарды 
ипотека алуға итермеледі, алайда, олар оны өздігінен қызмет 
көрсетпейтіндерін білді. Адамдар тұрғын үй бағасының тұрақты өсуіне сенім 
артты, соңғы 3 жылда қатты өсіп кетті. Адамдар ие болған тұрғын үйлерді 
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қайта сатуға, несиесін жабуға, сонымен қатар қалған қаражатқа ие болып 
қала алатын. Осыған байланысты қазақстандық банкттерде несиені жабу 
жағдайы 40%-ға жетті, сонда орташа əлемдік стандарт - 7-8% [54]. Соңғы 
жылдары тұрғын үйлерге деген баға өсімі 30-40%, кейде 50-70%-ға дейін 
көтерілді. Осындай жағдайда бұл сұлба жақсы жұмыс жасады. Ал қазіргі 
таңда бұл механизм іске аспай отыр, өйткені 2008 жылдың басынан бергі 
жағдай бойынша Қазақстандағы тұрғын үй рыногы бір орында «тұр» деп 
айтуға болады. 

2010 жылдың басында тұрғын үй рыногы жай, мөлдірсіз жəне алып-сату 
шарттары алдыңғы жылға қарағанда аз болып отыр. Алматы қаласында 
тұрғын үй бағасы төмендеуде. Қазіргі уақытта, тұрғын үй рыногында əр 10 
ұсынысқа тек бір ғана сатып алу (бір сұраныс) тіркелуде. 

Бұл жағдайдың себебі неде? Біздің ойымызша, оның мəн-жəйі мынада: 
ипотекалық несеилерді алу шарттары қиындады жəне құжаттарды 
техникалық тіркеудегі мəселелердің көптігі, сонымен қатар банкттердегі 
несие үстемесі көтеріліп кеткендіктен тұрғындардың ипотекалық несие алу 
мүмкіндігі төмендеді. Адамдардағы қаражаттың аздығы Қазақстандағы 
тұрғын үй рыногындағы алып-сату шарттарын тоқтатты. Осының 
нəтижесінде жаңа үйлердегі пəтерлер сатып алынбай, ал құрылыс 
компаниялары  құрылысқа алынған несиелерін жаба алмай жатыр. 

Республикадағы тұрғын үйге деген сұраныс, əсіресе эконом-классы сол 
қалпында өте жоғары болып отыр, бірақ ол қаржылық құралдармен 
қамтамасыз етілмеген. 

2008 жылдың оңтайлы мезеті - тұрғын үй ішкі рыногы спектулятивті 
элементтердің төмендегені. Соңғы 4 жылда тұрғын үй құрылысының тиімді 
өсуі бақыланды, алайда 1992-2004 жылдары (12 жыл) елімізде, Астана 
қаласынан басқа жерде құрылыс жүргізілмеді. 

Қазақстан тұрғындары тұрғын үйді Мемлекеттік Тұрғынүйқұрылысбанкі 
арқылы сатып ала  алады. Мысалы, Чехияда 60% жанұя, Германияда - 55%-ы 
тұрғын үйлерді мемлекеттік тұрғын үй банкі арқылы сатып алып отырады 
екен. 

Тұрғын үй рыногының ішкі нарығында өсімдер, дисбаланстар төмендеуі 
қажет, сонда ғана тұрғын үйлерге қалыпты сұраныс қамтамасыз етіледі. 

Құрылыстың технологиялық  тізбек элементтерінің құрылымында бақа 
компоненттеріне қарағанда, құрылыс-монтаж жұмыстарына баға өсімі 
тұрақты екенін байқауға болады. Осылайша, мерзімі біткен бес жылға (2001-
2005 жж) құрылыс-монтажды жұмыс 37%, технологиялық құрылғылар - 26%, 
басқа да жұмыс жəне шығындар - 21% өсті. Бұл құрылыс өндірісінің жоғары 
материал сиымдылығының тікелей шығындармен салыстырғанда алынатын 
құрылыс материалдар, детальдар жəне конструкциялардың тиімді 
қымбаттауымен белгіленеді. 

Құрылыс материалдар рыногындағы бағалардың қозғалысы өнімнің 
отандық өндіруші жəне импортталатын баламалы тауарларының қарқынына 
байланысты болады. Республикадағы құрылыс белсенділігі көптеген құрлыс 
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материалдарының өндіріс көлемінің өсуіне əкелді. Қазіргі уақыттағы 
инвестициялық материалдардың ішкі рыногында орта есеппен өзіндік 
өндірістің есебінде қамтамасыз етіледі, ал оның басым бөлігі - 80-99%. 
Жетіспегендері басқа елдерден əкелінеді. Осыған байланысты, тұрақты 
сұраныстан құрылыс материалдары жедел түрде өсуде. Өткен бес жылда 
отандық құрлыс материалдарына бағаның қымбаттауы - 75%, сырттан 
əкелінетін құрылыс материалдарына - 52%-ды құрайды. 

Соңғы жылдары Қызылорда облысында да құрылыс өнеркəсібінің 
қарқынды дамуы байқалады. Тұрғын үй қоры регистрінің мəліметтері 
бойынша, Қызылорда облысындағы тұрғын үй қорының жалпы ауданы 9 992 
806 шаршы. метрді құрайды, оның ішінде Қызылорда қаласында - 3 316 600 
шаршы м. жəне ауылдық жерлерде - 6 676 206 шаршы м.. Көппəтерлі тұрғын 
үйлердің үлесіне 1636 176  шаршы  м. немесе 16,5%, жеке меншіктегі тұрғын 
үйлердің үлесіне  – 8 346 630  шаршы м. немесе 83,5%-ы тиесілі. 

Тұрғын үй рыногының 2008-2013 жылдар аралығындағы балансы (əр 
жыл бойынша) 8-кестеде көрсетілген. 

  
Кесте 8  – Қызылорда қаласы бойынша тұрғын үй рыногының балансы (2008 
жыл – 2013 жылдың 1тоқсаны) 
  

Аталуы 2008 2009 2010 2011 2012 01.04.2013 Ауытқу 
  (+, -), 

2012/2008 
 

абс. 
мəнде  

 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тұрғындар 
саны, мың 
адам 230,1 235,9 241,3 246,9 254,0 257,0 23,9 10,4 

Тұрғын үй 
қоры, мың 
шаршы метр 
 

3627,7 3667,6 3687,3 4018,4 4040,9 4040,9 413,2 11,4 

Тұрғындардың 
баспанамен 
қамтамасыз 
етілуі, 1 
адамға 
шаққандағы 
шаршы метр 
 

 
 
 
 
 
17,4 

 
 
 
 
 
17,7 

 
 
 
 
 
17,9 

 
 
 
 
 
19,4 

 
 
 
 
 
19,7 

 
 
 
 
 

19,7 

 
 
 
 
 
2,3 

 
 
 
 
 
 
13,2 
 

1 жыл ішінде 
қолданысқа 
енгізілген 
тұрғын үй 
көлемі, мың 
шаршы м.: 

 
 
 

137,102 

 
 
 
 

166,408 

 
 
 
 

150,644 

 
 
 
 

157,842 

 
 
 
 

174,52 

 
 
 
 

29,754 

 
 
 
 

37,42 
27,3 
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8-кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

оның ішінде:  
1 жыл ішінде 
қолданысқа 
берілген 
үйлер, 
тұрғындардың 
жеке 
құрылымтарын 
қоспағанда,  
мың шаршы.м. 9,736 22,646 23,879 16,872 17,51 10,135 7,77 80,0 

Үлесі, % 7,1% 13,6% 15,9% 10,7% 10,0% 34,1% - - 

Мемлекеттік 
тұрғын үй 
қорынан үй 
алу кезегінде 
тұрған 
адамдар саны, 
(өтініштер 
саны) 646 837 1730 1678 2747 1224 2101 

4,3 
есе 

Мемлекетттік 
тұрғын үй 
қорынан үй 
алғандар саны  - 180 60 340 90 - 90 50,0 

Тегін жер 
телімін алуға 
кезекте 
тұрғандар 
саны  1928 1654 1635 1597 2390 1762 462 24,0 

Тұрғын үй 
сату-сатып алу 
келісімдерінің 
саны, оның 
ішінде: 3560 3423 4970 5827 5699 1004 2139 60,1 

Жер үйлер 1840 1941 2717 2738 3103 556 - - 

Үлесі, % 51,7% 56,7% 54,7% 47,0% 54,4% 55,4% - - 

Пəтерлер 1720 1482 2253 3089 2596 448 876 51,0 

Үлесі, % 48,3% 43,3% 45,3% 53% 45,6% 44,6% - - 
 

Кестеде келтірілген мəліметтерді талдай отырып, төмендегідей 
қорытынды жасауға болады:  

1. 2008-2012 жылдар аралығында Қызылорда қаласының 
тұрғындарының саны 23,9 мың адамға көбейген (немесе 10,4%-ға); 

2. Қызылорда қаласының тұрғын үй қоры 2012 жылдың аяғына 4040,9 
мың шаршы метрді құрады, бұл 2008 жылмен салыстырғанда  413,2 шаршы 
метрге көп (немесе 11,4%); 
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3. Соңғы 5 жыл ішінде Қызылорда қаласы тұрғындарының баспанамен 
қамтамасыз етілуінде өсім байқалады: 2008 жылы бір адамға 17,4 шаршы м. 
2012 жылы - 19,7 шаршы м., яғни өсім 13,2%-ды құрады; 

4. 2012 жылы қолданысқа берілген тұрғын үй көлемі 174,52 мың 
шаршы м., яғни 2008 жылмен салыстырғанда  27,3%-ға артық.  Ең жоғарғы 
өсім 21,4% 2009 жылы тіркелді (7-сурет). 

 

 
Сурет 7 – Қызылорда қаласындағы тұрғын үй қоры жəне пайдалануға 

берілген тұрғын үй көлемі динамикасы, мың шаршы метр 
 
Сонымен бірге, пайдалануға берілген тұрғын үй қорының негізгі бөлігін 

жеке тұрғын үй құрылыстары құрайды (8-сурет)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 8 – Пайдалануға берілген тұрғын үй құрылымы, % 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 
 

92,9

13,6

 
 

 
 
 

 

86,4

 
 

 
 
 

84,1 

15,9

 
 

 
1
10 

89,3

 
 

 
 
 

90 

 

 
 

 
 
10,7 

65,9

 

2008 2010 2012

 пайдалануға  берілген үйлер үлесі, жеке құрылысты қоспағанда 

 тұрғындардың жеке құрылысы   

  

   
   

 

3627,7 3667,6 3687,3

4018,4 4040,9 4040,9

137,1 166,4 150,6 157,8 174,5
29,7 

2008 2009 2010 2011 2012 01.04.2013 

 

тұрғын үй қоры 
 

пайдалануға берілген тұрғын үй көлемі

10,7 15,9 13,6 
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Құрылыс рыногында жұмыс жасаушылар қатарына бюджеттік 
категориясы болып табылатын барлық қызмет көрсетуші субъектілер енеді.   
Қызылорда қаласында тұрғызылған тұрғын үйлердің барлығы ІІІ эконом-
классқа жатқызылады.  

2008 жылы мемлекеттік бағдарлама шеңберінде тұрғызылған тұрғын үй 
рыногында 2 субъект қызмет еткен («Абу-Сер» ЖШС и  «Мұнай Құрылыс» 
ЖШС). Осы жылы республикалық бюджеттен қаржыландырылған қаржы 
көлемі 562,9 млн. тенгені құрады, оның басым бөлігі 53,1% (немесе 298,9 
млн. тенге) «Абу-Сер» ЖШС-нің құзіретіне тиесілі. Қызылорда қаласында  
9 736 шаршы м. тұрғын үй пайдалануға берілді, оның 51,4%-ы (немесе 5000 
шаршы м.) «Абу-Сер» ЖШС тиесілі. Кейінгі жылдардағы мəліметтер             
9-кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 9 – Пайдалануға берілген тұрғын үй рыногы туралы мəліметтер 
   
№ Құрылыс 

субъектісінің аты 
Пайдалануға 
берілген объект   

Ескерту 

Мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы бойынша тұрғызылған тұрғын үйлер 

2008 жыл 
1 «Абу-Сер» ЖШС 60-пəтерлік үй №9  

Сырдария шағын 
ауданында  

Республикалық бюджеттен 
қаржыландыру. «Кызылордамем-
экспертиза» МК мəліметтері бойынша 1 
шаршы м. - 56 515 теңге. 
 

2  «Мұнай 
Құрылыс» ЖШС 

60-пəтерлік үй №19  
Сырдария шағын 
ауданында 

2009 жыл 
1 «Аман құрылыс» 

ЖШС 
40-пəтерлік үй  № 13 
Сырдария ш/а, 
50-пəтерлік үй №1 
Титов қыстағында 

  Құрылыстың орташа құны 1 шаршы. м  
- 59 625  тенге, пəтер саны  - 350. 
 
 
 
 
 
1  шаршы. м - 56 515 тенге. 

2  «Интегрострой» 
ЖШС 

Екі  40-пəтерлік үй, 
№21жəне №1 
Сырдария ш/а 

2010 жыл 
1  «Абу-Сер» 

ЖШС 
Шұғыла ш/а  2 үй; 
Титов қыстағында – 
3;   Сырдария ш/а -
1үй тұрғызылды.  
380пəтер 
пайдалануға берілді.  

Барлық пайдалануға берілген тұрғын үй 
ауданының 13 623 шаршы м, (немесе 
38,8%) ипотекалық несиелендіру арқылы 
берілді.  
1 шаршы м.  – 72 061,6 тенге. 
 
 
 
 
 
Ипотекалық үйдің 1  шаршы м.  - 56 515 
тенге. 
 
Жалға алу құны   - 38 тенге. 

2  «Аман құрылыс» 
ЖШС 

3  «Интегрострой» 
ЖШС 

4  «Авангард ПГС» 
ЖШС 

5  «СПК Квант» 
ЖШС 

6  «МГШ Строй» 
ЖШС 

7  «Бек и К» ЖШС 

8  «Айдана» ЖШС 
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9-кестенің жалғасы 
 

2011 жыл 
1  «Абу-Сер» 

ЖШС 
Мемлекеттік тұрғын 
үй бағдарламасы 
бойынша - 10 300 
шаршы м. 
.пайдалануға 
берілді. Барлығы 
270 пəтер. 

Инженерлік-коммуникациялық 
инфрақұрылым құрылысына 
республикалық бюджеттен – 1 125,0 млн. 
теңге  жəне облыстық бюджеттен – 13,78 
млн. Теңге бөлінді.  

2  «Аман құрылыс» 
ЖШС 

3  «Интегрострой» 
ЖШС 

4 «Авангард ПГС» 
ЖШС 

5  «Асар» ЖШС 

6  «Астана сервис» 
ЖШС 

2012 жыл 
1 «Аман құрылыс» 

ЖШС 
2012 жылдан бастап «Қолжетімді тұрғын үй – 2020» 
бағдарламасы жүзеге асырылуда.  
Қызылорда қаласында 5 көппəтерлі тұрғын үй пайдалануға 
берілді.  (150 пəтер), жалпы ауданы - 5,41 мың шаршы.м  немесе  
4 жалдамалы тұрғын үй  90 пəтер, 1 үй  «Жұмыспен қамту - 
2020»,  60 пəтерлік үй.  
 

2 «Авангард ПГС» 
ЖШС 

3  «Айдана» ЖШС 

4 «Магмар» ЖШС 

5 «Кызылорда-
Траст» ЖШС 

Коммерциялық тұрғын үй 
1 «Асар Холдинг» 

ЛТД ЖШС 
2012 жылы 64  
пəтерлік тұрғын үй, 
Желтоқсан 
көшесінде , жалпы 
ауданы    – 4 871,8 
шаршы м. 

Тұрғын үй эконом-классқа жатқызылады.    
 

 

 
Тұрғын үй рыногына енудегі кедергілер ретінде төмендегі 

факторларды атап көрсетуге болады: 
 - құрылыс индустриясы кəсіпорындарының əлсіз материалдық-

техникалық базасы; 
- құрылыс саласында кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін берілетін 

құжаттар мен келісімдер жасасу мерзімінің ұзақтығы;  
- коммуналдық инфрақұрылыммен жабдықталған жер телімдерінің 

жетіспеушілігі;  
- электр, газ, жылу жəне су жүйелеріне технологиялық қосылу үшін 

жоғарғы төлемақы;  
- банктік ипотекалық несиелердің пайыздық ставкаларының 

жоғарылығы салдарынан тұрғындардың тұрғын үйлерді сатып алу 
мүмкіндіктерінің төмендігі.  
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2.3 Тұрғын үй саласы нысандарын инвестициялау 

 

 

Тұрғын үйге инвестиция салу - өзіне қор жиналымының құралдары мен 
технологиясын, қаржылық инвесторлар мен делдалдардың қаржылық 
көздерін, ипотекалық несиелендіруді, инвестициялау, несиелендіру мен 
қаржыландыру институттарын, эмиссиялық инститтуттарды қосатын 
инвестициялаудың  дербес түрі болып табылады.  

Ипотекалық тұрғын үй несиесі – банктің (немесе банктік емес 
коммерциялық ұйымның) жеке тұлғаға (азаматқа) сатып алынатын тұрғын 
үйді міндеттеменің қамсыздандырылуы ретінде кепілдікке қою арқылы 
тұрғын үй алу үшін ұзақ мерзімге беретін несиесі. 

Несиені кімнің беруіне байланысты оның банктік, коммерциялық, 
мемлекеттік, халықаралық жəне азаматтық (жеке) нысандары ажыратылады.  

Ипотекалық несиеге аталған нысандардың барлығы да тəн: банктер 
ипотекалық несие береді; шаруашылықтық ұйымдар жылжымайтын мүлікті 
кепілдікке алу арқылы коммерциялық несиелер бере алады; мемлекет те 
қозғалмайтын мүлікті кепілдікке алу арқылы несиелер береді. Жеке тұлғалар 
да ипотекалық несеиелер бере алады, əсіресе, бір-біріне, алайда ипотеканы 
рəсімдеуге байланысты туындайтын қомақты шығындар берілетін несиелер 
санын жоққа шығарады. 

Тұрғын үйді ипотекалық несиелендіруде банктік нысанның үлесі көп. Ол 
банктің ұзақмерзімді ипотекалық несиелендіруге қажетті ресурстарды 
тартудағы ерекше мүмкіндігімен түсіндіріледі. 

Тұрғын үйді ипотекалық несиелендірудің халықаралық нысаны да 
мүмкін болар еді, алайда Қазақстандағы банктердің көпшілігі тиісті 
заңнамалық негіздің болмауына байланысты несиені тек Қазақстан 
азаматарына береді.  

Тұрғын үйді ипотекалық несиелендірудің жеке (немесе азаматтық) 
нысаны да негізінде мүмкін, бірақ, ол экономикалық тұрғыдан тиімсіз жəне 
оның тəуекелділігі жоғары болып табылады. 

Несие сол сияқты несиелендіру мақсатына қарай сыныпталады. 
Мақсатына қарай несиенің өндірістік жəне тұтынушылық нысандары бар. 

Өндірістік несиеде ссудаланған құн өндіріс қажеттіліктеріне 
пайдаланылады, ал тұтынушылық несие халықтың тұтынушылық 
қажеттіліктеріне жұмсалады да, жаңа құн жасау үшін шаруашылық 
айналымына жіберілмейді. 

Ипотекалық тұрғын үй  несиесі тұтынушылық нысанда болады, олар 
қарызгердің тұрғын үйге деген қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған. 

Төмендегі кестеде келтірілген Қазақстан Республикасындағы соңғы 
жылдардағы жеке тұлғалардың депозиттік базаларының өсуін, тұтынушылық 
несиелер көлемін жəне халықтың тұрғын үй сатып алуға жəне оның 
құрылысына алынған несие көлемін қарастырайық.  
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Соңғы жылдары Қазақстан азаматтарының таза қор жиналымдары 
төмендеген, яғни орташа азамат өз қаржылық қорын өсірмей отыр. 
Құрылысты ескергенде, Қазақстанның азаматтары соңғы жылы банктік 
жүйеге қарыздар екенін көреміз. Басқаша айтқанда, ҚР орта тап  азаматының 
байқуаттылығы   жылжымайтын мүлікке бағаның өзгерісіне тəуелді. Баға 
біршама өзгеріске ұшыраса, азаматтардың банкротқа ұшырауы əбден мүмкін. 

Тұтынушылық несиелендіру – жаңа құбылыс жəне де оның соңғы 
уақытта қарқынды дамуы байқалып отыр. Елде тұтынушылық 
несиелендірудің өсімі 450 млрд. теңгені құраса, ипотекалық несиелендірудің 
өсімі 250 млрд.теңгені құраған. 2005 жылы несиенің өсуі шамамен 80%, ал 
2006 жылы 100%-ды құрады. 

Тұтынушылық несиелендіру тəуекелділігі жоғары несиелендіру тұріне 
жатады. Осылайша, 01.10.2012 жылғы оның құрылымы келесідей болды (10-
кесте): 

 
Кесте 10 - Қазақстандағы тұтынушылық несиенің құрылымы 
 

Көрсеткіштер Жалпы банктер бойынша, % Тұтынушылық несие, % 

Стандартты  59,2 72,8 

Күмəнді  38,8 25,5 

Үмітсіз  2 1,8 

 
Тұтынушылық несиенің мұндай сапасын оның жаңалығымен жəне  

қарқынды дамуымен түсіндіруге болады. Алайда болжам бойынша, 2007 
жылы оның сапасы бірқатар объективті себептерге байланысты нашарлайды. 
Келешекте тұтынушылық несиенің сапасын нақты бағалаудың  талап 
етілетіні сөзсіз.  

Тұрғын үйді ипотекалық несиелендіру жүйесін қалыптастыру мен 
дамытудағы мемлекеттің негізгі міндеті – қатысушыларлдың қаржылық 
тəуелкелдерін төмендету мен азаматтар үшін тұрғын үйге қол жетімділігін 
арттыру мақсатында заңнамалық негізді құру мен үдерісті нормативтік 
реттеу болып табылады.  

Ипотекалық несиелендірудің даму барысына қарай мемлекеттік 
бюджеттік қаржыландыру табыс деңгейлері өздігінше тұрғын үй 
жағдайларын жақсартуға мүмкіндік бермейтін азаматтарға, оларға тұрғын үй 
алуға қайтарымсыз адрестік мақсатты субсидиялар беру арқылы тікелей 
қолдау көрстеуге бағытталады.  

Ол арқылы тұрғын үй мəселесін кешенді шешуге мүмкіндік беретін 
бірін-бірі толықтыратын рыноктық механизмдерді қамтамасыз етуге болады. 
Олар келесі өзара байланысты блоктар: 

-  халықты ұзақ мерзімді ипотекалық несиелендіру; 
-  тұрғын үй құрылысын несиелендіру; 
-  халықты тұрғын үймен қамсыздандыруда мемлекеттік бюджеттік 

қолдау (мақсатты адрестік субсидиялар жүйесі). 
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Ипотекалық несиелендіруді мемлекеттік ынталандыру келесі бағыттар 
бойынша дамуы тиіс: 

- ипотекалық несиелендіруді жүзеге асыру үшін құқықтық негіз бен 
нормативтік базаны жетілдіру; 

- ұзақмерзімді несиелендірумен байланысты тəуекелділіктерді төмендету 
бойынша шараларды жүзеге асыру; 

- несие ресурстары мен олардың тиімді бөлінісін қамсыздандыру үшін, 
несие ұйымдарының өтімділік деңгейін қолдау мақсатында ипотекалық 
несиелендірудің екінші рыногын қосатын жалпыұлттық жүйені құру; 

- банктерді ипотекалық несиелендіруге қатысуын ынталандыруға 
қатысты қосымша шараларды қабылдау, мысалы, азаматтарға тұрғын үйдің 
құрылысына немесе оны сатып алуға берілетін қайтарымсыз субсидияларды 
басқаруға банктерді тарту; 

- орташа жəне төмен табысты əлеуметтік топтарға тұрғын үй алуға көмек 
көрсету; 

- ұзақ мерзімді ресурстары бар кəсіпорындар мен ұйымдарды (мысалы, 
зейнетақы қорларын) өз қаржыларын бағалы несиелермен 
қамсыздандырылған бағалы қағаздарға салуға ынталандыру11.  

  Қазақстан Республикасында ипотекалық несиелендіруге жəне 
жылжымайтын мүлікке қатысты азаматтар арасындағы құқықтық 
қатынастарды  реттейтін негізгі нормативтік актілер мыналар: 

- Қазақстан Республикасының Конституциясы; 
- Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі; 
- ҚР «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңы; 
- ҚР «Жылжымайтын мүлікті ипотекалау туралы» Заңы; 
- ҚР «Сақтандару қызметі туралы» Заңы; 
- ҚР «Неке жəне отбасы  туралы» Заңы; 
- ҚР «Қазақстан Ресупубликасындағы бағалау қызметі туралы» Заңы; 
- ҚР « Кепілдік туралы» Заңы; 
- ҚР «Жылжымайтын мүліктерге құқықты жəне олармен келісімдерді 

мемлекеттік тіркеу туралы» Заңы; 
- ҚР «Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысы жинақтары 

туралы» Заңы; 
- ҚР «Жеке тұрғын үй құрылысы туралы» Заңы; 
- Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Тұрғын үй құрылысын 

ұзақмерзімді қаржыландыру жəне ипотекалық несиелендіру жүйесін дамыту 
Бағдарламасын бекіту туралы» Қаулысы; 

- Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жыл 11 маусымдағы 
«Қазақстан Республикасының 2006-2007 жылы тұрғын үй құрылысын 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы туралы» №1388 Жарлығы. 

Қазақстан Республикасының жаңа Азаматтық Кодексінің (ҚР АК) 
енгізілуі Қазақстанда өркениетті жылжымайтын мүлік рыногының құру мен 
қалыптастырудың тиісті  құқықтық  негізін салды. Жүйелі нормативтік акт 
                                                 
11 Корпорации «Базис-А» //Коллекция. -2012. –С.52. 
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бола отырып  ҚР АК оны дамытатын, нақтыландыратын, заңдардың 
қабылдануы мен жүзеге асырылуына мүмкіндік береді. Ең бастысы, 
жылжымайтын мүлік рыногын реттеуші  өңделетін жəне қабылданатын 
заңдар Кодекс нормаларына қарама-қайшылық тудырмай, оның логикасына 
сай болғаны12.  

Ипотекалық несиелендіруді ұйымдастыру мен оның қалыптасуында 
1995ж. 23 желтоқсанда қабылданған ҚР «Жылжымайтын мүлікті ипотекалау 
туралы» Заңы үлкен рөл атқарады . Заң мүліктің міндеттемені 
қамсыздандыруда ипотеканы қолданудағы туындайтын қатынастарды 
реттейді. Заң мақсаты банктердің ссудалар (ипотекалын несиелендіру) беруін 
белсендіру, оның ішінде тұрғын үй құрылысына қаржылық құралдарды тарту 
үшін, Қазақстан экономикасының кəсіпкерлік саласына инвестиция тарту 
үшін. Оған тудырушы себеп ретінде кредитордың кəсіпкерлік тəуекелдің 
минимумдығына сенімді болуы болады, ал оған ипотека түрінде рəсімделген 
жылжымайтын мүліктің болуы мен оның жоғары өтімділігі негіз бола алады. 
Кəсіпкерлік саласындағы басқа да нормативтік актілермен бірге 
«Жылжымайтын мүлікті ипотекалау туралы» Заңның13 міндеті  өндіріс пен 
бөлу саласын тұрақтандыру, сол сияқты тұрақты рыноктық ынталандырулар 
мен реттегіштер құру болып табылады. 

«Ипотека туралы» Заңның ережелеріне сəйкес ипотека туралы келісім-
шарт жасалады. Келісім-шартта ипотека пəні, оның бағасы, мəні, ипотека 
қамсыздандырып отырған міндеттемені орындау мөлшері мен мерзімі 
туралы мəліметтер болуы тиіс. Ипотека пəні келісім-шартта оның атауымен, 
орналасуымен жəне оны тану үшін жеткілікті суреттеумен анықталады. 

Ипотека туралы келісім-шартта ипотека пəні болып отырған мүлік 
кепілдік берушіге тиесілі екендігін анықтайтын құқық жəне осы құқықты  
тіркеген жылжымайтын мүлікке құқықты мемлекеттік тіркеу органының 
атауы көрсетілуі қажет. Егер ипотека пəні кепілдік берушіге тиесілі жалға 
алу құқығымен анықталса, жалға алынған мүлік иотеканың пəні ретінде жəне 
де оның жалға алыну мерзімі көрсетілуі тиіс. Ипотекалық келісім-шартқа 
ипотека шарттары туралы немесе кепілдік алушының осы мəселе бойынша өз 
құқықтарын жүзеге асыруға қажетті шарттар қосылуы керек.  

Жекелеген жағдайларда кепілдікке қойылған мүлік құрамы келісім-шарт 
қосымшасында көрсетіледі. Мұндай жағдайларда, ипотекалық келісім-шарт 
мəтінінде қосымшада көрсетілген мүліктің кепілдікке қойылған мүлік 
екендігі анық көрсетілуі тиіс. Сонымен бірге ипотека пəнін басқа заттардан 
бірден ажыратуға мүмкіндік беретіндей етіп ипотека пəнін сурттеу қажет.  

Ипотека пəні ретінде белгіленген тəртіппен тіркелген жылжымайтын 
мүлік нысандары болуы мүмкін. Жермен қатысты барлық жылжымайтын 
мүлік нысандары ипотека пəні бола алады, сонымен бірге «Кəсіпорын, 

                                                 
12 Гражданский кодекс Республики Казахстан. - Алматы: Юрист. 2002. –С.287. 
 
13 Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Программы  долгосрочного 
финансирования  жилищного строительства и развития системы ипотечного кредитования», Астана. 2000. -
28 ноября. 
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ғимарат немесе құрылғы ипотекасы олар орналасқан жер учаскесі 
ипотекалық келісім-шартпен бірге ипотекаланады». Егер ипотека пəні болып 
табылатын зат  келісім-шарт бойынша басқа жағдайлар көрсетілмесе, 
біртұтас зат ретінде кепілдікке алынады.  

Ипотека пəнін бағалау Қазақстан Республикасының заңдылықтарына 
сəйкес кепілдік беруші мен кепілдікке алушы арасындағы келісім бойынша 
ипотека туралы келісім-шартта ақшалай беңнеде көрсетіледі. 

Мемлекеттік жəне коммуналдық мүлікті бағалау заң талаптарына сай 
немесе онда белгіленген тəртіппен жүзеге асырылады. Ипотека туралы 
келісім-шарт  тараптары  ипотека пəнінін бағалауды тəуелсіз кəсіби ұйымға 
тапсыруы мүмкін. 

Ипотекамен қамсыздандырылған міндеттеме келісім-шартта оның 
сомасымен, пайда болу негіздемесімен жəне орындалу мерзімімен аталуы 
тиіс. Егер міндеттеме басқа да бір келесім-шартқа негізделсе, ол келісім-
шарттың тараптары, оның жасалаған мерзімі мен орны көрсетілуі қажет. 
Ипотекамен қамсыздандырылған міндеттеме сомасы келешекте анықталатын 
болса, келісім-шартта берілетін несиенің саны мен тəртібін анықтауға керекті 
шарттар көрсетілуі тиіс. Егер ипотекамен қамсыздандырылған міндеттеме 
бөліктермен орындалатын болса, келісім-шартта тиісті төлемдердің мерзімі 
(кезеңділігі) мен мөлшері, немесе оның мөлшерін анықтауға мүмкіндік 
беретін шарттар көрсетіледі.  

Кепілдік алушының құқығы кепілдік құжат арқылы  куəландырылса, ол 
туралы ипотека туралы келісім-шартта міндетті түрде көрсетіледі. Ипотека 
туралы келісім-шарт нотариалды куəландырылған, кəсіпорынның, 
құрылыстың, ғимараттың немесе басқа да объектінің орналасқан жерінің жер 
кітабында тіркелуі тиіс. Кəсіпорынның ипотекасын мемлекеттік тіркеуден 
өткізетін орган жер кітабын жүргізуші мемлекеттік органдарға кепілдік 
тіркелуі жөнінде мəлімет беруі керек.  

Міндетті болып табылатын мəліметтер көрсетілмеген келісім-шарт 
ипотека туралы келісім-шартты мемлекеттік тіркеу мен нотариалдық 
куəландыруға жатпайды. Ипотека туралы келісім-шартты нотариалды 
куəландыру тəртібінің бұзылуы келісім-шарттың  заңсыз болуына соқтыруы 
мүмкін.  Ипотека туралы келісім-шарт оның мемлекеттік  тіркеуден өткен 
уақытынан бастап заңды деп танылып, күшіне енеді. Ол келісім-шартқа 
қосымша келешекте жасалатын барлық келісімдер нотариалдық 
куəландыруға жəне мемлекеттік тіркеуден өткізілуге міндетті.  

Егер ипотека туралы келісім-шартта кепілдік алушының құқығы кепілдік 
құжат арқылы куəландырылған деп көрсетілсе, келісім-шартпен бірге 
нотариусқа кепілдік құжат бірге көрсетіледі. Нотариус оған ипотека туралы 
келісім-шарттың нотариалдық куəландырылған орны мен уақыты жөнінде 
белгілер қойып, кепілдік құжат беттерін нөмірлеп, мөрмен бекітеді. 

Кепілдікке қойылған мүлікке кепілдік құқығы ипотека туралы келісім-
шарттың жасалу уақытынан бастап туындайды, ал егер ипотекамен 
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қамсыздандырылған міндеттеме кейіннен туындаса, келісім-шартқа сəйкес 
кепілденген мүлік кепілдік құқығына жатады. 

Ипотека туралы келісім-шарт жасалғанда кепілдік қоюшы кеплідік 
алушыға мемлекеттік тіркегенге дейін кепілдікке қойылып отырған мүлікке 
үшінші тараптың құқығы жөнінде белгілі жайттарды хабарлауы тиіс. Бұл 
шарттың орындалмауы кепілдік алушыға ипотекамен қамысздандырылған 
міндеттемені уақытынан бұрын орындауға талап етуіне немесе келісім-
шарттың шарттарын өзгертуге мəжбүр етеді.  

Ипотекалық несие – бұл ұзақ мерзімге берілетін жəне келісім-шартта 
көрсетілген уақытта несие бойынша пайыз (несие үшін төлем) төлемдерімен 
қайтаруға жататын  жəне міндеттемені төлеу жылжымайтын мүлікті 
кепілдікпен қамсыздандырылған ссуда. 

Осылайша, кепілдемелік құқық ипотекалық несиенің негізгі белігісі 
болып табылады жəне де оның мəні ипотека туралы келісім-шарт бойынша  
бір міндеттемені орындауды қамсыздандыратын (ипотеканың жасалуына 
себеп болатын) жылжымайтын мүлік сол қарызгердің басқа міндеттемесін 
орындауды қамсыздандыру үшін кепілдік алушыға (келесі ипотека) 
кепілдікке берілуі мүмкін. 

Келесі ипотека сол мүліктің ипотекасы жөнінде бұрын жасалған келісім-
шарт бойынша тиым салынбаған болса жəне бұрынғы келісім-шарт бойынша 
əрекет ету уақыты аяқталамаса мүмкін болады. Ипотека туралы бұрынғы 
келісім-шартта келесі келісім-шарт жасалуы мүмкін шарттар қарастырылса,  
олар келесі келісім-шарттардың көпшілігіне сақталуы тиіс (міндеттемедегі 
тұлғалардың көптігі) яғни ипотека субординациясы мен кепілдікке 
алушылардың кезектілігі сақталуы керек.  

Келесі ипотека міндетті түрде тіркелуі тиіс. Ипотека  туралы  келесі 
келісім-шартта  сол мүліктің бұрынғы ипотекалары туралы барлық тіркеу 
жазбалары көрсетіледі. Өз кезегінде, бұл жазбаларға келесі ипотека жөнінде 
белгі енгізіледі.  

Осы уақытқа дейін кепілдікке қойылмаған бұрынғы қарыздарынан 
«таза» кепілдік мүлкі бірінші кепілдік болып табылады. Бірінші ипотека – 
негізгі немесе аға ипотека бірінші несие берушіге жылжымайтын мүлік 
құнынан қаржылық шығындарын өтеуде басыңқы кепілдемелік құқық береді. 

Мүлік бірнеше рет кепілдікке қойылуы мүмкін – бұл қайта кепілдікке 
қою немесе екінші (үшінші) немесе кіші, келесі, субординацияланған (басқа 
да атаулары бар) екінші рет (келесі) несие алу жəне екінші (келесі) 
кепілдемелік  құқықты құру болып табылады. 

Əдетте екінші ипотеканың мақсаты – қосымша несие алу, ол алғашқы 
кепілдіктің рəсімделу уақытынан жылжымайтын мүліктің құнының біршама 
артуы жағдайында немесе несиелік қарыздың қомақты бөлігін өтеген 
жағдайда мүмкін болады. Екі жарияланған несиенің жалпы сомасы, олар 
қалай есептелсе де кепілдік нысанының жаңа сатылу құнынан 80-85%  
артпайды. Отандық тəжірибеде келесі ипотека бұрынғы жəне келесі келісім-
шарттардағы тараптар бір тұлға болса, қолданылмайды.  
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Ипотека туралы келесі келісім-шарт кепілдік құжат негізінде құрылуы 
мен берілуін қарастырған жағдайда да  мүмкін емес. Тиым салынғанына 
қарамастан жасалған келісім-шарт заңсыз деп саналады.  

Егер келесі ипотекаға тиым салынбай, алайда бұрынғы келісім-шартта 
қарастырылған шарттар бұзылған жағдайда, келесі келісім-шарт бойынша 
кепілдік алушының талаптары бұрынғы келісім-шарттың шеңберінде ғана 
қанағаттандырылады.  

Кепілдік беруші əрбір келесі кепілдік алушыға онымен келісім-шарт 
жасалғанға дейін берілген мүліктің барлық ипотекалары туралы мəліметтерді 
хабарлауы міндетті. Сонымен бірге, кепілдік беруші ипотека туралы келісім-
шарт жасай отырып, бұрынғы ипотека бойынша барлық кепілдік алушыларға 
бірден хабарлап, олардың талаптары бойынша барлық келесі ипотекалар 
туралы мəліметтер беріп отыруы тиіс. Ипотека туралы келесі келісім-шарт 
жасалғаннан кейін бұрынғы кепілдік алушының жаңа талаптарын 
қамсыздандыруға алып келетін бұрынғы келісім-шарттың өзгерісі келесі 
келісім-шарттың кепілдік алушысының келісімімен ғана мүмкін болады. Өз 
құқықтарын шамадан тыс қорғайтын кепілдемелік құқықтық қатынастардың 
қатысушылары өз құқықтарының  қорғалуына сенбегені жөн. Бұрынғы 
ипотеканың өзгертілуі тараптар бір тұлға болған жағдайда рұқсат етілмейді.  

Қазіргі күні жалпы қабылданған ереже бар: кепілдікке қойылған мүлікке 
қатысты талаптармен кім бірінші шағымданса (бұрынғы немесе келесі 
ипотека бойынша кепілдік алушы), сол бірінші болып ипотекалық келісім-
шарт бойынша қанағаттандырылады.   

Кепілдік алушы кепілдікке қойылған мүлікті иемдену мен пайдалану 
құқығын оның құнын төмендетпей немесе нашарлатпай, қалыпты тозуды 
есептемегенде, сақтай алады. Кепілдік берушінің шектелген құқығы бар: ол 
кепілдікке қойылған мүлікті қайтара «сатып алғанға» дейін ғана иемденіп, 
пайдаланады. Кепілдік беруші ипотека туралы келісім-шартқа сəйкес 
кепілдікке қойылған мүліктен жемістер мен табыстар алуға құқылы. Ол, егер 
заң немесе келісім-шарт бойынша басқа шарттар көрсетілмесе, мүліктің 
қорғалуы мен сақталуына жауапты. Сол сияқты заң немесе келісім-шартта 
басқа да шарттар көрсетілмесе, кепілдік беруші мүліктен жемістер мен табыс 
ала аламайды.  

Кепілдікке қойылған жылжымайтын мүлікті сақтандыру – ипотека 
туралы келісім-шарттың міндетті шарты екендігі айта кеткен жөн. Кепілдік 
беруші өз есебінен ол мүлікті жоғалту немесе бұзылу тəуекелдерінен толық 
құнымен сақтандыруға міндетті, егер мүліктің толық құны ипотекамен 
қамсыздандырылған міндетемеден асып кетсе – ол міндеттемеден аспайтын 
сомаға сақтандыруы тиіс. Кепілдік беруші ипотека туралы келісім-шарт 
бойынша кепілдікке қойылған мүліктің кенеттен жоғалу жəне кенеттен 
бұзылу тəуекеліне жауапты болып табылады.  

Кепілдік алушы ипотека туралы келісім-шартқа сəйкес кепілдік мүлкінің 
барлығына, сақталу жағдайын құжаттар мен іс жүзінде тексеруге құқылы. Ол 
құқық кепілдік алушыға кепілдік мүлкін үшінші тұлғалардың иелігіне 
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берілген жағдайда да сақталады. Жүргізілетін тексеру кепілдікке қойылған 
мүлікті кепілдіккке берушінің немесе оны имеденіп отырған басқа 
тұлғалардың пайдалануына кедергі келтірмеуі тиіс.  

Кепілдікке қойылған мүліктің жоғалу немесе бұзылу қаупін кепілдік 
алушы тудырған жағдайда, кепілдік беруші кепілдіктің мерзімінен бұрын 
тоқтатылуын талап етуге құқығы бар.  

Өз кезегінде кепілдік беруші кепілдікке қойылған мүлікті ұстау 
ережелерін, оны сақтау міндеттерін бұзса, оның жоғалу мен бұзылу қаупін 
тудырса,  кепілдікке қойылған мүлікті кепілдікке алушының тексеруіне 
негізсіз кедергі жасаса, кепілдік алушы ипотекамен қамсыздандырылған 
міндеттемені мерзімінен бұрын орындауын талап етуге құқығы бар. 

Қазақстан Республикасының «Жылжымайтын мүлікті ипотекалау 
туралы» Заңының 18-бабына сəйкес14: 

1. Ипотекалық куəліктің заңды иесінің міндеттемені орындауын 
қамсыздандыратын ипотекалық куəліктің кепілдемесі Қазақстан 
Республикасының Азаматтық кодексіне сəйкес жүзеге асырылады. 

2. Ипотекалық куəліктің кепілдемемен қамсыздандырылған 
міндеттемелерін орындамаған жағдайда кепілдік алушы заң шеңберінде 
көрсетілген тəртіппен, шарттармен жəне салдармен негізгі міндеттеме 
бойынша құқықтың берілуін талап ете алады. Құқықты беруге бас тарқан 
жағдайда ипотекалық куəліктің кепілдік алушысы сол арқылы құқықтардың 
аударылуын талап ете алады жəне құқылы. 

3. Ипотеканы жүзеге асыру барысында алынған сомалар ипотекалық 
куəліктің кепілдік алушысымен қарызды өтеуге, ал қалған сома 
жылжымайтын мүлікті кепілдікке қойған тұлғаға беріледі. 

4. Ипотекалық куəліктің кепілдік алушысы мен кепілдік беруші 
арасындағы келісім бойынша ипотекалық куəлікте кепілдік алушыға 
белгіленген уақыт өткеннен кейін ипотекалық куəлікті міндеттеме сомасын 
ұстап қалу үшін сату құқығын беретін арнайы жазба жасалуы мүмкін. 

Қазақстандағы ипотекалық несиелендірудің қалыптасуы мен 
дамуындағы келесі нормативтік актілер Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
екі Қаулысы болды, олар 2000 жылдың 21 тамызындағы №1290 «Тұрғын үй 
құрылысын ұзақмерзімді қаржыландырудың жəне ипотекалық несиелендіру 
жүйесін дамыту Тұжырымдамасы туралы» жəне 2000 жылдың 28 
қарашасындағы №1774 «Тұрғын үй құрылысын ұзақмерзімді 
қаржыландырудың жəне ипотекалық несиелендіруді дамыту Бағдарламасын 
бекіту туралы» Қаулылары15.  

Ұзақ мерзімді ипотекалық несиелендірудің мақсаты орташа табысы бар 
азаматтарды құны жағынан қолжетімді тұрғын үймен қамсыздандырудың 
тиімді жүйесін құру жəне де оның азаматтардың өз қаржысы мен ұзақ 

                                                 
14 Об ипотеке недвижимого имущества: Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года. – Алматы: 
Издательский дом «БИКО». 1995. 
 
15 Указ Президента Республики Казахстан от 11 июня 2004 г. № 1388  «О Государственной программе 
развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2006-2007 г.». Астана. 2004. 
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мерзімді ипотекалық несие есебінен монополизмнен ада тұрғын үй 
рыногында рыноктық қағидалармен тұрғын үй сатып алуға негізделуі болып 
табылады.   

Бұл жүйенің құрылуы мүмкіндік береді: 
- халықтың қор жиналымдары мен басқа да бюджеттен тыс қаржылар 

түрінде тұрғын үй саласына қажетті қаржылық ресурстар тартуға; 
- тұрғын үй рыногы мен басқа жылжымайтын мүлік рыногын 

белсендіреді. 
Ұзақ мерзімді несиелерге қойылатын негізгі  талаптар: 
 - ұзақ мерзімді несие теңгемен инфляция деңгейін ескере отырып 

несиені индексациялау арқылы беріледі; 
- тұрғын үй алуға берілетін ұзақ мерзімді несие алныған ссуданың 

қайтарылуына нақты жағдайлар құра отырып, 5 жəне онан көп мерзімге 
(максималды түрде – 20 жылға) беріледі; 

- несие мөлшері несие кепілдемесі болып отырған тұрғын үйдің оның 
сатып алыну мерзіміне қарай рыноктық құнының 70%-ынан аспауы керек; 

- қарыз алушы сатып алынып отырған тұрғын үйдің құнының 30% несие 
берушіге «алғашқы жарна» ретінде өз қаржысы есебінен төлейді; 

- сыйақы мөлшерлемесі рыноктық бола отырып, оның уақытылы 
төленуін қамсыздандырыуы тиіс жəне банктер, инвесторлар, жинақтаушы 
зейнетақы қорлары, сақтандыру ұйымдары үшін тартымды болуы шарт; 

- негізгі қарыз сомасы мен олар бойынша төлемдер аннуитеттік 
төлемдер нысанында есептеліп, айма-ай төленуі қажет. 

Ипотекалық несиені арзандатуды реттеудегі  мемлекеттің саясаты 
несиені қайтару мерзімін 25 жылға дейін арттыруды, алғашқы жарнаны 20%-
дан 10%-ға төмендетуді, несие мөлшерлемесін 13%-дан 10%-ға төмендетуді 
айырманы өз мойнына ала отырып, қарастырады.  

Қазақстан азаматтарына ипотекалық несие беру 1998 жылдан бастап 
екінші деңгейлі банктермен жүзеге асырылады. Ипотекалық несие беруші 
негізгі банктер мен ұйымдар мыналар, «Альянс Банк», «БанкЦентрКредит», 
«Какоммерцбанк», «Темирбанк», «АТФБанк», «ҚазақстанХалықБанкі»АҚ, 
«Қазақстанның тұрғын үй  жинақбанкі» АҚ, «Қазақстандық ипотекалық 
компания» АҚ]. 

«Қазақстанның ипотекалық компаниясы» АҚ  (ҚИК) екінші деңгейлі 
банктерді ипотекалық несиелер бойынша талаптар құқығын сатып алу 
арқылы екінші деңгейлі банктердің ипотекалық несиелер беру көлемін 
арттыру үшін қайта қаржыландыруды жүзеге асырады. Ипотекалық 
несиелендіру жүйесінде ҚИК қатысуымен 8 банк пен 2 ұйым жұмыс 
жасайды. ҚИК арнайы бағдарламасы Мембағдарламасын жүзеге асыру 
шеңберінде комиссиондық алымдарды төмендетуді жəне азаматтардың 
төлемқабілеттілігі туралы талдау мен кеңестердің ақысыз тегін жүргізілуін 
қарастырады. 

Ипотекалық несиелендіруді сақтандыру жүйесі де маңызды рөл 
атқарады. Ол ипотекалық несиелердің қол жетімділігін арттыру үшін 
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қолайлы жағдайларды несие бойынша несиелік  тəуекелдерді екінші деңгейлі 
банктер мен ипотекалық несиелерді сақтандырушы ұйымдар арасында бөлу 
арқылы құруға бағытталған. Осыған байланысты 2003 жылы Ипотекалық 
несиелерді сақтандырудың Қазақстандық қоры құрылды. Сақтандыру жүйесі 
несие жүзеге асырылатын уақыт барысында несиелік тəуекелдің 50%-ын 
жабуды қарастырады. Қазіргі күні ұйымның жарғылық қоры 500 млн. теңгені 
құрайды.  

Жоғарыда аталған ҚР Қаулыларында құрылысты қаржылнадырудың 
негізгі бағыттары ретінде ипотекалық несиелендірумен бірге құрылыс 
жинақтары жүйесін енгізу  көрсетіледі. Құрылыс жинақтары - өз капиталын 
болашақта несие алу құқығына негізделген тұрғын үйді қаржыландыру 
жүйесі. Оның мəні мынада, өзінің тұрғын үй жағдайын жақсартқысы келген 
азаматтар ол үшін қажетті соманың бір бөлігін (тұрғын үйдің құнның 50%-
ынан кем емес) банктегі ссуда жинақтаушы есеп-шоттарда жинау 
міндеттемесін алады, ал банктер өз кезегінде келісілген сома мен өзінің қор 
жиналымының айырмасы мөлшерінде салымшыға ссуда беруге міндеттеледі. 
Мұнда сыйақы мөлшері төмен болып, ссуданы өтеудің бүкіл мерзіміне 
банкпен кепілденеді.  

Тұрғын үй құрылыс жинақтау жүйесін енгізу үшін 2000 жылы 3 
қарашада №110 «Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылыс 
жинақтары туралы» Заң қабылданды. ҚР Үкіметі 2003 жылы мемлекеттің 
жарғылық капиталға 100% қатысуымен «Қазақстанның тұрғын үй жинақ 
Банкі» АҚ құрды.  

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкісінің лицензиясына сəйкес 
«Қазақстанның тұрғын үй жинақ банкі» АҚ-ы мынадай қызметтерді жүзеге 
асырады: жаңа құрылыс жинақтарына салымдар қабылдау жəне  заемдар 
беру, оның ішінде халықтың тұрғын үй жағдайларын жақсарту шараларына 
аралық заемдар беру. 

«Қазақстанның тұрғын үй жинак банкі» АҚ-ы 3 тарифтік бағдарлама 
ұсынады: жеделдетілген, стандартты жəне ұзақ мерзімді. 

Жеделдетілген тарифтік бағдарлама тұрғын үй құрылыс жинақтарын 
жинаудың минималды мерзімінде (3 жылдан 5 жылға дейін) тұрғын үй 
жағдайларын жақсарту үшін заем алғысы келетін клиенттерге арналған жəне 
де атап өтетін жайт, табыстылық көрсеткіштері стандартты, ұзақмерзімді 
бағдарламалармен салыстырғанда біршама төмен. 

Стандартты тарифтік бағдарлама 5 жылдан 10 жылға дейін құрылыс 
тұрғын үй жинақтарын жинаған жағдайда тұрғын үй жағдайларын 
жақсартқысы келетін клиенттерге арналған жəне атап өтетін жайт, 
табыстылық көрсеткіштері жеделдетілген тарифтік бағдарламаға қарағанда 
тиімді мөлшерлемемен берілген, алайда ұзақмерзімді тарифтік 
бағдарламаның табыстылық көрсеткіштеріне жетпейді.  

Ұзақ мерзімді тарифтік бағдарлама құрылыс тұрғын үй жинақтарын 10 
жылдан артық уақытта жинай алатын, сол арқылы тұрғын үй жағдайларын 
жақсартқысы келетін клиенттерге бағытталған, табыстылық көрсеткіштері 
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басқа тарифтік бағдарламаламен салыстырғанда маржаның төмендігіне 
қарамастан, максималды мөлшерлеменің қолданылуын қарастырады. 

Құрылыс тұрғын үй жинақтарын жинақтау мерзіміне байланысты клиент 
салымдар бойынша сыйақы мөлшерлемелерін өздігінше жылына 1,5%-дан 
4,5%-ға дейінгі мөлшерде таңдай алады, ол тұрғын заемдары бойынша 
сыйақы мөлшерлемелерін реттеуге мүмкіндік береді. Салым бойынша 
сыйақы мөлшерлемесі төмен болған сайын, тұрғын үй заемына байланысты 
сыйақы мөлшерлемесі де төмен болады. Мұнда салым бойынша сыйақы 
мөлшері мен тұрғын үй заемдары бойынша сыйақы мөлшерінің арасындағы 
айырма жылына 3, %-дан 6,5%-ға жетеді.  

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ы қазіргі күні 
елдегі арнайы мекеме болып табылады жəне өз тұрғын үй жағдайын 
жақсартқысы келгендердің  барлығына басқа банктермен салыстырғанда 
төменгі пайыздық мөлшерлемемен – жылына 3,5%-дан 6,5%-ға дейін тұрғы 
үй заемдарын бере отырып, ұзақмерзімді несиелендіру (15 жылға дейін)  
міндеттемесін өз мойнына алады.  

Ипотекалық несиелендіруді дамытуыдң басыңқы факторларының бірі  
Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылы 11 маусымдағы №1388 
«Қазақстан Республикасының 2006-2007 жылдарға арналған  тұрғын үй 
құрылысын дамытудың мемлекеттік бағдарламасы туралы» Жарлығы болып 
табылады. Бұл Жарлық 2005 жылдың 1 қаңтарынан бастап өз күшіне енді.  

Бағдарламаны жүзеге асыру шеңберінде мемлекет 1 шаршы метрі 350 
АҚШ долларынан аспайтын орта тапқа арналған қымбат емес жəне 
қолжетімді тұрғын үй құрылысы арқылы азаматтарды тұрғын үймен 
қамсыздандыру жағдайлары құрылуды. Қолжетімді тұрғын үй қазіргі күні 
мемлекеттік қаржы есебінен Индустрия жəне сауда министрлігімен 
келісілген жобалармен салынуды жəне олардың белгіленген техникалық 
параметрлері бар; 3 бөлмелі пəтердің орташа алаңы – 80 шаршы метр. ҚР 
Қаржы Министрлігі жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып, 
тұрғын үй құрылысын несиелендіру мен оны халыққа өткізудің ережелерін 
өңдеді. Қолжетімді  тұрғын үйді сатып алу негізінен ипотекалық 
несиелендіру арқылы жүзеге асырылады. Оны сатып алудағы басыңқы құқық 
балалы жас отбасыларына, мемлекеттік бюджет есебінен 
қаржыландырылатын мемлекеттік органдар мен мекемелердің 
қызметкерлеріне, əлеуметтік саланың мемлекеттік кəсіпорын 
қызметкерлеріне беріледі.  

Алайда, ипотекалық несиелендіру бағдарламасы өзінің жүзеге асырылу 
барысында басымдықтарымен қатар, экономикалық тетіктердің жеткілікті 
өңделмегенін көрсетті. Жеңілдетілген бағамен салынған тұрғын үйлер 
барлық дерлік жерлерде (Астана, Алматы, Атырау мен Ақтау қалаларынан 
басқа)  сұранысқа ие емес екендігін көрсетті. Мемлекеттік бағдарлама 
бойынша иоптекалық несие алу үшін отбасының айына 80 мыңнан кем емес 
табысы болуы керек болды. Баспасөз құралдарының мəліметтері бойынша 
2005 жылы Аламаты қаласында мембағдарлама бойынша ипотекалық 



 

74 
 

несиемен пəтер алғысы келетін 10 мың адамның тек 3,5 банктермен 
төлемқабілеттілігі туралы бекіту алды; Ақтөбе қаласында 7 мың адамнан тек 
1,1 банктердегі төлем қабілеттілік табалдырығынан өтті; Қызылорда 
қаласында банктердің талаптарына арызданушылардың тек 30% -ына жауап 
бере алды; Өскемен қаласында - 10%-дан аз; Семейде - 40%.  

Себептері: біріншіден, мемлекеттік басқару, денсаулық сақтау, білім 
беру, əлеуметтік сала қызметкерлерінің жалақысының төмендігі, ондағы 
орташа жалақы 25-30 мың теңге деңгейінде. Екіншіден, есептеулер көрсетіп 
отырғандай, айына 40-50 мың теңге алатын Қазақстан азаматы ипотекалық 
үйден ең арзан пəтерді ипотеканы өтеу есебінен алған күннің өзінде 
банктерге 11-15 жыл бойы қарызын өтеуіне тура келеді. Мұнда адам тұрақты 
жалақы алып отыруы қажет. Ешбір банк форс-мажорлық жағдайларды 
назарына алмайды (жалақының уақытылы төленбеуі, ауыру, жұмыстан 
шығып қалу жəне т.б.). Несие мен оның пайыздық сыйақысын төлеуді 
кешіктірсе, банк айыппұл төлетіп, əрі қарай келісім-шартты бұза отырып, 
кепілдікке қойылған тұрғын үйді тартып алады. Мұндай жағдайларда сатып 
алушыларға тұрғын үй ипотекасының қажеттілігі жөнінде психологиялық 
кедіргілері жоюына тура келеді. Үшіншіден, бастапқы кезде несиелендіру 
мерзімі 10 жыл болды жəне пайыздық мөлшерлемелер 13%-ды құрады 
(жекелеген банктерді қосымша төлемдерді  қосқанда сыйақы мөлшерлемесі 
16-17% жетеді). Еуропада ипотека бойынша орташа мөлешерлемелер 
жылына 3-4% құрайды жəне де сапаны ескергенде тұрғын үй бағасы Алматы 
қаласына қарағанда төмен, əрі еуропалықтардың жалақысы 
қазақстандықтарға қарағанда біршама жоғары. Яғни Еуропамен 
салыстырғанда Қазақстан тұрғындары ипотекалық несиелер бойынша 2,5-3 
есе көп төлейді. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Қазақстанның 
ипотекалық ұйымдарының несие беру мерзімі 10 жылдан 20 жылға 
ұзартылып, сыйақы мөлшерлемесі 9%-ға төмендетілді. Сонымен бірге, 
Қазақстан үкіметі сатып алушыларға мембағдарлама бойынша салынған 
үйлерді ипотекалық несие рəсімдемей, өз қаражаттары есебінен сатып алуға 
рұқсат берді. Ондай құқықтар тек Алматы, Астана жəне Атырау қалаларында 
ғана жоқ. Қазақстандық ипотекалық компания ипотекалық несиені 
рəсімдеудегі комиссиондық алымдарды 2%-дан 0,5%-ға түсірді, сақтандыру 
шарттарын қайта қарастырды, ипотекалық тұрғын үй заемдарының айма-ай 
төлемдерінің қарызгердің орташа табысына қатынасын жиынтық табыстың 
35%-ынан 45%-ына дейін көтерді.  

Республиканың ипотекалық жүйесінің егжей-тегжейлі өңделген жəне 
мінсіз құрылған көпфункционалды тетігі тұрғын үй құрылысын дамыту жəне 
халықтың болшақта ипотекамен үй сатып алу жағдайлары есебінен халықтың 
тұрғын үймен қамсыздандырылуын жақсартуға қабілетті. Қазіргі заманғы 
ипотекалық жүйеде барлық қатысушылар өзін жайлы сезініп, қаржыларын 
ұзақ мерзімге салуы қажет. Жүйе өзіне азматтардың тұрғын үй құнының 
алғашқы төлеміне қор жинау тетігі мен əрі қарайғы несие сомасының 
азайтылу тетігін қосуы керек. Сонымен бірге, төменгі сыйақы 
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мөлшерлемесімен құрылыс ссудалары мен ипотекалық несиелер беретіне 
несиелік мекемелерді қайта қаржыландыру тетігі іске қосылуы қажет. 
Тұрғын үй құрылысы саласына жинақтаушы зейнетақы қорларының, 
сақтандыру ұйымдары мен басқа да институционалдық инвесторлардың 
қаржылары тартылуы тиіс. Халық та инвесторлар мен тұтынушылар ретінде 
инвестициялық үдеріске қатысу мүмкіндігін алғаны жөн. Республикада 
ипотекалық несиелендіруді дамыту  мен халықтың қор жиналымын тұрғын 
үй құрылысына қалыптастырылу қағидасына  негізделген жүйенің 
құрылуына бастау салынды. Жүйенің негізгі инфрақұрылымдық элементтері 
ретінде ипотекалық несие беруші екінші  деңгейлі банктер белгіленген. 
Несиелік ұйымдар мен Тұрғын үй құрылыс жинақ банкін қайта 
қаржыландыратын -  Қазақстандық ипотекалық компания. Сонымен бірге 
ипотекалық несиелерді сақтандыратын компания құрылуда. Мемлекет 
қабылдаған шаралар жиынтық күйде тұрғын үй құрылысы саласындағы 
инвестициялық қызметті ңбелсенуіне алып келуі қажет болатын. Алайда 
күтілген нəтижеге қол жеткізілген жоқ, ал тұрғын үй рыногында бағаның 
өсуіне алып келген сұраныс пен ұсыныстың теңсіздігі байқалуда. Мұндай 
құбылыстың себебі неде? 

Соңғы екі-үш жылда екінші деңгейлі банктер халыққа берілетін 
ипотекалық несиелер санын арттырды. Егер жарнамаға сенетін болсақ, кез-
келген адамға ұнаған пəтерін немесе жеке үйді сатып алуға дəл қазір 
ұзақмерзімді несие алуына болады. Алайда, іс жүзінде олай емес, себебі 
ипотекалық несиелерді тек орташа деңгейден жоғары тұрақты табысы бар 
жəне сатып алынатын үй үшін алғашқы төлем төлеуге қор жиналымы бар 
отбасылар ғана ала алады. Ипотекалық несиелендірудің  қалыптасуының 
алғашқы кезеңінде тұрғын үй рыногында үй бағасы төмен болды, тиісінше, 
пəтер сатып алуға қажетті несие мөлшері де аз еді, ол ипотекалық несиелерге 
сұранысты арттырды. Ипотекалық несиелердің берілуінің артуы барысында 
жəне қымбат емес тұрғын үй құрылысының азған көлемі тұсында тұрғын 
үйдің екінші  рыногында бағаның өсуі болды.  Қазіргі күні тұрғын үйдің 
бірініші жəне екінші рыноктарында да ондағы ұсыныстың төмендігінен 
сұраныс пен ұсыныстың теңсіздігі орнады. Республикада салынып жатқан 
жаңа үй құрылысының көлемінің тұрғын үй қорынан шығып жатқан үйлер 
көлемінен артпауына байланысты мұны бұл күтуге болатын жай, сонымен 
бірге тұрғын үй құрылысына капитал салымдарының 5%-ы ғана 
бағытталады. Соңғы жылдары салынған үйлердің көпшілігі элиталық үйлерге 
жатады, ал құны жағынан орташа табысты отбасыларына қол жетімсіз. 
Тұрғын үй рыногындағы диспропорция республикада енгізіліп жатқан 
ипотекалық несиелендіру жүйесінің  тек халықты тұрғын үй сатып алуын 
ынталандыру қағидасына негізделуінің салдары болып отыр. Тұрғын үй 
құрылысын қаржыландыру  негізінен халықтың құрылыс жинақтары, банктік 
несиелер мен шет елдік инвесторлардың заемдары есебінен ғана 
қарастырылған. Тиісінше, халықтың сұранысы мен тұрғын үй рыногындағы 
ұсыныс арасындағы диспропорцияны жеңу үшін тұрғын үй құрылысын 
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дамытып, оның бағасын төмендету керек. Қазіргі күні, іс жүзінде, тұрғын үй 
құрылысы барлық деңгейдегі бюджеттер есебінен жүргізіліп отырған  жоқ, ал 
салынып жатқан тұрғын үйді қаржыландыру  құрылысқа үлестік қатысып 
отырған азаматтардың ақшасын тарту арқылы, ал көп жағдайларда тұрғын 
үйдің коммерциялық құрылысшылары тұрғын үйдің құрылысына қымбат 
тұратын банктік несиелер тартылады. Несиелердің қымбаттылығы жəне 
тұрғын үй құрылысын қаржыландырудың баламалық көздерінің болмауы 
тұрғын үй бағасының артуына жəне оны өткізуде біршама қиындықтардың 
туындауына себеп болады. Республикада берілген несиелер бойынша төлемді 
талап ету құқығын сатып алу жолымен екінші деңгейлі банктерді қайта 
қаржыландыру жүйесінің енгізілгендігіне қарамастан,  ипотекалық несиелер 
бойынша сыйақы мөлшерлемесі төмендемей отыр. Сол сияқты ипотекалық 
облигацияларды шығару жолымен құнды төмендетуге жағдайлар жасалмай 
отыр.  Қазіргі күні қор рыногында ипотекалық облигациялар бойынша 
табыстылық кепілдемелік жабуы жоқ корпорациялық облигациялар бойынша 
табыстылықтан  кем емес. Тұрғын үй құрылысына ақша қарыздандырудың  
құнын оңтайландыру үшін ипотекалық жүйесі дамыған елдердің тəжірибесін 
пайдаланған  жөн. Тұрғын үй саласына қаржы тарту үшін ипотекалық 
жүйенің түрлі үлгілері бар. Қазіргі күні екінші деңгейлі банктер  ашық үлгіні  
кеңінен пайдаланады, ол тұрғын үй сатып алуға ұзақмерзімді несиені əрі 
қарайғы уақытта төлем бойынша талап құқығын қазақстандық ипотекалық 
компанияға беруді қарастырады. Екінші деңгейлі кейбір ірі банктер өздерінің 
ипотекалық компанияларын құрған, ол ипотекалық келісім-шарт 
міндеттемелерімен қамсыздандырылған ипотекалық облигацияларды шығару 
есебінен ипотекалық несиелендіруге қаржылық ресурстарды арттыруына 
ықпал етеді. Тұрғын үй құрылысын несеиелендіруге аз қаражат бөлінбейді. 
Теңдестірілген автономдық үлгі тетіктері мемлекет құрған тұрғын үй 
құрылыс жинақ банкісінің қызметінің негізіне алынған. Бұл үлгі халықтың 
қор жиналымдарын ұзақмерзімді кезеңде тұрғын үй сатып алу үшін жинауын 
қарастырады, жəне тиісінше, тұрғын үй сатып алу кезі уақытта жылжиды. 

Біз пəтер иелері кооперативтері институтының жетілдірілуі, тұрғын үйді 
капиталдық жөндеудің қаржылық сызбасын құру мəселесін ойлауымыз 
қажет. Жинақтау қаржылық сызбасын құру мəселесі тұрғысында, олар тек 
капиталдық жөндеу үшін емес, сол сияқты халықтың табысын арттыру 
негізінде тұрғын үй жағдайларын жақсартуға да пайдаланыла алады. Ол 
үшін, біздің ойымызша, тұрғын үй иелерін ипотекалық облигацияларды 
шығару арқылы кепілдемелік жабумен қалыптастырылатын ипотекалық 
куəліктерге қатсыуын қамсыздандыру қажет. Жылжымайтын мүлік иелерінің 
ипотекалық куəліктері, заң бойынша ордерлік бағалы қағаздар, олардың қор 
рыногында айналысының құқықтық шарттары толығымен өңделмегендіктен, 
республикада тиісті деңгейде қолданылмай отыр. Ипотекалық куəліктердің 
кеңінен пайлаланылуы тұрғын үй құрлысы мен ипотекалық несиелендіруге 
жылжымайтын мүлік иелерін инвесторлар ретінде тарту елдің ипотекалық 
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жүйесінің айналымын кеңейтуге жəне тұрғын үй құрылысын дамытуға 
мүмкіндік береді. 

Ипотекалық жүйелердің түрлі үлгілерін енгізген елдердің үкіметі 
тəуекелдерді сақтандыру жүйесі, мемлекеттік кепілдемелер жəне салықтық 
жеңілдіктер мен адрестік дотациялар көмегімен ол үлгілерді қолдап отырады. 
Тұрғын үй құрылысы мен ипотекалық несиелендіру саласына инвестиция 
тарту үшін жəне қарзыға алынатын ақшаны арзандату үшін ипотекалық 
облигациялар бойынша міндеттемелерді орындаудың мемлекеттік 
кепілдемесі тетіктері мен ипотекалық облигация алушы инвесторларға 
салықтық жеңілдіктер беру қолданылуы мүмкін.  

Төмен табысты отбасыларын жəне жергілікті атқарушы  органдарда 
кезекте тұрған тұлғаларды тұрғын үймен қаматамасыз ету мақсатымен 
əлеуметтік тұрғын үйлер құрылысы үшін республикалық жəне жергілікті 
бюджеттерден тұрғын үй субсидияларын бөлген дұрыс. Сонымен бірге өз 
қызметкерлері үшін жаңа тұрғын үй құрылысын салу да өте тиімді жол 
болып табылады. 

Қазақстан халқына Елбасының Жолдауында тұрғын үйді ипотека мен 
тұрғын үй құрылыс жинақтары арқылы алу тізбесі əзірге өзінің 
қымбаттылығына байланысты қол жетісмсіздігі көрсетілген. Банктік тұрғын 
үй несиесінің қымбаттылығы банктік операциялар бойынша тəуекелдің 
болуына байланысты. Осыған байланысты біздің ойымызша, ипотекалық 
жүйеде тəуекелді төмендететін арнайы мемлекеттік емес инфрақұрылымдық 
элементтердің құрылуы талап етіледі. Мұндай ұйымдардың міндеті 
ипотекалық облигациялардың шығарылымын кепілдемелік жабу үшін 
қозғаламйтын мүлік иелерінің ипотекалық куəліктерінен базалық активті 
қалыптастыру мен қарызға алынған ақша есебінен құрылыс ссудаларын 
тұрғын үй құрылысшыларына  беру, ол тұрғын үй құрылысын қаржыландыру 
мен тұрғын үй ипотекалық заемдарының құнын төмендетуге ықпал етеді. 
Мұндай ұйымдар өкілетті мемлекетік органның нормативтік құқықтық 
актілерімен анықталған ипотекалық облигациялар жəне басқа да активтерді 
шығару мен орналастыру мүмкіндігіне ие болуы қажет. Біздің ойымызша, 
міндеттердің бірі, сол сияқты ипотекалық облигацияларды Қазақстандық қор 
биржасының листингісіне «А» категориясымен енгізу шараларын жеңілдету 
деп ойлаймыз. Сонымен бірге, мұндай ұйымдарға пайдаға салынатын салық 
пен  шығарылатын ипотекалық облигациялар бойынша салық салуда арнайы 
салықтық режимді беру қажет деп те санаймыз. 

Азаматтардың мүдделерін қорғауды жəне құрылысшылардың тұрғын 
үйді уақытылы аяқтауы  мен оның сапасына қатысты жауапкершілігін 
қамсыздандыру мақсатында азаматтардың тұрғын үйдің үлестік құрылысына 
қатысуының құқықтық аспектісі егжей-тегжейлі өңдеуді талап етеді. Біздің 
ойымызша, республикада заңды түрде орнатылған қаржы-несиелік 
тетіктердің болуын ескере отырып, құрылыс ұйымдары тұрғын үй 
құрылысына үлестік қатысуға азаматтардан ақша салымдарын тартуға 
құқығы болмауы керек. Осыған байланысты, осы қызмет түріне лицензиясы 
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бар арнайы ұйымдар ғана тұрғын үй құрылысына үлестік қатысуға ақша 
салымдарын тарту тəртібін енгізу шарасы дұрыс болар еді. 

Республиканың құрылыс ұйымдары коммерциялық құрылысшы ретінде 
тұрғын үй құрылысын өздігінше жүзеге асыруға қажетті өз капиталдарымен 
қамсыздандырылған. Сондықтан ешбір құрылыс ұйымы лизингтік компания 
ретінде көрсетілмеген, ал ол тұрғын үй құрылысына ақша тартуды жүзеге 
асыру үшін қаржы рыногына шығуларына ықпал етпейді. Құрылыс 
ұйымдарының қор рыногына шығуына кедергі ретінде өзіндік капиталға 
жоғары листингтік талап, сол сияқты қаржылық есепті халықаралық 
аудиторлық компаниялардың тексеру қызметінің қымбаттылығы мен 
биржалық жиналымдардың көптігін айтуға болады. Сонымен қатар жыл 
сайынғы өнімі мен қызметті 3,0 млрд. доллардан кем емес өткізу жөніндегі 
жалпы  листингтік  талаптар раепубликаның құрылыс ұйымдары үшін тым 
ауыр жүк болып табылады.  

Тұрғын үй құрылысына бағаның құралуын талдау мен анықталған 
кемшіліктер бізге келесі қорытындылар мен ұсыныстар жасауға мүмкіндік 
береді: 

- лицензияланатын құрылыс материалдарының түрлері, құрылғылары 
мен құрылыс-монтаждық жұмыс түрлерінің санын қысқарту үшін құрылыс-
технологиялық мамандықтар өнімі, құрылғылары мен құрылыс-монтаждық 
жұмыстар өндірісі бойынша диплом алу үдерістерін максималды  түрде 
біріктіру қажет; 

- əлеуметтік тұрғын үй құрылысында пайдаланылатын сырттан 
əкелінетін құрылыс материалдарын импортық алымдардан босату қажет; 

- құрылыс комитеті құрылыс өнімдері, құрылғылары мен материалдар 
өндірісі бойынша импортты ауыстыруды 70%-ға артыру мақсатымен өзінің 
өндірістік қуаттылығын максималды пайлануға мүмкіндік беретін рыноктық 
тетіктерді өңдеуі керек; 

- энергетикалық-жылу-газбен қамсыздандырылудың жəне кəріз 
жүйесінің магистральдық желісіне қосылу сұрақтарын шешкенде, технология 
бойынша барлық шығындарды көрсетілген табиғи монополиялар алуы қажет 
жəне де оны Табиғи монополияларды реттеу агенттігі бақылауы тиіс; 

- əлеуметтік тұрғын үй құрылысын салу үшін бөлінген барлық жер 
учаскелері мен тұрған құрылыс нысандарын бұзуға қатысты барлық сұрақтар 
бір иснтанцияда – қала əкімдігінде жəне қаржыландыру ашылу күніне дейін 
шешілуі қажет. 

Қазақстан азаматтарын қол жетімді жəне сапалы тұрғын үймен 
қамтамасыз ету мəселелерін шешуде жаңа экономикалық жəне тұрғын үй 
саясатын жүзеге асыруға қалыпты жағдайлар құру үшін ұсынамыз: 

1. Тұрғын үй рыногы мен ипотекалық несиелендірудегі қатынастарды 
реттейтін заңдарды жетілдіру шараларын қабылдау. Атап айтқанда, заңды 
тəртіппен мынадай сұрақтарды шешу қажет: 

а) тəртіпті сатып алушының тəуекелдерін сақтандыруды заңдық 
қамсыздандыру, сатып алушының тұрғын үйіне несие беруші тарапынан 
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талаптар қойылған жағдайда оған келтіріген шығынды толтыруды 
мемлекеттің кепілдеуі, сол сияқты тəртіпті сатып алушыны анықтауды 
қалыптастыру; 

б) муниципалдық тұрғын үй қорын құру жəне муниципалдық тұрғын үй 
алуға құқығы бар азаматтарды шеңберін анықтау, сонымен бірге тұрғын үй 
ипотекалық несиесін жабуға шамасы келмеген соған байланысты өздерінің 
бірегей тұрғын үйінен айырылған қарызгерлердің муниципалдық тұрғын үй 
алу кезегін жəне тəртібін анықтау; 

в) жеке меншік болып табылатын  жылжымайтын мүлік нысандарының, 
жер учаскелерінің бірыңғай электрондық кадастрын жүзеге асыру; 

г) ҚР жер кодексі мен басқа нормативтік құқықтық актілер арасындағы, 
атап айтқанда, бағалау қызметі туралы заң мен табиғи монополия 
субъектілері туралы заңдар арасындағы талаптардың қарама-
қайшылықтарын жою. 

д)  жылжымайтын мүлікке қатысты барлық келісімдерді тіркеудің 
барлық  функцияларын біріктіру жəне ол фунцияларды бірегей тіркеуші 
орган, атап айтқанда – ҚР Əділет министрлігінің Тіркеу қызметі жөніндегі 
комитетінің  «Жылжымайтын мүлік орталығы» РМК тіркеу мерзімін 
минимизациялау мен тіркеу шараларын қарапайымдандыруды қарастыратын 
«бір терезе» қағидасымен беру. 

2. Тұрғын үй рыногының барлық қатысушылары: тұрғын үй рыногында 
ұсынысты қалыптастыратын құрылысшылар; тұрғын үй құрылысын жəне 
оны сатып алуды жүзеге асыруға қажетті қаржылық ресурстар беретін 
қаржы-несиелік мекемелер; тұрғы үй рыногының кəсіби қатысушылары 
(бағалаушылар, риэлторлар, архитекторлар, заңгерлер, девелоперлер жен 
т.б.) өзара əрекет ету үшін тиісті жағдайларды қамысздандыру. Бұл міндетті 
жүзеге асыру тетігі ретінде қаржылық-құрылыстық топтар түрінде жəне 
оның құрамында ипотекалық компаниялар болатын,  ірі кооперативтік 
құрылымдарды қалыптастыру ұсынылады.  

3. Тұрғын үй құрылысын жəне оны сатып алуды кепілдемемен жəне 
қымбат емес қаржылық ресурстармен қамсыздандыру үшін тұрғын үй 
рыногына зейнетақы қорларының əлеуетін, корпорациялардың іскерлік емес 
қатынастарын (материалдық емес активтерді), басқа да қаржы-несиелік 
ұйымдарды тартуға мүмкіндік беретін жаңа қаржылық құралдарды өңдеуді 
жүзеге асыру. Мысалы, тұрғын үй-құрылыс облигацияларының 
шығарылымы жəне т.б. 

4. Сатып алушы үшін тұрғын үйдің дəрежесін анықтауға мүмкіндік 
беретін жəне құрылысшының салған үйінің сапасына, онда қолданылған 
құрылыс материалдарының сапасына жауапкершілігін қалыптастыру үшін 
тұрғын үйге кəсіптік талаптарды өңдеу жəне енгізу. 

5. Тұрғын үй құрылысын, ең алдымен қымбат емес тұрғын үй 
құрылысын жеделдету үшін қажет: тұрғын үй құрылысында қолайлы 
инвестициялық ахуалды құру. Атап айтқанда, ҚҚС төмендету, акциздер мен 
кедендік салымдарды көпшілікке арналған тұрғын үй құрылысында азайту, 
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тұрғын үй рыногында ұсынылып отырған бір шаршы метр бағасын арзандату 
мен құрылыс шығындарын төмендетуге жағдайлар құру. Оның ішінде, 
қаржылық-құрылыстық топтар түрінде корпоративтік бизнес-құрылымдарды 
өңдеу мен енгізу есебінен жаңа технологиялар мен құрылыс материалдарын 
қолдану,  қаржылық секторы мен құрылыс ұйымдарының бірлігін қолдау, 
олар арасында тең құқықтық қатынастарды қамсыздандыру. 

Ұсынылған шаралардан күтілетін нəтижелер: 
1. Республика азаматтарын қол жетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету 

мақсатымен тұрғын үй рыногының барлық қатысушылар тізбесінің 
мүдделерін консолидациялау. 

2. Тұрғын үй құрылысы саласына бағытталатын барлық ресурс түрлерін 
пайдаланудың нəтижелілігін арттыру. 

3. Ел азаматтарын қол жетімді бағамен сапалы тұрғын үймен 
қамсыздандыру. 

Тұрғын үй құрылысына инвесторлар тартудың бір қиындығы тұрғын 
үй рыногының жағдайы туралы ақпараттың болмауы болып табылады. Біз 
əлемдік тəжірибені тұрғын үй рыногының мониторингін тұрақты түрде 
заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып жүзеге асырушы  
қалалар мен өңірлер құрылымында құрылуын бейімдей отырып пайдалануды 
ұсынамыз. Бұл құрылымдар түрлі категориядағы тұрғын үйді өткізудің 
көлемі мен олардың бағасындағы өзгерістер жөніндегі ақпараттарды 
бақылап, жинақтап отыруы, тиісті талдамалық зерттеулерді кезеңдік 
басылымдар мен жылдық есептер түрінде дайындауы мен жариялауы тиіс. 
Есептер тұрғын үй құрылыс ұйымдарына, банктерге, сақтандыру 
ұйымдарына, мемлекеттік əкімгершілік мекемелерге, əлеуетті инвесторларға, 
жеке тұлғаларға бағытталауы керек. Мұндай құрылымдар Германияның ірі 
қалаларында құрылып, табысты жұмыс істеуде.  

Мұндай тұрғын үйді сатып алушылар өкілдерінен тұратын ұйымдық 
бірлестіктер тұрғын үй өнімінің өндірісіне оның құрылысы стадиясында 
қосылуы тиіс. Мұндай құрылымдардың құрылуының түрлі мақсаттары бар. 
Олардың арасында үй иелерінің жалпы мүлкін тиімді бірігіп пайдалану, 
ғимараттың талап етілетін техникалық жəне санитарлық жағдайын ұстап 
тұру, үй иелеріне қауіпсіз жəне ыңғайлы өмір сүру үшін жағдайлар құру, 
қызмет көрсету мен коммуналдық қызметтердің шығындарын төмендету, 
шаруашылықтық қызмет есебінен қосымша қаржыландыруға ие болу, 
жатақхана нормаларын сақтауды бірігіп бақылау. Тəжірибе көрсетіп 
отырғандай, бұл бағдарламалар негізінен тұрғындардың белсенділігінң 
төмендігінен, құжаттарды рəсімдеудің қиындығы мен ауқымдылығынан 
жүзеге асырылмайды. 

Бұл мəселені шешудің ұсынылып отырған тəсілдерінің бірі – 
мемлекеттік кəсіпорынның қаланың дамуын жоспарлаудың бюджеттен тыс 
басқарылуы мен жылжымайтын мүлік иесі арасында делдал ретінде 
құрылуы. 
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2.4  Тұрғын үй қолжетімділігін қамтамасыз етудің негізгі шаралары 

 

Халықаралық тəжірибеде «қолжетімді баспана» термины 
тұтынушылардың баспананы сатып алу мүмкіндігін білдіреді. Шетелдерде 
баспананың қолжетімділігін арттыру бойынша бағдарламаларды жүзеге 
асыруда міндетті түрде қолжетімділік коэффициенті мен меншікті жəне 
тартылған қаражаттар есебінен баспана сатып алу мүмкіндігі бар отбасы 
үлесі сияқты көрсеткіштер  пайдаланылады.  

Баспананың қолжетімділік коэффициенті стандартты пəтердің орташа 
нарықтық құны мен отбасының орташа жылдық табысына қатынасымен 
анықталады. 
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мұндағы: 

Кд – қолжетімділік коэффициенті 
СМ- 1 ш.м. баспананың құны (теңге) 
Skв- пəтердің ауданы 
ДСД- жан басына шаққандағы орташа  ақшалай табыс (тенге) 
ПМ- ең төменгі күнкөріс көлемі 
N-отбасы мүшелерінің саны (адам) 
12- жылдағы айлар саны 

 

Формула бойынша есептелген  республика бойынша тұрғын үйдің 
орташа  қолжетімділік коэффициенті: 

КД= ((138600х54)/((34896-12660)х3))/12=9,3 

Есептеулер бойынша қолжетімділік коэффициенті 9,3 құрайды, демек 
орташа статистикалық отбасына пəтер сатып алу үшін, өзге шығындар 
жасамай, 9 жыл бойынша қаражаттар жинау қажет. 

Мұндай көрсеткіш  экономикалық мəні бойынша  баспананың 
қолжетімділігінің тек қана бір факторын сипаттайды, ал нақтырақ айтқанда 
тұрғын үй нарығындағы баспана бағасы мен халықтың табыс деңгейінің 
қатынасын көрсетеді.  Əлемдік тəжірибеде баспананың қолжетімділік 
коэффициенті мəнінің 3-5 жыл аралығындағы жинақтары қалыпты болып 
саналады. 

Жарты ғасыр бұрын еліміз қолжетімді тұрғын үйдің жаппай құрылысы 
мəселесін айтарлықтай табысты шешті.  Сол кездегі тұрғын үй қоры 
көлемінің күрт көбеюінің негізін жаңа технологиялар мен құрылыс 
индкстриясының материалдары, сондай-ақ құрылысты ұйымдастырудың  
тиімді нысандары құрады. Қазіргі таңда бұл тəжірибені толықтай көшіру  
мүмкін емес, бірақ толықтай одан бас тартуға да болмайды. 

 (4) 



 

82 
 

Сонымен қатар, сол кезде таңдалған баспананың ыңғайлылық (комфорт) 
критерийлерінің қазіргі таңда  ескргенін ұмытпаған жөн. Сол себепті, 
баспананың  ыңғайлылық жəне қолжетімділік  критерийлерінің бастапқы 
жəне перспективті (болашақтағы) маңыздылығын анықтап алған жөн. 

Баспанаға деген қолжетімділік 3 жыл ішінде  стандартты 54 ш.м. 
ауданды пəтерді  сатып алу үшін, 3 адамнан тұратын  отбасының жиынтық 
табысының жетімділігімен анықталады. Бұл формула , 
біріншіден,қолжетімділік басқа факторлармен анықталуы мүмкін аз қабатты 
үй құрылысы есебін  толықтай есептен шығарады, жəне, екіншіден, 
республиканың əр түрлі аймақтарындағы  нақты ақшалай табыстарды 
бағалау, стандартты пəтер  сапасы  параметрлерінің  əр түрлі екендігін 
байқатады.  

Осы формула негізінде жеңіл есептеулер арқылы есептелген, 
жылжымайтын мүлік нарығындағы  нақты бағалар, орташа айлық жалақы 
мөлшері жəне оның өсу қарқыны сияқты көрсеткіштер қазіргі заманғы 
пəтерді орташа статистикалық отбасы (екі жұмыс істейтін адам жəне бір 
бала) 3 жылда да, 5 жылда да сатып ала алмайтындығын анықтайды.Оны 
сатып алу үшін орта есеппен 10 жыл уақыт керек. Ал қолжетімділік деген 
жаңа баспанаға деген жаппай (массовый)  сатып алуды білдіреді. Бірақ, 
тұрғын үй жағдайларын жақсартуға қажеттілігі бар отбасылардың көбісінің  
нақты ақшалай табыстары мен жаңа үй бағасының өзгеру динамикасы 
пəтерлер мен жеке үйлерді сатып алуға төлемқабілеттілігі бар сатып 
алушылар санын азайтады. Көпвариантты инвестициялық сызба мен əртүрлі 
құрылысты ұйымдастырудың нысандары қажет. 

Тұрғын үйге деген қолжетімділік мəселесі əдістемелік жағынан алғанда 
бірізді жəне əрдайым жүзеге асырылатын  жұмыстар арқылы шешілуі тиіс. 
Оның негізгілері мыналар: 

1. Жаңа тұрғын үйге əлеуетті жəне төлемқабілетті сұранысты зерттеу: 
- мемлекеттік жəне жергілікті деңгейде тұрғын үйге деген қажеттілік 

көлемі динамикасын бағалау; 
- халықтың меншігіне алынатын тұрғын үйдің екі негізгі 

категориялары-əлеуметтік жəне  қолжетімді түрлерінің көлеміне деген 
қатынасты анықтау; 

- қаражаттардың (қаржылық, материалдық) жалпы есептеулері мен 
оларды қамтамасыз ету сызбасы; 

- тұрғын үй құрылысының  қолданыстағы жəне қажетті нормативтік-
құқықтық  қамтамасыз етілуіне талдау жасау; 

- ақпараттық-анықтамалық, кеңес беру  жəне өзге де іс-шаралардың 
кешенін жасау. 

Мұндай жұмыстарсыз жəне олардың нəтижелерін есептеусіз 
қолжетімділік критерийлері нақты параметрлерге ие бола алмайды жəне 
декларативті түрде қалуы мүмкін, ал ол өз кезегінде баға белгілеу  
саласындағы  əртүрлі манипуляцияларға  жол береді. 
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2. Қолжетімділік деңгейі мен сұраныстың  параметрлерін максималды 
есепке алатын, əсіресе аз қабатты  үйлерді каталогтық жобалау. 
Қолжетімділік деңгейі елдің əлеуметтік-экономикалық жағдайын көрсетеді. 

Тұрғын үйге нақты сұраныстың параметрлерін елемеу, жобалардағы 
əлеуетті сатып алушылардың көзқарастарын, тілектері жəне мүмкіндіктерін 
көрсетпейді,  керісінше, көбінесе, тұрғын үй құрылысы дамуы туралы 
шенеуніктердің көзқарастарын немесе үй салушылардың мүмкіндіктерін 
есепке алатын  стандартты шешімдерге алып келеді. 

3. Құрылыс индустриясының əлеуетін жүйелі бағалау, қажетті тұрғын үй  
қорының түрі мен көлемінің дəрежеге сəйкес келуі, сондай-ақ ең бастысы 
жергілікті материалдар мен өндірушілердің өнімдерін кеңінен 
пайдалану,баспананы инжинерлік қамтамасыз ету жəне құрылыс 
материалдары нарығы секторының дамуы. 

4. Тұрғын үй құрылысын инвестициялаудың  ең тиімді тəсілдерін  
жасау, апробациядан өткізу жəне кеңінен пайдалану. 

5. Баспана құрылысын ұйымдастырудың əртүрлі  нысандарын есепке 
алу жəне дамыту. Мұнда тиянақты  талдау мен таратуда біршама тəжірибесі 
бар аймақтардың мысалын пайдаланған жөн. 

6. Əсіресе, аз қабатты тұрғын үй құрылысында сұранысы көп өмір 
сүруді қамтамасыз етудің автономды жүйелерін өндірістік дайындаудың  
перспективті жұмыстарын жүргізу. 

7. Тұрғын үй құрылысы бағдарламаларын жүйелі жəне кешенді түрде 
ақпараттық қамтамасыз ету. 

Баспананың қолжетімділігі оның бағасымен, ал ыңғайлылығы оның 
сапасымен бағаланады. Қолжетімділік пен ыңғайлылықтың үйлесімі жəне 
қатынасы «баға-сапа» нарықтық формуласын қалыптастырады. Қазіргі 
таңдағы  баспана сапасы критерийлері жарты ғасыр бұрыңғы параметрлерден  
біршама ерекше. Бүгінгі күнгі сапа критерийлері 40-50 жылдан кейінгі 
критерийлерден ерекшеленетіндігі сөзсіз, сондықтан сапа критерийлері 
динамикасын жəне осы саладағы əлемдік өзгерістерді есепке алу керек. 

Ыңғайлылық баспанадағы қиын параметрлердің бірі болып саналады,  
ол кем дегенде  үш ортақ критериймен анықталады: 

1. Баспананың құрылыс бөлігінің сапасы-бұл тұрғын үйдің жалпы 
аумағы, бөлмелер саны, кеңістікті бөлу, құрылыс маетриалдарының  
экологиясы, жылу жəне дыбысты өткізбеу қасиеті, бөлмелердің табиғи 
жарықпен қамтамасыз етілуі. 

Бөлмелер санығ отбасы мүшелерінің санынан 1 бөлмеге артық болуы 
керек, бірақ көпқабатты үйлерде бұл мүмкін емес, бірақ  ақ қабатты үйлерді 
мүмкін. Сондай-ақ мұндай үй бөлмелерді тиімді бөлуге, тиімділігі мен 
табиғи жарықпен қамтамасыз етілуін жəне ең ыңғайлы етуге мүмкіндік 
береді. 

2. Тұрғын үйдің инжинерлік деңгейі -тұрғын үй ғимаратының өмірлік 
қамтамасыз ету жүйелерімен (жарық, жылу, су, газ, байланыс жəне 
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қауіпсіздік  құралдары) сипатталады. Бұл жүйелер болашақта  
автоматтандыру жəне баламалылық бағытында дамитын болады. 

Энергоүнемдеу мəселелері қазіргі таңның өзінде өте өткір мəселелердің 
бірі болып отыр. Оған қазірден бастап назар аударып,  шешімдер қабылдау 
керек. Əйтпесе, бірнеше онжылдықтан кейін қазіргі жобалар бойынша 
салынған  үйлер ыңғайлылығы жағынан дағдарысқа ұшырайды. 

3. Ыңғайлылықтың сыртқы факторлары- тұрғын үй құрылысы учаскесі 
мен ауданының  экологиясы, көліктік, сауда, бос уақытты өткізуге деген 
қолжетімділік, орналасудың қызметтік категориясы. 

Қолжетімді баспана  нарығын дамыту  біздің ел үшін өте өзекті, 
сондықтан оған мемлекеттік статус берілген.  «Қазақстан -2030» 
стратегиялық бағдарламасында  Қазақстан дамуының жаңа сатысында біздің 
ішкі жəне сыртық саясатымыздың 30 маңызды бағыты айқындалған. Осы 
құжатың жиырмасыншы бағыты баспананың қолжетімділігін қамтамасыз 
етуге жəне жылжымайтын мүлік нарығын дамытуға арналған. Осы бағытты 
басшылыққа ала отырып, Үкімет, біріншіден, бағдарламаға талдау жасап, 
оны жүзеге асыру  мүмкіндіктерін  жүзеге асыруды жеделдетуі керек. Соның 
ішінде мына бағыттарға баса назар аударған жөн:құрылыс индустриясын 
дамыту, қолжетімді арендалық  баспана кешендері құрылысы, жер 
учаскелерін  бөлу шараларының айқындылығы, жеке тұрғын үй 
құрылысының дамуын ынталандыру. 

Екіншіден, халықаралық сапа стандарттарына көшу арқылы, құрылыс 
объектілерінің  сапасы мен оларға қызмет көрсету сапасын көтеру. 

Үкімет пен өзге де министрліктер алдында елде нақты, бəсекеге 
қабілетті жəне ашық жылжымайтын мүлік нарығын қалыптастыру мəселесі 
тұр.  

Үшіншіден, жылжымайтын мүлікпен байланысты операцияларға деген 
əкімшілік жəне заңдық  талаптарды түсінікті жəне жеңіл ету керек.  

Төртіншіден, жылжымайтын мүлік жəне онымен байланысты 
операцияларға құқықты мемлекеттік  тіркеу жүйесін  жетілдіру бойынша іс-
шараларды қабылдау, сондай-ақ жылжымайтын мүлікті бағалаудың тиімді 
əдістемесін жасау. 

Бесіншіден, кең ауқымды тұрғын үй құрылысы үшін ынталандырудың 
жаңа  мүмкіндіктерін бағалау қажет. 

Алтыншыдан, Үкімет əлемдік жылжымайтын мүлік нарығы  өзгерісіне  
талдау жасап,  ең жақсы əлемдік тəжірибе негізінде арендалық тұрғын үй 
құрылысын жəне жеке тұрғын үй құрылысын  одан əрі ынталандырудың 
тиімді тетіктерін қарастыруы қажет.  

Жетіншіден, ипотекалық несиемен байланысты қызметтерді ұсынатын 
сақтандыру компанияларын заң негіщінде ынталандыру. 

Қазақстан азаматтарын сапалы қолжетімді баспанамен қамтамасыз 
етудегі бірқатар мəселелер Елбасының «Жаңа əлемдегі жаңа Қазақстан» атты 
халыққа жолдауында  белгілеген жаңа тұрғын үй  саясатына көшу 
қажеттілігін жəне оның уақыттылығын көрсетті. 



 

85 
 

Жолдаудағы тапсырмаларды жүзеге асыру үшін Елбасының 20 тамыз 
2007 жылғы № №383 жарлығымен Қазақстан Республикасындағы 2008-2010 
жылдарға арналған тұрғын үй құрылысының жаңа мемлекеттік Бағдарламасы  
бекітілді. 

Бағдарламаның негізгі мақсаты халықтың кең көлемін қолжетімді 
баспанамен  қамтамасыз ету,  тұрғын үй құрылысы дамуының  мəселелерін 
кешенді шешу болып табылады. 

Осы мақсаттарға жету үшін  төмендегідей міндеттерді шешу қажет: 
- Сұраныс жəне ұсыныс тарапынан толық балансталған  тұрғын үй 

нарығын қалыптастыру; 
- Тұрғын үй құрылысына жеке инвестицияларды тарту жəне 

мемлкеттік-жеке серіктестіктің ынталандыру; 
- Жеке тұрғын үй құрылысын ынталандыру; 
- Тұрғын үй құрылысы аудандарында инжинерлік-коммуникациялық 

инфрақұрылымды дамыту; 
- Ипотекалық несие жүйесін, тұрғын үй құрылысы жинақтарын жəне 

ипотекалық несиелерді сақтандаруды жетілдіру. 
Бағдарламаны жүзеге асыру үшін мемлекет орташа бағадағы, қымбат 

емес қолжетімді баспана салып, халыққа  барлық жағдайлар жасайтын 
болады. Ол үйлердің құны 1 шаршы метрге 56515 теңгеден артпауы керек.  
Сонымен қатар əртүрлі аймақтардағы үйдің бағасы  жобаларды мемлекеттік 
сараптау кезінде анықталатын болады. Сейсмикалық қаупі жоғары 
аудандардағы қолжетімді баспананың 1 ш.м құрылысы үшін аталған құнға 
төмендегідей түзету коэффициенттеріне рұқсат беріледі: 

Алматы қаласы – 1,27 
Алматы жəне Шығыс Қазақстан облысы-1,15 
Жамбыл жəне Оңтүстік қазақстан облысы-1,12 
Қызылорда облысы- 1,11 
Маңғыстау облысы-1,1 
Қолжетімді баспана жергілікті атқарушы билік органдарымен 

мемлекеттік қаражаттар есебінен салынады жəне ыңғайлылық деңгейі 
бойынша жіктемеге сəйкес  белгілі бір техникалық параметрлері болуы тиіс. 

Қолжетімді баспананың  орташа ауданы 80ш.м. аспауы тиіс. 
Əртүрлі табысы бар халықты қолжетімді баспанамен қамтамасыз ету 

үшін  тұрғын үй ғимараттары ыңғайлылық деңгейі бойынша жіктелуі тиіс. 
Құрылыстың құны жəне соған сəйкес қолжетімділігі осымен анықталатын 
болады. 

Халыққа қолжетімді баспананы өткізу ҚР Үкіметі бекіткен  ережеге 
сəйкес бірқатар басымдығы бар категориядағы тұрғындарға беріледі. 

Басымдығы бар категориядағыларға төмендегілер кіреді: 
- Балалары бар жас отбасылар; 
- Мемлекеттік қызметкерлер; 
- Мемлекеттік қызметкерлер болып табылмайтын, мемлекеттік ұйым 

қызметкерлері; 
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- Мемлекеттік кəсіпорын қызметкерлері. 
Басымдығы бар категориядағы  азаматтарды қолжетімді баспанамен  

қамтамасыз ету механизмі төмендегідей: 
1. Республикалық бюджет қаражаттары есебінен жергілікті атқарушы 

билік ұйымдарымен бюджеттік несиелеу; 
2. Жергілікті атқарушы билік ұйымдарымен  тұрғын үй құрылысын 

жүргізу; 
3. Тұрғын үй құрылыс жинақтары, оның ішінде алдын ала тұрғын үй 

жинақтары арқылы,  немесе ипотекалық несиелеу жүйесі арқылы  тұрғын 
үйлерді өткізу; 

4. Жергілікті атқарушы билік ұйымдары несиелердің республикалық 
бюджетке қайтарылуын жүзеге асырады. 

Халық қолжетімді баспананы негізінен ипотекалық несие немесе тұрғын 
үй құрылыс жинақ банкі несиелері есебінен алатын болады. 

Жер телімін бөлу, мердігер ұйымды таңдау,  құрылыс барысы жəне 
жергілікті атқарушы билік ұйымдарының баспананы бөлуін бақылау жəне 
оның ашықтығын қамтамасыз ету үшін қоғамдық ұйымдар мүшелерінің, БАҚ 
мүшелерінің қатысуымен облыс əкімінің бастамасымен комиссия құрылады. 

Бағдарламада жеке инвестицияларды тарту жəне мелекеттік-жеке 
серіктестікті дамыту бойынша іс-шаралар қарастырылған. Сонымен қатар, 
мынадай  бағыттардағы мəселелер шешілуі тиіс: 

-  Тұрғын үйдің арендалық секторының дамуы; 
- Тұрғын үй құрылысының кең ауқымын  ынталандырудың қосымша 

тəсілдері; 
- Жеке тұрғын үй құрылысын дамытуды ынталандыру; 
- Тұрғын үй құрылысы аудандарының инжинерлік-коммуникациялық 

инфрақұрылымын дамыту; 
- Ипотекалық несие жүйесін  жетілдіру; 
- Жинақтар мен ипотекалық несиелерді сақтандыруды жетілдіру. 
Жалпы алғанда бағдарламаның жүзеге асырылуы оған артқан 

нəтижелерді ақтамай отыр, сондықтан ҚР-ғы қолжетімді баспана  нарығының 
мəселесін шешудің өзге жолдарын қарастырған жөн. 

Бүгінгі таңда қолжетімді баспана нарығын дамытудың  мемлекетік 
саясаты елдің құрылыс кешені дамуының стратегиялық  бағыты болып 
табылады, ал ол өз кезегінде экономиканың инвестициялық, несие-қаржы 
сеуторын қамтиды. Оны жүзеге асыру ағымдағы тұрғын үй қорына жəне 
ипотекалық-инвестициялық белсендіру арқылы қайта қалпына келтіру  
мүмкіндіктеріне мониторинг жүргізуді талап етеді.  Осы арқылы олардың 
ұзақ мерзімділігін қамтамасыз етуге болады. Қолжетімді баспана нарығын 
қалыптастырудың бастапқы жағдайы  ағымдағы тұрғын үй қоры жағдайымен 
анықталады. 

Тұрғын үй қатынастары саласын жетілдіру үшін ҚР-ң құрылыс жəне 
тұрғын-коммуналдық шаруашылық  Агенттігі  «Тұрғын үй қатынастары» 
туралы Заңға  толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы ұсыныс жасады. 
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Ол негізінде мемлекеттік мекемелердің тұрғын үй қорын  құру, қызметтік 
баспана ұсыну механизмдерін жетілдіру, апатты жағдайдағы үйлерден 
көшірілетін тұрғындар үшін  жеке тізім жасау, ай сайынғы табыстың шекті 
нормасын ұлғайту арқылы отбасын аз қамтамасыз етілгендер қатарына 
жатқызу сияқты  мəселелер қарастырылған. Қазіргі таңдағы «күнкөріс 
минимумы» көрсеткішін 38 АЕК мөлшерінде өзгеруге ұсыныс жасалған, ол 
баспана алуда тізімді қалыптастыру кезінде  аз қамтамасыз етілгендердің 
мүдделерін максималды есепке алуға мүмкіндік береді. 

Баспанамен қамтамасыз ету халықтың келесі 4 тобына ұсынылады: 
1. Əлеуметтік қамтамасыз етілмегендер (халықтың 11 категориясы, 

заңмен белгіленген –мүгедектер, көп балалы отбасылар, оралмандар жəне 
т.б.) 

2. Баспанасы жоқ азаматтар, соның ішінде жас отбасылар, мемлекеттік 
қызметкерлер мен бюджеттік сала қызметкерлері 

3. Коммерциялық баспана (арендалық) 
4. Еркін нарық (жеке тұрғын үй құрылысы) 
«Самырұқ-Қазына» қорының мемлекеттік қаржылық құралдарды 

«жабық тізбекте»  пайдалану қажет, бұл жерде   негізгі үйлестіруші жəне  
оператор «Тұрғынүйқұрылысжинақбанкі» АҚ болып табылады. 

Əкімдіктер тұрғын үй құрылысы үшін жер телімін бөледі, халық 
(кəсіпорындар) ипотекаға «ТҮҚЖБ» АҚ-мен шартты рəсімдейді, ал 
«ТҮҚЖБ» АҚ құрылысты қаржыландырады. Құрылысқа жыл сайынға 
қаражаттарды бөлу салықтарды қайтару, ипотека үшін пайыздар жəне 
халықтың ипотеканың өзін қайтаруы  негізінде бюджеттен бөлінеді.  

9-суретте тұрғын үй құрылысында  өзара əрекет ететін тараптар сызба 
түрінде берілген: қаражаттар келіп түсетін қор, қаржы құралдарының 
қайтарылуын қамтамасыз ететін  жəне жинақтайтын бюджет,  əкімдік, халық,  
«ТҰҚЖБ» АҚ. 
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Сурет  9 - Тұрғын үй құрылысында  өзара əрекет ететін тараптар 

  

Тұрғын үй құрылысы  өндірісі нəтижесінде алынған барлық  қаржы 
құралдары жергілікті өндіріс салаларын дамытуға инвестициялар болып 
табылады. 

Кең ауқымды тұрғын үй құрылыс төмендегідей  экономикалық 
эффектіге алып келеді: 

- Жалпы экономикалық белсенділіктің өсуі; 
- Халықтың жұмыспен қамтылуының өсуі жəне сəйкесінше əлеуметтік 

шиеленістің төмендеуі; 
- Саудадағы тауар айналымы жəне халыққа тұрмыстық қызмет 

көрсетудегі  айналымдардың ұлғаюы, ол еңбекақының өсуімен байланысты 
болса, ал ол өз кезегінде аймақ территориясында  өндіріс көлемінің 
ұлғаюымен байланысты; 

- Тұрғын үй құрылысы көлемінің  артуымен,  онымен байланысты 
экономика салаларының  өндіріс көлемінің артуы; 

Қаражаттарды қайтару 
МЕМЛЕКЕТ 

(САМҰРЫҚ–

ҚАЗЫНА) 

 

Салықтар 
(25,85%) 

Ипотека (несие) 
үшін пайыз 

 

Құрылыс материалдарын 
импорттау 

Жұмыс орындары 
Қосымша жұмыс орыны 

Еңбекақы  

Құрылыс индустриясын 
дамыту 

 

БЮДЖЕТ  

 

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН 

ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ 

БАНКІ» АҚ 

Ипотека  
 (несие)  

 

ƏКІМШІЛІК 

Ж
ер

 

ХАЛЫҚ 

Кəсіпорындар 
ЖТҰҚ 

Келісім-шар 

 Пəтер 
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- Тұрғын үй құрылысы көлемінің артуы тұрғын-коммуналық 
шаруашылық  жүесі ұсынатын  қызмет көлемінің ұлғаюына алып келеді,  ал 
ол өз кезегінде жергілікті жалпы өнім  мəнін көбейтеді. 

-  Бірінші топтағы халық үшін мемлекет қаражаттары есебінен құрылыс 
жүргізу ұсынылады. Олардың саны- 47 700 отбасы. 1 ш.м. құны- 600 доллар. 
Пəтердің орташа ауданы- 60 ш.м.  Жүзеге асыру мерзімі- 10 жыл.  47 700 
отбасы пəтермен қамтамасыз етіледі, 1,717 млрд. АҚШ доллары игеріледі,  
негізгі көрсеткіштер төмендегі кестеде берілген: 

 
Кесте 11 -  1 топтағы халық үшін құрылыстың негізгі көрсеткіштері 

 

 Жыл сайын 10 жылда 
Құрылыс көлемі 286 200 ш.м 2 862 000 ш.м. 

Құрылыс құны 171,7 млн. USD 1 717 млн. USD 

Салықтардың қайтарылуы, 
25,85% 

44,4 млн. USD 444 млн. USD 

Құрылыс материалдарын 
шығару 

85,9 млн. USD 859 млн. USD 

Құрылыс материалдарын 
импорттау 

34,3 млн. USD 343 млн. USD 

Жұмыс орындары 7155 адам 

Қосымша жұмыс орындары 3578 адам 

Еңбекақы  42,9 млн. USD 429 млн. USD 

Құрылыс индустриясының 
табысы 

13,7 млн. USD 137 млн. USD 

 
Баспанасы жоқ екінші топтағыларға (жас отбасылар, мемлекеттік жəне 

бюджеттік қызметкерлер) үшін «Самрұқ-Қазына» қоры қаражаттары жəне 
мемлекеттік бюджет қаражаттары есебінен салу ұсынылады жəне негізгі 
көрсеткіштер  12-кестеде көрсетілген.  

 
Кесте 12  – 2 топтағы халық үшін  құрылыстың негізгі көрсеткіштері 

 
 Жыл сайын 20 жылда 

Құрылыс көлемі 1 200 000 ш.м 12 000 000 ш.м 

Құрылыс құны 960 млн. USD 9 600 млн. USD 

Салықтардың қайтарылуы, 25,85% 248 млн. USD 2 480 млн. USD 

Құрылыс материалдарын шығару 256 млн. USD 7 680 млн. USD 

Құрылыс материалдарын импорттау 320 млн. USD 9 600 млн. USD 

Жұмыс орындары 480 млн. USD 4 800 млн. USD 

Қосымша жұмыс орындары 192 млн. USD 1 920 млн. USD 

Еңбекақы  40 000 адам 

Құрылыс индустриясының табысы 20 000 адам 

Құрылыс көлемі 240 млн. USD 2 400 млн. USD 

Құрылыс құны 76 млн. USD 768 млн. USD 
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Қаржыландырудың жалпы сомасы-9,6 млрд. АҚШ доллары, жыл сайын- 
0,96 млрд. АҚШ доллары. 

«Самұрық-Қазына» қорының салатын қаражат сомасы- 4,29 млрд. АҚШ 
доллары (есептеулер 13-кестеде) 

Саны- 200 000 отбасы. 1ш.м. құны – 800 доллар. 
Пəтердің орташа ауданы- 60 ш.м. Жүзеге асыру мерзімі- 20 жыл. 
10 жыл бойына «Самрұқ-Қазына» қоры 4,29 млрд. АҚШ долларын салу 

арқылы (0,96; 0,67; 0,64; 0,55; 0,46; 0,38; 0,29; 0,20; 0,12; 0,03) , содан кейін 
несие пайызымен жəне орындалған жұмыстар үшін бюджеттен  салықтармен 
бірге қаржы құралдарының айналымдылығын пайдаланып,  заем алушыдан 
бастапқы жарна алмай  бюджетке 19,76 млрд. АҚШ доллары көлемінде  
табыс аламыз, сонымен қатар қаражаттардың қацтарымдылығымен 
қамтамасыз етумен қатар 20 жылда  бюджетке 15,5 млрд. АҚШ доллары 
көлемінде табыс түсіреміз.  Сондай-ақ несие алғаннан кейінге алғашқы 2 
жылда несие төлемдерін кейінге шегеру арқылы «жеілдіктер» жасалады. 

Үшінші жылдан бастап несиелер  халыққа «ипотеканы қайтару ауырт 
палығын» жеңілдету үшін  оригиналды схема бойынша жүзеге асады. 
Пəтерді қазір алып, оның ақысын 20 жыл бойынша қайтарасың. 13-кестеде 1 
отбасының несиені қайтару бойынша есептеулері көрсетілген. 

Алғашқы 10 жылда «Самрұқ-Қазына» 4,29 млрд. АҚШ долларын бөледі. 
Бюджеттен 9 жылға- 5,31 млрд.АҚШ доллары бөлінеді. 
 

Кесте 13 – Жылдық 4 % мөлшермен, 20 жылда 1 отбасының несиені 
қайтаруы 

Атауы 
Өлшем 
бірлігі   Ескертпе 

Пəтер ауданы ш.м. 60   

1 ш.м. құны USD 800   

Пəтердің құны USD 48000   

Ай сайынғы ипотека төлемі USD 200   

1 айдағы ипотека бойынша банктік пайыз USD 160   

1 айда барлығы USD 360   

Теңгемен тенге 54000 Ай сайын 
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10-суретте халықтың екінші тобына  тұрғын үй құрылысы кезіндегі 
қаржы ағынының қозғалысы сызба арқылы көрсетілген. 

 

 
 

 
Сурет 10  – Халықтың екінші тобына тұрғын үй құрылысы кезіндегі ақша 

ағынының қозғалысы сызбасы 
 
Тұрғын үйдің қолжетімділігі қамтамасыз ету мақсатында құрылыс 

саласына қатысты заңнаманы жандандыру керек, құрылыстың барлық 
аспектілерін ескеретін Құрылыс кодексін жасақтау қажет.  

 
 

 

САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА 

1 – 0,96;   2 – 0,67;     3 – 0,64;      4 – 0,55;       5 – 0,46; 
6 – 0,38;   7 – 0,29;     8 – 0,20;      9 –  0,12;     10 – 0,03 

ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫ – 20 жыл 

200 000 пəтер 

Салықтар 
–2,48 

Пайыздар –
7,68 

Несиелер  
–9,6 

БЮДЖЕТ  

 19,76 млрд.USD 

Құрылыс материалдарын 
шығару –  

4,8 млрд.USD 

Құрылыс материалдары 
импорты – 

1,92 млрд.USD 

Жұмыс орындары – 40 000 
Қосымша жұмыс орындары – 20 000 

Еңбекақы – 
2,4  млрд.USD 

Құрылыс кəсіпорындарының 
табысы –0,768 млрд.USD 

10 жылдан бастап 
қаржыландыруды 

қайтару 

2 жылдан 

бастап 

4% 
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3 ҚАЗАҚСТАНДА ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫН ДАМЫТУДЫҢ БАСЫМ 

БАҒЫТТАРЫ 

 

3.1 Тұрғын үй құрылысы нысандарын жобалау шешімдерінің 

тиімділігін бағалау əдістері 
 

 

Капитал салынатын нысанның жоспарлық, құрылыс жəне пайдалану-
қызметтік ерекшеліктерін толық ескеретін ұсыныстардың жобалық 
тиімділігін бағалау барлық шығындар мен олардың қайтарымын (нəтижесін) 
салыстыру негізінде жүзеге асырылады.   

Шығындар деңгейі, нəтиже жəне тиімділік шарасы арасында зерттеудің 
түрлі сатыларында, жобалауда жəне қол жеткен нəтижені ендіруде үзілмейтін 
тығыз байланыс бар.    

Шығындардың тиімділігін анықтау үшін жобалық шешімнің əрбір 
нұсқасы сандық шектерді сипаттайтын техника-экономикалық 
көрсеткіштер жүйесімен бейнеленуі тиіс: 

- жоба мақсаттары (құрылыстық, əлеуметтік, экономикалық); 
- жобалық ұсыныстардың бағаланушы нұсқасының негізінде 

ұйымдастырылған қызмет нəтижелері (өткен нұсқалармен салыстыру 
арқылы); 
  - жобаны іске асырумен байланысты шығындар; 

- есептік шарттарда алға қойған мақсаттарға жетуге бағытталуы мүмкін 
ресурстар;   

- жобаланған аймақтарда орналасқан нысандардың қаржылық-
эксплуатациалық көрсеткіштері – жылдық табыстары, таза пайдасы, 
жоспарлық дотация; 

- құрылыс шығындарының əлеуметтік-экономикалық жетістікке жетуіне 
жəне ғимараттар, аумақты абаттандыруға ықпал ететін болжамды жұмыс 
режимі. 

Техника-экономикалық көрсеткіштер жүйесі келесі талаптарға жауап 
беруі тиіс: 

- жүйе көрсеткіштері жобалаудың мен болжамдаудың сəйкес 
тəжірибесінде қабылданған көрсеткіштермен байланысты болуы тиіс; 

- барлық көрсеткіштер 1 шаршы метр аумаққа, ғимараттың жалпы 
ауданына қатысты болуы тиіс. 

Техника-экономикалық көрсеткіштер мен сипаттамалар құрамына: 
-  құрылыс аумағы бойынша көлемді-жоспарлық жұмыстар; 
- ғимараттардың жалпы жəне жекелеген түрлері бойынша құрылыс жəне 

қайта өңдеу жұмыстарының сметалық құны, құрылыс-монтаж, құрал-
жабдық, аумақты игеру жұмыстарының шығындарын ескере отырып 
жасалған; 

 - жалпы жəне жекелеген баптар (баптар тобы) бойынша пайдалану 
(ағымдық) шығындары; 
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- құрылысқа, өңдеу мен абаттандыру қатысты жалпы жəне жекелеген 
шығындар енеді. 

Қызылорда қаласында құрылысы бітпеген тұрғын үйдің жобалық 
шешімінің экономикалық тиімділігін есептейміз.  
 Қарастырылатын жоба Қызылорда қаласында құрылысы бітпеген бес 
қабатты тұрғын үйді бейнелейді. Нысан қаланың солтүстік-батысында Абай 
жəне Желтоқсан көшелерінің қиылысында орналасқан]. Құрылысы 
аяқталғаннан кейін ғимарат түрлі  көлемдегі 25-тен 70 шаршы метрлік жүз 
елу тұрғын үй бірлігінен құралады. Ғимараттың жалпы көлемі -  9994 м2, 
оның - 8995 м2 пəтерлерге бөлінген (14-кесте). 

 
Кесте 14 – Пəтерлер ауданы 
 
Бөлмелер саны Бірлік саны % -дық бірлік  

Бір 
Екі 
Үш 

55  
70 
 25 

36,7 
 46,6  
16,7 

Барлығы 150 100,0 

 
Құрылысқа жоспарланған жалпы шығындар 2,93 млн. долларды 

құрайды. Жер телімі қарызгер арқылы қаладан 100 мың доллар нақты ақшаға 
жəне қосымша жоба табысының 5%-на сатылып алынды.  

Ғимараттың қабырғасы бетон іргетастағы кірпіштен жасалады, үстіңгі 
жабулары – бетоннан, едендерінде – кілемдік жабулар, ішкі қабырғалары 
керамзитпен қапталған, терезелері – екі жақтаулы.   

Жер теліміне барлық қажетті инженерлік коммуникациялар жеткізілген. 
Ғимарат құрылысы 6 айда жүргізіледі деп есептелуде.  

Жоба шығындардың жалпы сомасы 15-кестеде келтірілген. 

Кесте 15 – Жоба бойынша шығындар сомасы 

Категориясы Сомасы, мың 
долл. 

Жоба бойынша  
%-дық   шығыны  

Құрылыс 
шығындары, 

%  

Инфрақұрылымға жұмсалатын 
шығындар 
Құрылыстың тікелей шығындары 
Жанама шығындар  

350,0 
1 619,0 
460,0 

11,9 
55,3 
15,7 

14,4 
66,7 
18,9 

Құрылыс бойынша шығындар 
сомасының барлығы 

2 429,0 82,9 100,0 

Сатып алулар шығындары  500,0 17,1  

Жоба бойынша барлық шығындар 
сомасы 

2 929,0 100,0  

 
Құрылысқа жұмсалатын шығын сомасы - 2 429 000 долл. құрайды, оның 

ішінде 5%-ы төтенше шығындар: 
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- ішкі инфрақұрылым шығындары  - 250 000; 
- сыртқы инфрақұрылым шығындары - 100 000; 
- құрылыстың тікелей шығындары - 1 619 000; 
- басқа да шығындар - 460 000; 
- барлығы  - 2 429 000. 
Жалпы сомадан келесі шығындар іске асырылған:  
- аумақ ішіндегі шығындар - 150 000; 
- құрылыстың тікелей шығындары - 405 000; 
- басқа да шығындар – 30000; 
- барлығы - 760 000. 
Осы қорытынды бойынша өтініш бергенге дейінгі 90 күн мерзімі ішінде 

келесі сомалар бағдарлама шеңберінде құқықтық негізде төмендегідей 
бағыттарда жұмсалған:   

- құрылыс аумағы ішіндегі шығындар - 150 000; 
- құрылыстың тікелей шығындары - 1 544 000; 
- басқа да шығындар – 358000; 
- барлығы - 2 052 000. 
Құрылысты қаржыландыруды несиелендіру желісі шеңберінде (CF) 

құрылыстың тікелей шығындарының 75%-ға дейіні немесе 1 821 800 долл. 
қаржыландырылады. Шындығында, қажетті несие сомасы біршама төмен (1 
749 400 долл.), өйткені құрылыс аяқталғанға дейін тұрғын үй бірліктерінің 
сатылуы есебінен қайтадан салынған ақша қаражаттары бұл соманы 
төмендетті.  

Берілген қаржылық жоба құрылысты қаржыландыруды несиелендіру 
желісінің несиесінен бөлек тағы да екі қаржы көзі арқылы 
қаржыландырылады. Жоба бойынша шығындар қалдығы пəтерлер сатудан 
түскен ақша қаражаттары арқылы жабылады (16-кесте). Жобаның 
болжамдалған табысы толығымен пəтерлерді сату арқылы алынады. Ай 
сайынғы табыс сатылған пəтерлердің сандық бірлігін сол айдағы орташа 
бағаға көбейту арқылы анықталады. 

Кесте 16 – Жобаны қаржыландыру көздері16 

Қаржы көздері Сомасы, мың долл. 

Несие бойынша қаржылар  
Басқа да несиелер 
Қарызгер капиталы  
Қайтадан салынған ақша қаражаттарының ағымы 

1 749,4 
- 

718,8 460,9 
460,9 

Барлық шығындар 2 929,1 

 
Сатылу бағаларын құраушылар: құрылыс аяқталғаннан кейін тұрғын үй 

бірлігінің бағасы пəтер көлеміне байланысты 1 м2  - 350-ден 410 долларға 
дейін жетеді; сатудың орташа бағасы жоба бойынша жұмсалған 

                                                 
16 Проект строительства пятиэтажного жилого дома в Кызылорде на пересечении улиц Абая и Желтоксан. 
г.Кызылорда. Кызылордажобакурылыс. 2010. –с.13. 



 

95 
 

шығындардың 293 долл. - 1 м2 салыстырғанда, 390 доллар шамасында; бір 
бірліктің орташа бағасы шамамен 22 200 долларға тең (ауданы мұнан кіші 
пəтерлер - 18 450 долл., ауданы үлкендері -26 250 долл.). 

Құрылысты жүргізу мерзімі ішінде тұрғын үй бірліктеріне бағаның өсуі 
көзделген. Пəтерлерді қазір (құрылыс аяқталғанға дейін) сатып алғандар 
үшін 30%-дық жеңілдік қарастырылған, оның көлемі ай сайын 2%-ға 
төмендейді,  бұл  күтілген инфляция өсімінің жартысына жуығын құрайды. 
Қандай пəтерлер жəне қашан сатылып бітетіндігін болжау қиын 
болғандықтан,  есеп негіз ретінде осы ғимараттағы барлық пəтерлердің 
орташа құнын аламыз.  

Тұрғын үйдің пəтерлерін өткізудің шартты сценарийін ұсынамыз. Соңғы 
үш ай ішінде 10 пəтер сатылды; онан кейінгі 12 ай ішінде қалған 140 бірлікті 
сату көзделуде, жəне сəйкесінше, өткізу пайызы айына 11,7 бірлікті құрайды. 
Бұл төмендетілген есептер алдыңғы жобалардың жəне жергілікті рыноктағы 
басқа да жобалардың тəжірибесіне сүйенген.  

Ай сайын сатылатын бірліктер санын орташа сату бағасына көбейте 
отырып, ай сайынға табыс көрсеткішін аламыз. Мүмкін боларлық табыс 
сомасы - 3,49 млн. долл. 85%-ды құрайтын төлеу пайызы келесі ретте 
жүргізіледі: құқықтық негізді шығындар өтініш бергенге дейінгі 90 күн 
ішінде 2,15 млн. долларға сəйкес келеді.  Бұл сома бағдарлама бойынша 
займның ең жоғарғы сомасынан көп, оған сəйес құрылысқа жалпы жинақтық 
шығындардың 75%-ы немесе 1,82 млн. доллар төленеді. Осылайша, банктік 
заем қажетті 2,15 млн. доллардың 1,82 млн. долларын немесе 85%-ын 
жабады. Пайыздық мөлшерлеме əр айдың соңында соңында сол кезеңде 
өтелмеген қарыз сомасынан есептеледі. Пайыз өсе түседі жəне əрбір 
төленбеген сомаға жедел түрде қосылып отырады. Ұсынылатын пайыздық 
мөлшерлеме – жылына 15%. Айталық, пəтер сатудан түскен жиынтық 
табыстың 90%-ы  қарызды өтеуге жұмсалады, ал қалған 10%-ы 
инвесторлардың қаржыларының өтемақысы ретінде жұмсалады. 
Қосындысында заем 1,75 млн. долл. құрайды, олардың негізгі сомасы 1,65 
млн. долларды, ал пайызы  - қалған 100 000 долл. 

Жоба бойынша ұсынылатын табыстар мен шығыстар:  
Жобаның ұсынылып отырған таза құны 950 000 долларды құрайды. Бұл 

сан жиынтық табыстың құнымен, несиемен жəне капиталмен барлық 
шығындарды жəне несие төлеулерін алып тастап отырып есептеледі. 
Жобаның таза құны, барлық шығындар өтелгеннен кейін инвесторларға 
төленетін, 375 000 долл. көлемінде жоспарланып отыр. Осылайша, аталмыш 
жоба – ұтымды жəне инвесторлар үшін табысты. Несие бойынша барлық 
қаражаттар 11 ай ішінде қайтарылады.  Біздің көзқарасымыз бойынша, 
несиеге берілген өтінішті, қаражатты қайтару тұрғысынан алғанда, сенімді 
кəсіпорын ретінде қарастыруға болады. Көпқабатты тұрғын үй кешені 
құрылысының экономикалық тиімділігін есептейтін тағы да бір мысалды 
қарастырайық.  
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Тұрғын үй жəне əлеуметтік сала нысандарына инвестиция салуда басты 
критерийлердің бірі – пайда болып табылады. Тұрғын үй кешені құрылысы 
мен жобалау мысалында экономикалық тиімділіктің басты критериі ретінде 
инвестордың шартты пайдасын анықтауға болады (17, 18-кестелер). 
 
Кесте 17 – Экономикалық тиімділікті есептеу үшін алынған бастапқы 
мəліметтер  
 
Тұрғын үйлердің жалпы ауданы  87 000 

2м  

Оның ішінде: құрылыстың бірінші кезеңі 42 000 
2м  

Пəтерлердің жалпы ауданы                                                                    
 

73 950 
2м  

əлеуметтік-тұрмыстық нысандар: 
100 орындық (6 топ) балабақша                               

1 000 
2м  

Құрылыс құнының бағыттылық есебі: 
1.Жобаға дейінгі жəне жобалық құжаттар  
Оның ішінде: 

527 850 долл. 
 

Қалақұрылыс негіздемесін жасақтау                            16 850 долл. 

Инженерлік-геодезиялық зерттеулер 11 000 долл. 

Бастапқы-рұқсаттық құжаттаманы дайындау 10 000 долл. 

Инженерлік-геодезиялық зерттеулер 30 000 долл. 

Жобалық құжаттаманы даярлау 450 000 долл. 

Келісім, сараптама жəне жобаны бекіту 10 000 долл. 

2. Құрылыс құны  40 449 000 долл. 

Оның ішінде:  
Тұрғын үй құрылысының құны  

87 000 х 400 долл./ 
2м  =                                                                     

34 800 000 долл. 

100 орындық балабақша құрылысының құны              500 000 долл. = 
1 000 х 500 долл. 

Ауданішілік инженерлік желілер 2 000 000 долл. 

Сыртқы инженерлік желілер 3 000 000 долл. 

Негізгі шаруашылық бөліктер құрылысының құны   99 000 долл. 

III Құрылыстың жалпы құны 40 976 000 долл.= 
(527 850+40 449 000) 

Оның ішінде:  
I құрылыс кезегі 

22 926 000 долл. 

(42 000
2м  х 400 долл./

2м )+500 
000+2 000 000+30 000+99 000+527 850) 

 

IV Құрылыстың есептік ұзақтығы 33 ай 

Оның ішінде  
I құрылыс кезегі 

20 ай 
 

V Жобаның табыс бөлігі  
1. Инвестициялық келісім-шарт бойынша 
мемлекеттің үлесі 

5 916,0
2м (73 950 х 8%) 

Оның ішінде  
бірінші кезек 

2 856
2м  

(42 000 х 0,85 х 8%) 

2. Өткізілуге тиіс пəтерлердің жалпы ауданы  68 034 2м  
(73 950-5 916) 
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Кесте 18 – Көпқабатты тұрғын үй кешені құрылысы бойынша капитал 
салымдарын игеру реті 

мың АҚШ доллары 
 Құрылыс 

құны 
Ай соңына 
дайын болуы, 
құрылыстың 

жалпы құнының 
  %-ы бойынша  

 

Бір айлық  
капитал 

салымдары
ның көлемі  

Қаржыланлыру көздері 

Жеке жəне 
тартылған 
қаржылар 

Қарыз 
(несиелік) 
қаржылар 

I құрылыс 
кезегі 

22926     

1 ай  3 687,78 34,39 653,39 

2 ай  4 917,04 91,70 825,34 

3 ай  4 917,04 137,56 779,48 

4 ай  4 917,04 183,41 733,63 

5 ай  6 1375,56 412,67 962,89 

6 ай  7 1604,82 641,93 962,89 

7 ай  7 1604,82 802,41 802,41 

8 ай  7 1604,82 882,65 722,17 

9 ай  6 1375,56 825,34 550,22 

10 ай  6 1375,56 962,89 412,67 

11 ай  6 1375,56 1031,67 343,89 

12 ай  6 1375,56 1100,45 275,11 

13 ай  6 1375,56 1169,23 206,33 

14 ай  6 1375,56 1238,00 137,56 

15 ай  5 1146,3 1088,99 57,31 

16 ай  5 1146,3 1146,3 - 

17 ай  4 917,04 917,04 - 

18 ай  3 687,78 687,78 - 

19 ай  3 687,78 687,78 - 

20 ай  2 458,52 458,52 - 

Барлығы    14500,71 8325 

II құрылыс 
кезегі  

18050     

21 ай  4 722 722 - 

22 ай  6 1083 1083 - 

23 ай  10 1085 1085 - 

24 ай  8 1444 1444 - 

25 ай  8 1444 1444 - 

26 ай  8 1444 1444 - 

27 ай  8 1444 1444 - 

28 ай  8 1444 1444 - 

29 ай  8 1444 1444 - 

30 ай  10 1805 1805 - 

31 ай  10 1805 1805 - 

32 ай  7  1263,5 1263,5 - 

33 ай  5  902,5 902,5 - 

Барлығы 18050  18050 18050 - 

Жалпы  40926  32550 8325 - 
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Экономикалық тиімділік көрсеткіштерінің есебі: 
- пəтерлердің жалпы ауданын өткізуден түсетін табыс - 26002,2 мың 

долл.; 
 - несиені жəне оның пайыздарын өтеу - 9573,7 мың долл. = (8325 х 15%) 
- құрылыс құнының  20%-ға қымбаттауы - 8185,2 мың долл. = (40926 х 

20%) 
- делдалдарға бөлінген шығындар -  900,0 мың долл.; 
- шартты табыс 7343,3 мың долл. = (26002,2 - 9573,7 - 8185,2 - 900,0). 
Осылайша, тұрғын үй кешенін инвестициялаудан түсетін шартты 

табыс, оның құрамында тұрғын үй жəне балабақша, инфрақұрылымдық 
нысандар жəне жалпы құны 40 976 000 долл.  болатын жоба жұмыстары бар, 
сонда шартты табыс көлемі - 7 343 300 долл.  (17,9%), яғни бұл инвестор 
үшін тиімді.  

Тұрғын үй рыногында пəтерлерді сату үшін тұрғызылған көппəтерлі 
үйдің құрылысының жобасын қарастырайық. Жеңілдету мақсатында бұл 
жобаның жүзеге асырылуына екі қатысушы араласады деп алайық:  

1. Жер телімі бар жəне онда құрылыс жүргізуге құқығы бар компания. 
2. Компаниямен құрылыс жүргізу үшін келісім-шарт жасасуды 

қарастыратын құрылыс фирмасы.  
Келісім-шарт шарттары бірінші компания жер телімін жəне барлық 

қажетті жобалық құжаттарды ұсынады, сонымен бірге, қажетті құжаттарды 
рəсімдеуге қатысты барлық шығындарды өз мойнына алады.  

Сондай-ақ, компания жарнаманы ұйымдастыру мен жүргізуге жауапты. 
Құрылыс фирмасы тұрғын үй құрылысына қатысты барлық шығындарды өз 
мойнына алады.  

Пəтерлерді сатудан түскен табыс төмендегідей болып бөлінеді: 
- пəтерлердің 20%-ы қайтарымсыз негізде қала əкімшілгіне беріледі; 
- жобаның əрбір қатысушысы 40%-дан алады.  
Жобаның тұрақтылығын есептеуге қажетті барлық мəліметтерді 19-

кестеде көрсеттік. 
 
Кесте 19 – Жобаның тұрақтылығын есептеу үшін мəліметтер 
 

Көрсеткіштер «Базалық» 
нұсқа 

Мейлінше  
«қауіпті» нұсқа  

Пəтерлердің жалпы көлемі 1000 шаршы м. 1000 шаршы м. 

1 шаршы м. рыноктық құны  1200 долл. 1000 долл. 

Жер телімінің бағалану құны  200 000 долл. 200 000 долл. 

Компанияның ұйымдастырушылық 
шығындары  

10 000 долл. 15 000 долл. 

Жарнама 20 000 долл. 30 000 долл. 

Жобалық құжаттама 50 000 долл. 70 000 долл. 

1 шаршы метрге құрылыс құны  300 долл. 450 долл. 

  
Жобаның тұрақтылығын сипаттайтын есептер: 
1. Базалық нұсқа бойынша:  
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ТДТ компанияның  = 0,4 х 1000 шаршы м. х 1200 долл. – 200 000 долл. – 
10 000 долл. – 20 000 долл. – 50 000 долл. = 200 000 долл. 

ТДТ құрылыс фирмасының  = 0,4 х 1000 шаршы м. х 1200 долл. – 200 долл. х 1000 
шаршы м. ==180 000 долл. 
 2. Қауіпті нұсқа бойынша: 

ТДТ компанияның  = 0,4 х 1000 шаршы м. х 1000 долл. – 200 000 долл. – 
15 000 долл. – 30 000 долл. – 70 000 долл. = 85 000 долл. 

ТДТ құрылыс фирмасының  = 0,4 х 1000 шаршы м. х 1000 долл. – 450 долл. х 1000 
шаршы м. = 50 000 долл. 
 Есептеу қорытындылары көрсеткендей, жоба тұрақсыз болып табылады. 
Оны жүзеге асыруда жобаға қатысушылар арасында құнның арту тəуекелін 
қайта бөлісу керек.  
 Жобаның шекті мəні бірқатар t – жылы үшін оның сол жылдағы мəнінің 
жүзеге асырылуымен анықталады, мұнда осы жылы қатысушының пайдасы 
0-ге тең.  

Қызылорда қаласында тұрғын үй құрылысының екі инвестициялық 
жобасын қарастырайық. Оларда жыл соңына қарай төлемдер ағымы келесі 
деректермен сипатталады, (млн ш.б.), 20-кесте: 
 
Кесте 20 – Тұрғын үй құрылысы жобалары бойынша ақша ағымдары17  
 
Жоба Жылдар  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Жоба  А -200 -300 +100 300 400 400 350 - 

Жоба  Б -400 -100 100 200 200 400 400 350 

 
Салыстыру ставкасы (рентабельділік нормасы) 10% мөлшерінде 

қабылданды.  
 
NPVА = (-200) * 1.1-1 + (-300) * 1.1-2 + (100) * 1,1-3 + (300) * 1.1-4 + (400) * 

1.1-5 + 400* 1,1-6 + 350 * 1,1-7= -429,75 + 933,8 = 504,05 мың ш.б. 
 
NPVА = (-400) * 1.1-1 + (-100) * 1.1-2 + (100) * 1,1-3 + (200) * 1.1-4 + (200) * 

1.1-5 + 400* 1,1-6 + 400 * 1,1-7+ 350 * 1,1-8= -446,28 + 930,97 = 483,97 мың ш.б. 
 
Қарастырылған мысалдарда капитал салымдары (инвестициялар) жəне 

олардың қайтарымы  уақыт бойынша өзгеру заңдылықтары ескерілмеген 
төлем ағымдары көрсетілді. Енді инвестициялар мен олардың қайтарымы 
уақыттық заңдылықтарға сай өзгеретін белгілі бір төлемдер ағымы болып 
табылатын жағдайларды қарастырайық. Мұндай жағдайларда есепті 
келтірілген ренталық шамаларының формулаларын қолдана отырып 
жүргізуге болады. Егер салымдар мен түсімдер тең, əрі дискретті болса, 
сондай-ақ, салымдар аяқталысымен табыстар түсе бастаса, онда NPV  мəні 

                                                 
17 Объектная смета строительства 40 квартирного жилого дома №4. Кызылордажобакурылыс. 2011. –С.15. 
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қазіргі кезеңдегі екі рента шамаларының арақатынасы ретінде есептеледі 
[80]. 

 
NPV = Pk * an2/i Vhi  - ICfn1/i (5) 

 
мұндағы:  Рк_    - I, 2, ... n2 кезеңдер бойынша табыс; 
С I   - 1, 2,…n1 кезеңдер бойынша инвестициялық шығындар; 
Vh1-келтірілген ставка бойынша дисконттау  коэффициенті  -i ; 
n1- инвестиция салу мерзімінің ұзақтығы; 
n2- инвестициялық қайтарым алу мерзімінің ұзақтығы.  
 

Мынадай жағдайды елестетейік, инвестициялар əр тоқсан сайын 0,5 млн. 
ш.б. көлемінде 3 жыл бойы салынды (n1 = 3 жыл; С I = 0,5 • 4 = 2,0 
млн.ш.б./жылына; Р1 = 4). Табыстар салымдар аяқталысымен-ақ, түсе 
бастайды. Күтілетін қайтарым жылына 1,3 млн. ш.б. құрайды. Ай сайынғы 
түсімдер сегіз жыл ішінде, яғни екінші рента шектері: С I = 1,3; n2 = 8; Р2 = 
12. Рентабельділік нормасы - 10 %. 

 
12

10;8*3.1 aNPV =   4*4*5.0 10;3

3
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NPV = 1.3 * 5,5752 * 0,7513 – 0,5 * 4 * 2,5784 = 5,4452 – 5,1568 = 0,2884 
млн. ш.б. 

Инвестиция салудың басталуы мен табыстар түсімінің аяқталуы 11 жыл 
(3 + 8). А = Р * а

12
8;10

   шамасы инвестиция аяқталғаннан кейін табыстар 
сомасы қандай болу қажеттілігін көрсетеді, яғни үшінші жылдан кейін. Бұл 
сома мерзім соңына табыстар түсімінің артуын көрсетеді: - А (I + i)

n
 = S . 

Уақыт факторының ықпалын жою үшін (үш жыл), оны V
3 көбейткішін 

қолдана отырып, дисконттау керек. Басқаша айтқанда, қазіргі шамадан 
мерзімі шегерілген рентадан (табыстан) жедел рентаның қазіргі шамасы 
алынып тасталады.  

Сызба түрінде бұл кезең 11-суретте бейнеленген. 
 
                            Қайтарым кезеңі 
 
         0   1     2    3    4    5     6    7    8    9    10  11 
 
       инвестиция кезеңі 
 
 
 

Сурет 11 – Инвестицияның қайтарым сызбасы 
 



 

101 
 

Егер инвестициядан қайтарым (табыс), олардың аяқталуынан кейін 
бірден түспейтін болса, мысалы, бір жылдан кейін, онда келтірілген таза 
тиімділік (табыс), біршама төмен болады.  

 
12

10;8*3.1 aNPV =   * 4*4*5.0 10;3

3
aV − = 1.3 * 5,5752 * 0.6830 – 2 * 2,5784 = 

4,9503 – 5,1568 = - 0, 2065 млн. ш.б. 
 
Табыстардың алынуының бір жылға кейін шегерілуі жобаны тиімсіз етіп 

шығарады.  
Қарастырылған инвестициялық жобаларды бағалау нұсқалары 

тəжірибеде жиі кездеспейді. Кей жағдайларда инвестициялық салымдар мен 
олардың қайтарымы түрлі заңдылықтар бойынша да іске асырылады.  

Келтірілген таза табыстың абсолютті шамасы параметрлердің екі 
түрімен байланысты. Біріншілері инвестициялық үдерістерді объективті 
сипаттайды. Олар өндірістік үдеріс арқылы анықталады (өнім көп болса – 
табыс көп болады; шығындар аз – табыс жоғары).   

Екінші түріне бір ғана параметр тиесілі, яғни - салыстыру ставкасы.  
Біздің алдыңғы талдауларымыз NPV шамасын инвестициялық жобаны 

жүзеге асыру басталғанға дейін табуға сүйенетін. Алайда,  бұл шаманы 
салымдардың аяқталу мерзімінде немесе басқа кез-келген сəттерде 
(кезеңдерде) анықтауға мүмкіндік бар. Мұндай жағдайда келтірілген таза 
табыс t –кезеңінде келесі формула арқылы анықталады: 

 
NPVt= NPVo (1+i)

t
,     (6) 

 
мұндағы: 
 NPVo; NPVt – инвестициялық үдеріс басталғанға дейін жəне онан кейін біршама t 

уақыт өткеннен кейінгі келтірілген таза табыс. 
 
Келтірілген таза табысты талдай отырып, тағы бір мəселеге назар аудару 

қажет. Ставкалардың жоғары деңгейінде алыстатылған төлемдер NPV 
шамасына айтарлықтай əсер етпейді. Осыған орай, ұзақтық мерзімдерінің 
əртүрлілігі бойынша қайтарым нұсқалары, іс жүзінде, ақырғы экономикалық 
тиімділікпен тең болуы мүмкін.  

Осылайша, келтірілген есептеулер түрлі əдістер мен тəсілдер арқылы 
тұрғын үй саласындағы жобалық шешімдердің экономикалық тиімділігін 
бағалауға мүмкіндік береді. 
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3.2 Тұрғын үй құрылысы нысандарын жобалауда инвестициялық 

тəуекелді бағалаудың экономика-математикалық моделі 
 

 

Əлемдік Банктің ұсыныстары шеңберінде құрылыс саласында жобалық 
талдау бойынша тəуекелді бағалаудың негізгі үш бағыты (əдісі) 
ұсынылады: 

1. Сезімталдылықты талдау əдісі жоба үшін аса маңызды болып 

табылатын бастапқы мəліметтерді белгілі бір варияция ( ;5
+

   10
+

;  15
+

) 

түрінде қолдана отырып зерттеуге арналған. Мысалы, инвестиция мөлшері, 
табыс жəне шығын қарқындары, дисконттау нормасы жəне т.б. яғни бұлар 
өзгермелі (вариативті) көрсеткіштер бола отырып, жобаның тиімділік 
көрсеткіштерінің тұрақтылығына əсер етеді; 

 2. Статистикалық сынақтар əдісі (Монте-Карло əдісі) алғашында ПЕРТ 
(PERT Master Advance) жүйесінде əрбір кезеңнің жəне жалпы жоба 
мерзімінің күтілу ұзақтығын есептеп шығару үшін қолданылды (12-сурет).  

Мұндағы негізгі бастапқы айқынсыздық шектері кездейсоқ таңдалып 
алынады. Мысал ретінде шоғырланған тəуекелділік салдарын талдауға 
мүмкіндік беретін модельді қарастырып көрелік (12-сурет). Аталмыш 
модельдегі тəуекелдер жұмыстың көлеміне, мерзіміне жəне орындалу құнына 
əсер етуіне қарай  үш категорияға бөлінген. Тəуекелдердің бұл 
категориялары үш түрлі матрицаларда: жұмыс көлемінің матрицасы, жұмыс 
мерзімінің ұзақтығы матрицасы жəне құн матрицасы  түрінде көрсетілген. 

3. Сценарийлер əдісі (айқынсыздықтар ресмилендірілген əдіс) іс жүзінде 
кеңінен қолданылады. Тəжірибелі сарапшылар жоба бойынша оқиғаның одан 
əрі дамуының өнімді өндіру қарқынымен, табыстар мен шығындарды ескере 
отырып, бірнеше нұсқаларын қарастырады. Əрбір сценарий үшін жобаның 
таза ағымдық құнының мөлшері (NPV) жəне оның тиімділігінің басқа да 
көрсеткіштері есептеледі. 

Аталған əдістерге қатысты тəуекелдің  экономика-математикалық  
моделін жасақтау міндеттердің қойылуы мен шешімін талап етеді. 
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Сурет 12 – Монте-Карло əдісі бойынша тəуекелді кешенді бағалау  
блок-сызбасы 

 
 

Міндеттердің қойылуы инвестициялық жобаның тəуекелін екі жақты 
талдауды қарастырады. Біріншіден, экономикалық, саяси-əлеуметтік, 
фискалды-монетарлық тұрақсыздық жəне салалық ахуалға байланысты 
жобаның банкроттыққа ұшырау тəуекелі (сценарийлер əдісі). Мұнда алғашқы 
шекті шарт төмендегідей функция болады:  

 

                








+

−
=

o

ner
E

R
V

1

1
 ,                                           (7) 

Сметада берілген 

көрсеткіштер 

Өзгермелілер: 
- көлем 
- уақыт 

- құн 

Жұмыс көлемінің 
матрицасы 

(өзгермелілермен жұмыс 
көлемі бойынша 

көрсеткіштерді реттейді) 

Көлемдерінің 

өзгеруі 

Жұмыс мерзімінің 
ұзақтығының матрицасы 
(өзгермелілермен жұмыс 
ұзақтығы бойынша 

көрсеткіштерді реттейді) 

Көлемдерінің 
өзгеруі Іркіліс 

Құн 

Жұмыстар құнының 
матрицасы 

(өзгермелілермен жұмыс 
көлемі бойынша  ағымдық 
көрсеткіштерді реттейді) 

Ағымдағы қаржылық жағдайының 
матрицасы (құнның артуымен, 

табыстардың түсуінің кешеуілдеуімен 
байланысты қарыздармен есептесу 

Іркіліс 

Талап ету 
 (олардың көлемі есептеледі) 

Сындарлы жолды 

есептеу 

Жұмыс ұзақтығы 

(жоспар бойынша) 
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мұндағы: −oE табыстылықтың номиналды есептік ставкасы; −P « n » кезеңі (бір жыл) 

ішінде кəсіпорынның қызметін тоқтатуының орташа мүмкіндігі. 
 

Инвестициялық жобаның банкрот болу тəуекелі сараптамалық талдау 
нəтижесінде жəне тəуекелдің жиілік көрсеткіштерінің негізгі факторларын 
бағалау арқылы анықталады.  

Екіншіден, бағалы қағаздар рыногындағы мұндай жинақталған 
портфельді тəуекел инвестициялық қаржыларды салудың баламалы нұсқасын 
анықтайды, яғни жобалық шешімді жүзеге асырудың тиімділігі немесе 
тиімсіздігін айқындайды. 

Осылайша, біздің ойымызша, белгіленген міндеттің шарттарының 
негізінде келесі жайттарды анықтап алуымыз қажет: 

- орташа рыноктық табыстылықпен салыстыру арқылы жобаның 
тəуекелділік деңгейін ескере отырып, бастапқы (ең төменгі) жəне ең жоғарғы 
табыстылық мəнін; 

- кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығы саласындағы тəуекелді реттеу 
аймағын. 

Міндеттің осылайша қойылуы əрбір жобалық шешім үшін арнайы 
жасақталады жəне тəуекелді ескере отырып, жобаны бағалаудың келесі 
қадамын анықтайды, яғни келесі кезеңдерден тұратын міндеттің шешімін 
қарастырады. Бұл кезеңдер: инвестициялық жобаның банкроттыққа ұшырау 
тəуекелі, бағалы қағаздар рыногында баламалы портфельдің табыстылық 
тəуекелін анықтау.  
 Талдаудың классикалық нұсқасында жобаның табыстылығын бағалауға 
мүмкіндік беретін жүйелік вариациялық тəуекел есепке алынады.    

Инвестициялық жоба тəуекелінің сараптамалық талдауы жинақталған 
жəне аймақтық салалық жағдайдың ахуалына байланысты олардың балдық 
бағалауларының өлшемді түйіні ретінде келесі формуламен бейнеленеді:    
  

∑
=

×=
N

i

jj PAP
1

   ∑
=

×=
jn

i

ijijj PaP
1

1

µ
              (8)  

 
мұндағы ijP - −i  факторының тəуекелдің −j түріндегі баллдық бағасы; ija - −i  

факторының тəуекелдің −j түріндегі салмағы; jn -  тəуекелдің −j түрінде есепке 

алынатын факторлық белгілердің саны; µ - баллдық шкаланың жоғарғы деңгейі (1-ден 10 

баллға дейін қабылданған); jA - тəуекелдің −j түріндегі салмағы; jP - тəуекелдің 

−j түріндегі көрсеткіші; N - есепке алынатын тəуекел түрлерінің саны; P - тəуекелдің 

жинақталған көрсеткіші [83]. 

  
Жобалық шешімдерде нақты негізгі капиталға инвестиция баламасы 

ретінде инфляцияны, инфляциялық сыйақыны,  тəуекелді жəне тəуекелдік 
сыйақыны ескеретін қаржылық инвестициялар алынады.  
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Бағалы қағаздар рыногындағы табыстылық тəуекелі қалыпты бөліну 
заңына бағынатын кездейсоқ өлшем болып табылады, ол келесі шектермен 
анықталады: табыстылықтың математикалық күтімі жəне табыстылықтың 
орташа квадраттық ауытқуы.   

Берілген тəуекелдің табыстылық деңгейі келесі формула арқылы 
анықталады:   
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мұндағы minR - тəуекелсіз деңгей; R  - орташа рыноктық табыстылық; β  -ықтималдылық 

аргументі;   σP  - математикалық күту ықтималдылығы. 

  
Инвестициялық жобаның бірдей тəуекелділік деңгейінде алынған 

салыстырмалы талдау bE  мен pR ,  жəне баламалы  bP , тəуекелді басқару 

теориясының негізгі қағидаларын қалыптастыруға мүмкіндік береді:  
- bE ≥  pR жағдайында инвестициялық жобаларға инвестициялық 

қаржылар салудың тиімділігін білдіреді, мұнда pE - тəуекел сыйақысын 

есепке алушы  дисконт нормасы ретінде bE мəні қабылданады;  

- pR 〉 bE  жағдайында салымдардың тиімділігін білдіреді жəне 

инвестициялық жобадан бас тарту мүмкіндігін немесе оның маңыздылығы 
жағдайында инвестициялық жобаның табыс басымдылығын қамтамасыз 
ететін оның қажетті тəуекел деңгейін анықтауды керек етеді;  

- тəуекелді төмендету мақсатында оны басқару бойынша іс-шараларды 
жасақтап, жүзеге асыруды талап етеді. 

Осы əдістемеге сəйкес Қызылорда қаласында Жібек жолы көшесінде  
орналасқан 60 пəтерлі тұрғын үйдің құрылысының жобасы бойынша 
тəуекелдің моделін жасадық.  

Аталмыш жобаның тəуекелін бағалау үшін имитациялық модельдеу 
қолданылды, оның мəнісі – есептеу  жұмыстарын  (процедурасын ) жəне 
жобаның тиімділік өлшемдерін (біздің жағдайымызда мұндай шара ретінде 
табыстылықтың ішкі нормасы - IRR ) қайта-қайта есептеу, өйткені олар осы 
өлшемге əсер ететін анықталмаған өзгермелілердің кездейсоқ генерациясы 
болып табылады.  

Теориялық-ықтималдылық мағынасында жобаның келешектегі ақшалай 
ағымын анықтап алу керек. µ  математикалық күту арқылы C (Cash ) ақша 
ағымын белгілейміз. Сонда тəуекел өлшемі ретінде ақша ағымының  

σµ − айырмасынан төмен болу ықтималдылығы қабылданады. Мұндағы δ - 
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біршама оң сан. Яғни бұл күтілген екі ақша ағымдарының мəні тең дегенді 
білдірсе, онда қай ақша ағымы үшін )( σµ −〈CP   болса, сол ағым үшін  

тəуекелдің жоғарылығын көрсетеді.  
Əдетте, ақша ағымдары тəуекелінің өлшемі ретінде σ  (сигма) – ақша 

ағымының стандартты ауытқуы пайдаланылады. σ өскен сайын )( σµ −〈CP  

ықтималдылығы артады. 
Жылдар бойынша инвестициялық жобаның ақша ағымдарының бөлінуі 

21-кестедегідей болады. 
 

Кесте 21 - Жобаның ақша ағымының бөлінуі  
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Жобаның ақша ағымы бастапқы параметрлермен ),,,,,,( tnIFVPQfC o= , 

тікелей байланысты, мұндағы Q  - бір жылда пайдалануға берілген пəтерлер 

көлемі; P  – 1 шаршы метрдің болжамды бағасы ; V  – өзгермелі шығындар; 
F  – тұрақты шығындар; oI - бастапқы инвестициялар; n - жобаның мерзімі 
(жыл); t  - дисконттың салықтық ставкасы; r  –и дисконтталған ақша 
ағымдарының нормасы.  

Белгіленген бастапқы параметрлерге сəйкес жоба бойынша алғашқы 
мəліметтер төмендегідей болады: пəтерлердің жалпы ауданы Q  = 5150,50 

шаршы метр, бір шаршы метрдің бағасы P = 66,5 мың теңге, жалпы 
шығындар;   И =223,845 млн. тенге, оның ішінде тұрақты 
шығындарF =148250 мың тенге, өзгермелі шығындар V =12529,0 млн. тенге, 
бастапқы инвестициялар oI =201866,37, жобаның жүзеге асырылу мерзімі n = 

8 ай (0,4 жыл), салықтық ставка   t =2%, дисконт нормасы r =10%.  
)(xP  пəтердің əрбір шаршы метрінің сатылу мүмкіндігін белгілейміз. 

Ақша ағымының математикалық күтілімі келесі формула бойынша 
есептеледі:  

                                  [ ] ∫
∞

=
0

,)()( dxxPxCCE                                     (10) 

 

мұндағы: )(xC – ақша ағымының пəтерлердің сатылу көлеміне тəуелділігін 

сипаттайтын функция.  

 

Функция мына формуламен берілген:  
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Математикалық өзгерістер енгізе отырып, төмендегілерді аламыз: 
 

С=  
6,5260,5,11097365

6,5260,2,114009,251

≤−

>−

егерQQ

егерQ
 

 
Инвестициялық жобаның ақша ағымдарының сезімталдығын талдау 

дегеніміз – бұл бір немесе бірнеше əсер етуші факторлардың өзгеруінен 
жобаның ақша ағымдарының өзгерісін талдау. 

Көрсетілген белгілеулер бойынша жобаның шарттарын былайша 
жазамыз: 
 Q =5150,50 мың теңге; P =66,5 тенге; V = 33,78 тенге; F =148250 мың теңге; 

0I =20186,37 мың. тенге; n = 0,4 жыл, t =20%, r =10%.  

Осылайша, жобаның салық төлегенге дейінгі табысы тең болады:  

FVQPQ −− = ..2,3391482505,515078,335,51505,66 тенгемлн=−⋅−⋅  

Жылдық амортизация 0I / n  =215,1 млн. тенге, жəне салық салынатын 

бухгалтерлік пайда FVQPQ −− - 0I / n = 3392415-2151233=12,8 млн. тенге. 
Жоғарыда жасалған есептеулер бойынша салық [ FVQPQ −− - 0I / n ] t  тең,  

егер тік жақша ішіндегі мəн (яғни салық салынатын табыс), оң  жəне нольге 
тең болса, егер салық салынатын табыс нольден төмен немесе тең болса. 
Біздің жағдайымызда салық салынатын пайда 12,8 млн. теңгеге тең, ал салық 
төленгеннен кейінгі пайда, реинвестицияны ескере отырып 13548,5 мың 
тенге,  нақты ақша ағымы 1121,2 млн. тенге.  

Жалпы қарастырылып отырған модель шарттарында айлық ақша 
ағымын табу формуласы келесідей: 

 
     [ ]tnIFVQPQFVQPQ o /−−−−−− , егер FVQPQ −− - 0I / n >0 

      FVQPQ −− , егер FVQPQ −− - 0I / n ≤ 0                   

(10) 
 
 
         949,3     999,1    1006,3                                                                  1121,1 
 
 
 
     

Сурет 13 - Жобаның ақша ағымының мерзімдік диаграммасы 

1 2 3 8 
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Қызылорда қаласында Жібек жолы көшесінде  орналасқан 60 пəтерлі 

тұрғын үйдің құрылысының жобасының таза ағымдық бағасы 2.3-бөлімді 
есептелген болатын. Есептеулерге сəйкес NPV =26002,2 млн. тенге. 
Табыстылықтың ішкі нормасы IRR =10%.  

Осыған дейін біз модельдің барлық параметрлері тұрақты деп есептедік. 
Алайда, іс жүзінде күтілетін мəндердің келешек өзгеруін толық бағалау 
мүмкін емес. Экономикалық модель бірнеше өзгермелілерге сезімтал. 
Олардың ішінде ең маңыздылары: құылыс материалдарының бағасы, 
пайдалануға берілетін пəтерлер ауданы, капитал салымдары, жедел 
шығындар болып табылады. Өзгермелілердің бірінің 20%-ға дейін 
төмендеуін есепке ала отырып (басқа өзгермелілерді өзгертпей), IRR  үшін 
салдарын зерттеп көрейік.  

Мысалы, пəтерлердің бағасы  ( P ) 1 шаршы метрдің 66,5 мың теңгеге тең 
болуымен байланысты, капитал салымдары - нақты, жедел (операциалық) 
шығындар – нақты. 

Біздің моделімізге сəйкес осы параметрлер бойынша ақша ағымдарының 
бөліндісін табу қажет:  

 

=
dp

dc
   

0/,

0/),1(

0

0

〈−−−

〉−−−−

nIFVqегерPQQ

nIFVqегерPQtQ
 

 

=
dq

dc
    

0,

0),1()(

0

0

〈−−−−

〉−−−−⋅−

IFVQегерPQVP

IFVQегерPQtQP
                          (11) 

 

=
0dI

dc
   

0/,0

0/,/

0

0

〈−−−

〉−−−

nIFVQегерPQ

nIFVQегерPQnt
 

 
0,8;0,9;1,0;1,1;1,2 өзгеру коэффициенттерін қабылдаймыз. 

Арифметикалық өзгертулерді шеше отырып, ақша ағымының тəуелділіктерін 
табуға болады: пəтердің сатылу бағасынан; өткізілетін пəтерлердің 
ауданынан; капитал салымдарының көлемінен.  

Жекелеген параметрлердің жобаның тиімділік критерилеріне əсерін 
бағалау мақсатында сезімталдылық (үйлесімділік) коэффициенттері 
қолданылады, олар бір өзгермелінің (жоба параметрінің) пайыздық өзгерісін 
бейнелейді.  

Сезімталдылық коэффициенті келесі формула бойынша анықталады:  
 

Кч= ( ∆ IRR / IRR) / ( ∆Ф/Ф) = (Ф/IRR) ( ∆ IRR/ ∆Ф),                       (12) 

 
мұндағы чК – сезімталдылық (үйлесімділік) коэффициенті; ФIRR,  – табыстылықтың ішкі 

нормасы мен зерттелетін фактордың базалық мəні; ∆ IRR , ∆ Ф  – табыстылықтың ішкі 
нормасының өзгеру мəнінің есебі жəне зерттелетін фактордың өзгерген мəнін қабылдау. 
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3.1-бөлімде есептелген табыстылықтың ішкі нормасының базалық мəні 
10%-ды құрады IRR-дің өзгеруіне жобаның басқа да параметрлерінің 
қатысты өзгерісі 22-кестеде көрсетілген. 

    
Кесте 22 - Сезімталдық (маңыздылық) жəне жобадағы болжамды 
өзгермелілердің көрсеткіштері   

 

№ Өзгермелі IRR 
үйлесімділігі 

Сезімталдық 
(маңыздылық) 

Болжау 
мүмкіндігі 

IRR-дің 
сындарлы 
мəні 

1 Сатылу бағасы  
 

0,475 

 
 

жоғары 

 
 

жоғары 

 
 

17,5 % 

2 Өткізу көлемі  
0,475 

 
жоғары 

 
жоғары 

 
17,5 % 

3 Капитал 
салымдары 

 
0,4 

 
орташа 

 
орташа 

 
10,7 % 

4 Жедел 
(операциялық) 
шығындар  

 
0,4 

 
төмен  

 
төмен 

 
10,7% 

  
Ойлағанымыздай, жоба пəтердің сатылу бағасына, өткізілетін 

пəтерлердің ауданына, капитал салымдарының көлеміне барынша сезімтал. 
Ең негізгісі - жоба  пəтердің сатылу бағасына сезімтал, себебі бағаның 
бірнеше пайызға өзгеруі (төмендеуі) таза табыс көлемінің көп мөлшерде 
төмендеуіне алып келеді. Сонымен бірге, жобаның сезімталдығы пайдалану 
шығындарына барынша төмен, өйткені, барлық пайдалану шығындарының 
көлемін арттыра отырып, орнын толықтыруға болады.  

23-кестеде келтірілген жоба факторларының өсу деңгейі мен олардың 
рейтингтік бағасы жəне IRR-дің үйлесімділік мəнін есептеулер 
сезімталдылық матрицасын құрастыруға мүмкіндік берді.  

 
Кесте 23 – Сезімталдылық жəне алдын-ала анықтау матрицасы  

 
Өзгермелілерді 

алдын-ала анықтау 
Өзгермелілердің сезімталдығы 

жоғары орташа төмен 

Төмен 
Орташа 
жоғары 

I 
I 
П 

I 
П 
Ш 

П 
Ш 
Ш 

Ескертпе: I – онан əрі тексеру; П – мұқият қадағалау; Ш – белгілеу жəне сату. Дерек көзі: автордың 
құрастыруы 

 
Тəуекелді төмендетудің негізгі тəсілдері диверсификация (кəсіпорынның 

қуатын қызмет түрлері бойынша бөлу); тəуекелді жобаға қатысушылар 
арасында бөлу; шешімнің тиімсіздігін төмендету мақсатында қосымша 
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ақпараттар алу; күтпеген шығындар туындаған кезде оларды жабатын 
қаржылық құралдарды жинақтау. 

Тұрғын үй нысандары құрылысын жобалаудағы тəуекелдерді бағалау 
міндеттерін шешу статистикалық модельдеу əдісімен жүргізілді. Мəнісі – 
үдерістің құрылымдық сызбасының негізгі байланыстарын анықтау, оны 
ресми сипаттау, зерттелетін жүйенің қызметімен қатар жүретін кездейсоқ 
өлшемдерді модельдеу, модельдеу нəтижелерін статистикалық өңдеу, талдау 
жəне жинақтау.  
 
 
 

3.3 Тұрғын үй құрылысында несие тəуекелдерін төмендету 

бағыттары 

 

 

Соңғы кездері Қазақстанның банктік қызмет рыногы біршама 
өзгерістерді басынан кешіруде. Оған мысал  ретінде ипотекалық 
несиелендірудің отандық рыногының дамуын атауға болады. Ипотекалық 
несиелендіру – тұрғын үй саласына инвестиция тартудың тиімді тəсілдерінің 
бірі. Ипотека тұрғындардың  - тұрғын үй жағдайларын жақсартуға деген; 
банктердің – тиімді жəне пайдалы жұмысқа деген; құрылыс кешенінің - 
өндірісті ырғақты жүктеуге деген; ал мемлекеттің – экономикалық өсуге 
деген мүдделерін келістіреді.  

Жылжымайтын мүлік рыногының қазіргі жағдайын сатушылар мен 
сатып алушылардың қауіпті-күтушілік ұстанымы жəне де банктердің 
ипотекалық несиелер беру шарттарын өзгертуі ретінде сипаттауға болады. 
Оны  бүкіл əлемдік рынокқа əсер еткен жəне түрлі елдерге көптеген 
тұрақсыздықты алып келген өткен жылда АҚШ-та болған ипотекалық 
дағдарыспен түсіндіруге болады. Алайда, 2006 жылы ҚР Ұлттық Банкімен 
жəне Қаржылық рынок пен қаржылық ұйымдарды бақылау мен реттеу 
агенттігі қабылданған уақытылы шаралар біздің ел үшін экономикалық 
дағдарыс айтарлықтай терең болмауына ықпалын тигізді. 

Қазақстан үкіметі халықтың түрлі топтарына тұрғын үйдің қол 
жетімділігін қамсыздандыратын тұрғын үй құрылысын дамыту мəселелерін 
кешенді шешу мақсатымен 2004 жылы 14 сəуірде 2005-2007 жылдарға 
арналған тұрғын үй құрылысын дамытудың мемлекеттік бағдарламасының 
жобасын мақұлдады, 2007 жылы оның жүзеге асырылу мерзімінің 
аяқталуына байланысты ол өз жалғасын  Қазақстан Республикасында 2008-
2010 жылдарда тұрғын үй құрылысын дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасында  тапты.  

Бұл бағдарламалардың негізгі міндеті ипотекалық несиелердің жəне 
тұрғын үй құрылыс жинақтарының халықтың түрлі топтарына қол 
жетімділігін арттыру болды. Осыған байланысты отандық ипотекалық несие 
рыногы қандай да бір тəуекелдерден қаншалықты сақтандырылғандығын 
қарастыру маңызды болып табылады.  
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Ипотекалық тұрғын үй несиесі – банктің (немесе банктік емес несиелік 
ұйымның) жеке тұлғаға (азаматқа) ұзақ мерзімге сатып алынатын тұрғын 
үйді мідеттемені қамсыздандыру ретінде кепілдікке алу  арқылы тұрғын үй 
алу үшін беретін несиесі.  

Ипотекалық несиелендіру салыстырмалы түрде тəуекелділігі төмен 
банктік операцияға жатады. Тұрғын үй меншігін кепілдікке ресми түрде 
пайдалану мүмкіндігімен байланысты тұрғын үйді несиелендіру тəуекелі 
клиенттің несиені қайтармауы жағдайында банктің кепілдікке қойылған 
мүлікті алу мəселесінің заңды түрде жеткілікті шешілмегендішімен арта 
түседі. Ипотекалық несиелендірудегі тəуекелдің көп бөлігі қарызгер мен 
инвестордың мойнына түседі. Жылжымайтын мүлікті дұрыс бағалаған 
жағдайда, ипотекалық несиелендіруге байланысты туындайтын кесі 
тəуекелдерді бөліп көрсетуге болады: несиелік, пайыздық мөлшерлемелік, 
мерзімінен бұрын несиелік.  

Несиелік тəуекел негізгі қарыз бен пайыздың төленбеуімен байланысты. 
Мұндағы тəуекелді банкпен қатар – уақытылы емес немесе бөлшектей 
қайтару тəуекелі, сəтсіздік тəуекелі (қарызгер кепілдікке қойылған мүлікті 
сатып алу құқығынан айырылған жағдайда оны басқа сатып алушыға сату 
кезіндегі банктің шығындары), қарызггер де өз басынан кешіреді – 
банкроттық тəуекелі, банктің қаржылық жағдайының нашарлауы 
нəтижесінде ол өз есеп шотындағы қаржыны жоғалтуы мүмкін. 

Банктің активтік операциялары тəуекелі пайыздық тəуекел деңгейімен 
байланысты. Бұл ұзақмерзімді инвестициялардың классикалық тəуекелі жəне 
де оның мəні  банктер, несиелік мекемелер, инвестициялық институттар үшін 
тартылған қаржылар бойынша, орналастырылған активтер бойынша олар 
төлеп отырған пайыздық мөлшерлемелердің артуында болып табылады.  

Ипотекалық несиелендіру тұрғын үй құрылысын халықтың қаржысымен 
қаржыландыруға мүмкіндік береді, сонымен бірге, қаржыландырудың 
қосымша көзі болатын кепілдік құжат екінші ретті рыноктың болуын 
пайымдайды. Бұл саладағы бай əлемдік тəжірибе көрсетіп отырғандай, 
ипотекалық несиелендірудегі тəуекелдер болғанымен, оларды теңестірілген 
күйде бөлуге жəне төмендетуге болады. Кепілдік құжат осыған байланысты 
кепілдік арқылы тұрғын үй құрылысын ұзақмерзімді ипотекалық 
несиелендірудің түрлі сызбаларын қолдану иедясын жүзеге асыру құралы 
қызметін атқарады.  

Ипотекалық несиені қайтармау тəуекелін төмендету үшін ипотека пəнін, 
клиенттің өмірі мен еңбек ету қабілеттілігін, сол сияқты жұмыссыздықтан   
міндетті сақтандыруды енгізу қажет.  

Тұрғын үйді ипотекалық несиелендірудегі сақтандыру жүйесін құрудың 
мақсаттары мыналар: 

- орташа жəне онан төмен табысты халық тобы үшін ипотекалық тұрғын 
үй несиесінің қол жетімділігін арттыру; 

- қарызгердің дефольт болу  мүмкіндігіне байланысты несиелік 
ұйымдардың тəуекелдерін төмендету; 
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- ипотекалық несиелендіру рыногының жалпы көлемін кеңейту; 
- несие беру процедурасы мен оған қызмет көрсетудің қосымша  

стандарттары мен талаптарын енгізу есебінен несиелік тəуекелді төмендету; 
- ипотекалық несиелердің екінші рыногын дамыту үшін алғышарттар 

құру. 
Несиелік тəуекелді сақтандырудың негізгі шарттары мынадай: 
- сақтандырушы қолдаған несиелік ұйымдардың несиелер беруі мен 

қызмет көрсетуі; 
- несиелендіру мерзімі аяқталғанша сақтандыру келісім-шартын бұзудың 

мүмкін болмауы; 
- несиені өтемеген жағдайда жəне кепілдікке қойылған мүлікке қатысты 

жаза қолданылған жағдайда кепілдікке қойылған мүлікке меншік құқығын 
сақтандырушыға беру. 

Сақтандыру құнына ықпал етуші негізгі факторлар төмендегідей: 
- сақтандыру төлемдерінің жиілігі – сақтандыру шарттарының мерзімі 

келген жыл бойы сақтандырылған несиелер үлесі мен сақтандыру 
сыйақысының  төлемі; 

- шығындар деңгейі – сақтандыру сыйақылары төленген жыл бойын 
сақтандырылған несиелер бойынша шығындардың орташа пайызы; 

- капитал құны – ипотекалық несиелерді сақтандыруда резервтерге 
қойылатын талаптармен анықталады; 

- андеррайтингті өткізуге жұмсалған  шығындар – сақтандыру құнына 
қосылатын барлық бағаларды анықтаумен байланысты іс-шаралар. 

Осылайша, кез келген саладағы кəсіпкерлік қызмет уақыты мен 
ауқымын анықтауға мүмкін болмайтын өмірді жəне мүлікті жоғалту 
тəуекелімен байланысты. Кəсіпкерлік табыстың туындауы капиталды 
салудан тəуекелге төлем түрінде түсіндірілуі кездейсоқтық емес. 
 Экономикалық қатынастар жүйесі кəсіпкерлер үшін қауіпсіз ағынды 
таңдауға мүмкіндік беретін тəуекелді тиімді басқару институттарын өңдеді.  

Шетелдердегі зерттеулер көрсеткендей, сақтандыру тек кəсіпкерлердің 
бизнестегі жоғалтуларын теңестіруге ғана емес, сол сияқты сақтандыру 
объектілерінің бірі түрлі нысанда адамдардың өмірі мен денсаулығын 
сақтандыру болғандықтан, əлеуметтік қамсыздандырудың кепілі рөлін 
атқарады.  

Осылайша, Канадалық ипотекалық тұрғын үй корпорациясы ипотекалық 
несиелендіру саласындағы тəуекелдерді бағалауға қатысты ғана емес, сол 
сияқты өте маңыздысы, ипотекалық рыноктағы дағдарыстық жағдайдың 
алдын алуға жəне алдын алу шараларын қабылдауға мүмкіндік беретін 
тəуекелді басқару жүйесін өңдеуде бай тəжірибесі бар. Корпорация  несиені 
толығымен 100% кепілдендіреді, ал клиент ол үшін несиенің барлық 
мерзіміне есептейтін болсақ, шамамен 0,3% төлейді. 

Шет елдер мен посткеңестік елдер тəжірибесімен қатар, Қазақстан 
Республикасы уақыттың объективті талабы болып отырған ипотекалық 
тұрғын үй несиесін сақтандыру жүйесінде  өз тəжірибесі бар. Осылайша, 
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2003 жылы ипотекалық несиелерді кепілдендіру Қоры құрылды. Оның негізгі 
міндеті ипотекалық несиелерді кепілдендіру жүйесін  қалыптастыру мен  
сақтандыру рыногының тиісті сегментін қалыптастыру болды.  

Қор ипотекалық несиелерді беруде бірқатар ерекшеліктерге ие 
мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыруға қатысады. Олардың  арасынан 
маңыздыларын атап көрсетейік: 

- несиелендіру мерзімі – 20 жылға дейін; 
- сыйақы мөлшерлемесі – 9-10%; 
- несие валютасы – теңге; 
- алғашқы жарна мөлшері - 10% кем емес; 
- тұрғын үйдің 1 шаршы метр бағасы – республика бойынша орташа 350 

АҚШ доллары; 
- мерзімінен бұрын төлеуге мораторий – 3 жыл; 
- 15% дейін алғашқы жарнаны төлеген жағдайда заемның «Ипотекалық 

тұрғын үй несиелерін сақтандырудың Қазақстандық қоры» АҚ-ында міндетті 
кепілдендіру; 

- заемның максималды сомасы – 5 млн.теңге; 
- заемның минималды сомасы – 600 мың теңге. 
Дегенмен, соңғы жылы орын алған жаһандық қаржылық дағдарыс 

құрылыс саласына, оның ішінде тұрғын үй құрылысына елеулі зардабын 
тигізіп отыр. ҚР Үкіметінің 2009-2011 жылдарға арналған дағдарысқа қарсы 
бағдарламасын жүзеге асыру барысының əр бес бағыты – қаржы секторын 
қолдау, құрылыс саласы, шағын жəне орта бизнес, агроөнеркəсіптік кешен, 
сондай-ақ инновациялық-индустриялық даму бойынша нақты іс-шаралар 
кешені жоспарланып, жүзеге асырылды.  

Дағдарысқа дейін құрылыс саласы еліміздің əр жылда өндірілетін ішкі 
жалпы өнімнің 20 пайызынан кем бермейтін, былтырғы жылы (2008 жылы) 
оның үлесі еселеп азайды. Уақытында салынбай, үлескерлер тиісті 
пəтерлерін ала алмағандықтан, бұл сала əлеуметтік қайшылықтарды да 
тудырды. Оның жұмысын жандандыру мақсатында мемлекет Ұлттық қордан 
3 млрд. доллар көлемінде қаражат бөліп отыр.  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің  2007 жылғы  6 қарашадағы № 1039 
қаулысымен бекітілген  Қазақстан Республикасының əлеуметтік-
экономикалық дамуының тұрақтылығын  қамтамасыз ету жөніндегі  бірінші 
кезектегі іс-қимылдар жоспарын іске асыру шеңберінде,  елдің ипотека 
рыногындағы тұрақтылығын  қамтамасыз ету, үлескерлер құқықтарын қорғау 
жəне  құрылыс объектілерін аяқтау мақсатында жылжымайтын мүлік 
рыногындағы проблемаларды шешудің мынадай тетіктері жүзеге асырылды: 

- Объектілер салуды аяқтауға құрылыс салушыларға одан əрі кредит 
беру үшін екінші деңгейдегі банктерде  негізделген депозиттер орналастыру 
үшін  қаражат бөлу. «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат Қоры арқылы 95 
млрд. теңге бөлінді. 2008 жылы  Астана қаласындағы  31 объектіні 40,8 млрд. 
теңге сомасына жəне Алматы қаласындағы 14 объектіні  23,1 млрд. теңге 
сомасына қаржыландыруды жүзеге асырды; 
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- Мемлекеттің пəтерлер сатып алуы. Құрылыс салушылардан Астана 
қаласындағы құрылыс объектілерінен пəтерлер сатып алуды жүзеге асыру 
үшін Астана қаласының əкімдігіне 41 млрд. теңге бөлінді, соның ішінде  2008 
жылы – 21 млрд. теңге. Астана қаласының əкімдігі  47 объектіден 6223 пəтер 
сатып алуға шарт жасасты,  қаражатты игеру сомасы 18 млрд. теңгені 
құрайды; 

- Проблемалы объектілер салуды аяқтау үшін  Астана, Алматы 
қалаларының əкімдіктеріне  ақша бөлу. Проблемалы объектілер салуды 
аяқтау үшін Астана жəне Алматы қалаларының əкімдіктері  ЖШС-лар құрды 
жəне  тиісінше 17,2 млрд. жəне  10 млрд. теңге бөлінді. Теріс пиғылды 
құрылыс салушылардан мүлікті талап ету жəне ТҚК беру туралы  Астана 
қаласы бойынша берілген 19  сот талабы бойынша соттардың шешімдерімен 
залалдың орнын толтыру ретінде үлескерлерге  аяқталмаған үлестік құрылыс 
объектілерінің барлығына  құқықтар берілді; 

- Еуразиялық Даму Банкі ипотекалық кредиттер бойынша талап ету 
құқықтарын сатып алуды жүзеге асыру үшін «Қазақстандық ипотекалық 
компания» АҚ-ны қорландыру. «Қазақстандық ипотекалық компания» АҚ-
ның бірінші кезектегі іс-қимылдар жоспарын  іске асыру шеңберінде  20,5 
млрд. теңге бөлінді, соның 10,5 млрд. теңгесі игерілді; 

- Ипотеканы қайта қаржыландыру. 1) ипотекалық қарызды қамтамасыз 
ететін тұрғын үйді қоспағанда, қарыз алушыда басқа тұрғын үй болмаған 
жағдайда алдыңғы кезеңдерде алаңы 120 шаршы метрден аспайтын тұрғын 
үйге ипотекалық қарыздар алған жəне осы ипотекалық қарыздарға қызмет 
көрсету жөніндегі өздерінің міндеттемелерін адал орындаған  қатардағы 
қарыз алушылар үшін мерзімі 15 жылдан аспайтын ставкаларды жылдық 
12,5%-ға дейін төмендете отырып, ипотекалық кредиттерді  «ҚИК» АҚ-ы 
мен  ЕДБ арқылы «Самұрық-Қазына» ҰƏҚ» АҚ-ның қайта қаржыландыруы. 
Бағдарламаның жалпы сомасы – 120 млрд. теңге.  

2) Халықтың басымдық берілген санатына (əлеуметтік сала, бюджет 
саласы қызметкерлері, мұғалімдер, медқызметкерлер жəне т.б.) арналған 
ипотеканы «Самұрық-Қазына» ҰƏҚ» АҚ-ның қайта қаржыландыруы «ҚИК» 
АҚ арқылы 15 жыл мерзіммен жылдық 10,5 % түпкі ставка бойынша 
берілетін болады. Бағдарламаның жалпы сомасы  - 60 млрд. теңге. Екінші 
бағыт бойынша сұраныс болмаған жағдайда қаражатттың қалған бөлігі 
бірінші бағытты іске асыруға бағытталатын болады – «Самұрық-Қазына» 
ҰƏҚ» АҚ ипотекалық кредиттерге жылдық 12,5 %-ға дейін ставкаларды 
төмендете отырып, «ҚИК» АҚ жəне, ЕДБ арқылы қайта қаржыландыруы; 

- Мемлекеттің қатысуы бар ұлттық компаниялар мен акционерлік 
қоғамдардың Астана жəне Алматы қалаларындағы аяқталмаған 
объектілердегі пəтерлерді сатып алуы.  

Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, ипотекалық несиелендіру 
саласындағы тəуекелдерді төмендету мақсатында  мынадай шараларды  
ұсынамыз: 

- кепілдендіру шараларын жетілдіру; 
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- кепілдендірудің жаңа бірегейленген тəртібін енгізу; 
- жаңа автоматтандырылған ақпараттық жүйе енгізу; 
- кепілдендірудің жаңа тізбесін өңдеу; 
- тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламаларын қолдау (қол 

жетімді тұрғын үй, жеке тұрғын үй құрылысы, арендалық тұрғын үй, 
жергілікті атқарушы органдардың өңірлік бағдарламалары); 

- кепілдендірудің жаңа рыноктық өнімдерін өңдеу мен енгізу: 
- Ипотекалық несиелендіруді сақтандырудың Қазақстандық Қорының 

ұйымдық құрылымын оңтайландыру; 
- экономикалық тиімділік негізінде өңірлік желілерді дамыту. 

 
 

 3.4 Тұрғын үй құрылысындағы өзгерістерді болжамдау жəне 
жобалау шешімдерінің экономикалық тиімділігі 

  

  

Тұрғын үй құрылысындағы жобалық шешімдерді жүзеге асырудың 
қорытындыланған көрсеткіштерін алу үшін уақыт жəне құн бойынша 
орындалуды салыстыратын көрсеткіштер жүйесін өңдеу қажет. Бұл 
көрсеткіштер құрылыстың есептік сметалық құнын анықтағаннан  кейін 
есептелуі керек. 

Біздің ұсынысымыз бойынша, СН РК 8.02-01-2002 негізінде, тұрғын үй 
құрылысының орташа құны мынадай формуламен есептеледі18: 

 

)/(
баз

смр

тек

смрндсбаз JJххКSххС =                                                (13) 

мұндағы:  
S – тұрғын үйдің шаршы метрмен алаңы; 
C – тұрғын үйдің 1 шаршы метр алаңына есептегендегі құрылыстың орташа базалық 
құны, мың теңгемен 
K – ҚҚС ескеретін коэффициент; 
J – 1991 жылдың сметалық бағаларымен салыстырғандағы құрылыс құнының ағымдық 
кезеңдегі құрылыс-монтаждық жұмыстардың өңірлік индексі (ҚР статистика жөніндегі 
Агенттігінің мəліметтері); 
J – 2001 жылдың 1 шілдесіндегі сметалық бағаларымен салыстырғандағы құрылыс 
құнының ағымдық кезеңдегі құрылыс-монтаждық жұмыстардың өңірлік индексі (ҚР 
статистика жөніндегі Агенттігінің мəліметтері) . 
 

Осылайша, мысалы, Алматы қаласындағы жалпы алаңы 1400 шаршы 
метр 5 қабатты каркастық-кірпіштік тұрғын үйдің құны құрайды: 

 
1400х49,11х1,16х141,47/127,95 = 88 456 мың теңге,  
 

мұндағы: 

                                                 
18 Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства. Астана. 2002. –

С.48. 
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1400- тұрғын үйдің шаршы метрмен алаңы.; 
49,11 –жалпы алаңны 1 шаршы метрінің құрылысының  орташа базалық құны, мың 

теңге; 
1,16 – ҚҚС ескергендегі коэффициент; 
141,47 – Алматы қаласы бойынша ағымдық индекс (2011 жыл шілде); 
127,55 – Алматы қаласы бойынша базалық индекс (2011 жыл шілде); 

 
Осындай ғимараттың Ақтөбе қаласындағы құны болады: 

1400 х49,11 х 1,16 х 0,956 х105,918/100,519 = 80 341 мың теңге 
мұндағы:  
0,956 – өңірлік түзетуші коэффициент; 
105,918 – Алматы қаласындағы ағымдық индекс (2011 жыл шілде); 
100,519 – Алматы қаласындағы базалық индекс (2011 жыл шілде). 

 
Қызылорда қаласындағы Жібек Жолы тұрғын үй ауданындағы жаңа 

көпір маңындағы 60 пəтерлік №6А тұрғын үйінің құрылысы жобалық-
сметалық құжаттамасы – «Сəулет жəне құрылыс архитектурасы саласындағы 
мемлекеттік нормативтер» негізінде (СНИР -2001 жəне СНИП РК 1.01-01-
2001г.)  жəне СН РК 8 02-01-2002 сəйкес жүзеге асырылады. 

Жобаны өңдеу жобалауға техникалық тапсырманы өңдеу мен беруден 
басталады. Жобалауға техникалық тапсырманы тапсырыс беруші мынадай 
нысанмен береді (24-кесте): 

 
Кесте 24 - Қызылорда қаласындағы Жаңа көпір ауданындағы 60 пəтерлік 
тұрғын үй құрылысын жобалауға тапсырма 

 
№ Негізгі мəліметтер мен талаптар тізімі Негізгі мəліметтер мен талаптар 
1 Жобалауға негіздеме Қызылорда қаласы əкімдігінің  23.02.2009ж. №1125 

қаулысы 
15.11.2009ж. №4704 архитектуралық-жоспарлық 
тапсырма 

2 Құрылыс түрі Капиталдық құрылыс 
J Объектінің орналасуы Жібек Жолы даңғылы мен Қызылорда қаласындағы 

Шымкент-Самарра автомагистралінің қиылысы 
4 Тапсрысы берушінің атауы Қызылорда қалалық  сəулет жəне 

құрылыс  бөлімі 
5 Бас тапсырыс беруші Тендерге сəйкес 
6 Атқарушылар құрамы Бас жобалаушы – 

«ҚызылордаЖобаҚұрылыс»ЖШС, 
инженерлік жұмыстар –«ГИЗ»ЖШС 

7 Жобаның кезеңділігі Жұмыс жобасы, бір стадиялық 

8 Бас жоспарға, аумақты көркейтуге 
жəне шағын архитектуралық 
нысандарға қойылатын негізгі  

талаптар 
 

СНИП РК 3.02.02-2001 сəйкес орындау, бас 
жоблаушының техникалық тапсырмасы мен 
қалалық архитектурамен келісе отырып 
 

9 Құрылыстың ерекше шарттары Климаттық аудан -1Уг 
Алаңның сейсмикалық баллы 
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24-кестенің жалғасы 
 
10 Архитектуралық-жоспарлық шешімге, 

оның ішінде ТЭК, қабаттылыққа  
негізгі талаптар 

Қабаттылық - 5 қабат, 1 бөлм.-5 пəтер, 2 бөлм.- 
25 пəтер, 3 бөлм.-25 пəтер, 4 бөлм.-5 пəтер. Шатыр 
астындағы этаж- техникалық, сылау- тапсырыс 
беруші мен қалалық архитектура  
 
келісімі бойынша. 

 Инженерлік бөлімге, инженерлік 
жəне технологиялық жабдықтарға 

талаптар 

Жылумен қамсыздандыру, əлсіз токтар, сумен 
қамсыздандыру, кəріз бен электрмен қамсыздандыру 
техникаалық шарттарға сəйкес. Ыстық сумен 
қамсыздандыру суды жылытқыштан, Пəтер 
бойынша жылуды есептеу құралдары 
қарастырылмаған, пəтер бойынша суды есептеу 
құралы орнатылсын, техникалық шарттарға сəйкес 
ішкі газбен  

12 Негізгі құрылыстық қоршайтын 
құрылғылар мен ұсталық өнімдер 

Іргетастар – құрастырмалы ж/б, баспалдақтар –
құрастырмалы ж/б, лифт –жоқ, жабу плиталары –
Қызылорда облысының аумақтық каталогы бойынша, 
шатыр- ағаштармен металдық черепица, 1-інші жəне 
2-інші қабаттар  қабырғалары -  М100 күйдірілген 
кірпіштен, 3-інші, 4-  жəне 5-інші қабаттар – 
қалыңдығы 640мм М75 кірпішінен, ашық кеңістікті 
толтыру – терезе мен балкондық есіктер пластикадан, 
ішкі есіктер – ағаш. 

13 Сметаны құрастыруға талаптар Ағымдық бағамен 30% экологиялық коэффициентпен 

14 Тапсырыс берушіге 
берілетін РП саны 

4 (төрт) 

15 Келісім қажеттілігіне қарай 
талаптар 

Бас жоспар, қабаттардың жоспары, фасадтардың 
жоспарын  бас жобалаушы қалалық архитектура мен 
тапсырыс берушіге келісімін алу үшін беріледі 

16 Азаматтық қорғаныс пен төтенше 
жағдайлардың алдын-алу шараларын 

өңдеуге байланысты талаптар 

Талап етілмейді 

17 Жобалаудың ерекше шарттары Бас жобалаушы төмендегідей жұмыстарды орындауға 
міндетті: 

• Қоршама құрылғылардың (қабырғалар, 
шатыр) материалдарын таңдау; 

• Ұсталық өнімдерді таңдау; 
• Сыртқы əрлеу; 
• Ішкі əрлеу мен едендер; 
• Енетін жəне шығатын инженерлік 

коммуникациялар, жалпы бас жоспар; 
• Жобалық шешімдерді мүдделі ұйымдармен 

келісу, бас жобалаушының тапсырмасы 
бойынша субжобалаушының орындауы; 

• Инженерлік қамсыздандыру бойынша 
жүктеме беру; 

• Инженерлік коммуникациялар; 
Сыртқы инженерлік желілердің, автожолдардың 
құрылысы, жер асты суларының деңгейін төмендету 
шаралары жергілікті бюджет есебінен жүзеге  
асырылады. 
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Техника-экономикалық көрсеткіштер тізіміне төмендегілер енді (25-
кесте): 

 
Кесте 25 - Тұрғын үй құрылысының жобасына енгізілетін тұрғын үй 
ғимараттары үшін көрсеткіштер тізімі  
 
№ Көрсеткіш атауы өлшем 

бірлігі 
Көрсеткіштер 

   
ұсынылған Бекітуге 

ұсынылған 
Ескертпе 
Арту 
Кему 

1 2 3 4 5 6 

1 Ғимараттың қабаттылығы қабат 5   

2 Құрылыс алаңы шаршы метр 1445,16 1500,8 +55,64 

3 Тұрғын үй алаңы шаршы метр 5647,15 6417,7 +770,55 

4 Пəтердің алаңы (пайдалы) шаршы метр 4292,10 4492,59 +200,42 

5 Пəтердің жалпы алаңы шаршы метр 5150,50 4853,34 -297,16 

6 Құрылыс көлемі: 
Оның ішінде 0.000 төмен 

куб. м. 
куб. м 

24222,3 
2918,35 

24222,3 
2918,35 

- 
- 

7 Пəтер саны оның ішінде 
1-бөлмелі 
2-бөлмелі 
3-бөлмелі 
4-бөлмелі 

дана 60 
5 
25 
25 
5 

60 
5 
25 
25 
5 

- 
- 
- 
- 
- 

8 Құрылыстың 2005ж. базалық 
бағамен жалпы құны,  

 
 

млн. теңге 

 
 

146,325 

 
 

151,893 

 
 

+5,568 

Оның ішінде ҚМЖ млн. теңге 143,762 149,065 +5,303 

- жабдық млн. теңге 0,577 0,763 +0,186 

 - басқа млн. теңге 1,986 2,065 +0,079 

9 2011 ж.ағымдық бағамен 
құрылыстың жалпы құны 

 
 

млн. теңге 

 
 

223,845 

 
 

247,490 

 
 

+23,645 

Оның ішінде ҚМЖ млн. теңге 180,34 198,108 +17,974 

- жабдық млн. теңге 0,723 1,015 0,292 

- басқа млн. теңге 42,988 48,367 +5,379 

10 Пəтердің 1 шаршы метріне 
үлестік капитал салымдары 

 
 

млн. т/бірлік 

 
 

0,046 

 
 

0,051 

 
 

+0,005 

11 Құрылыстың еңбек сиымдылығы мың 
адам/күн 

13,25 14,81 +1,56 

12 Құрылыстың ұзақтығы  
ай 

 
12,0 

 
12,0 

 
- 

13 Құрылыс түрі  жаңа 
14 Материалдар шығыны     

- цемент тн 1059,6 1063,1 +3,5 

- металл тн 102,2 105,0 +2,8 

- ағаш куб.м. 86,3 88,92 +2,62 

 
Құрылыстың жалпы құнының 2011 жылғы ағымдық бағамен есептелуі 

жалпы құрылыстық жұмыстардың, объектілік сметалардың жəне 
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құрылыстың құнының сметалық есебінің локальдық сметасы бойынша 
алынған. 

Жобаның қорытынды құнын 26-кестеде көрсетейік. 
 

Кесте 26 - Құрылыстың құнының жинақтық сметалық есебі 
 
№ Жұмыс пен шығын атауы Құны, мың теңге Барлығы, 

мың теңге Құрылыс-
монтаждық 
жұмыстар 

Жабдық, 
жиһаз жəне 
инвентарь 

Басқа да 
шығындар 

1 Құрылыстың сметалық құны 198 107,8 1 014,7 6 781,2 205 903,704 

2 Инженердің, техбақылаудың 
қызметтері 

- - 983,79 
 

983,79 

3 Жобалық-сметалық 
құжаттама құны 

- -  
7 171,27 

 
7 171,27 

4 Сараптама құны - - 432,676 432,676 

5 Топографиялық жəне зерттеу 
жұмыстарының құны 

- -  
305,14 

 
305,14 

6 Авторлық бақылау 0,2% - - 411,81 411,81 

 Барлығы: 198 107,8 1 014,7 16 085,9 215 208,39 

 ҚҚС 15%   32 281,26 32 281,26 

 Барлығы: 198 107,8 1 014,7 48 367,1 247 489,65 

  
 
Тұрғын үйдің сметалық есебінің құнының мəліметтері көрсетіп 

отырғандай, жобалық шешімге сəйкес – 247,490 млн.теңгені құрап отыр. 
Құрылыстың базистік құны – 151,893 млн.теңге. 2006 жылғы айлық есептік 
көрсеткіштің 2001 жылғы айлық есептік көрсеткішке қатынасын көрсететін 
ағымдық коэффициент – 1,329.  

Қызылорда облысының мамандандырылмаған құрылысына қатысты 
жергілікті жағдайларға байланысты мынадай нормативтер қабылданған: 
аумақтық аудан – 11-1; белгіленген жұмыстар бойынша жоспарлық қор 
жиналымының тасымалдау шығындары -6%; қарастырылмаған шығындарға 
қаржы резерві - 2%; экологиялық коэффициент – 1,3. 

Жобаға шығындарды жоспарлау – бұл оны жүзеге асырудың маңызды 
құрамдас бөлігі. Жобаның барлық қатысушыларының – жеткізушілер, 
банктер, тапсырысты орындаушылар – барлығының да өз жоспарлары бар 
жəне де жоба басшысы өз қызметін жоспарлағанда оны ескеруі керек.  

Шығындарды жоспарлау жобаны жүзеге асырудың барлық мерзімі 
бойында қаржылық ресурстарға қажеттіліктерді қанағаттандыру мүмкіндігі 
ие болуына қарай жүзеге асырылуы тиіс.Ол үшін жоба бюджеті жасалады. 

  Жоба бюджеті – қойылған мақсатқа жету үшін қажетті шығындарды 
бейнелейтін жəне сандық көрсеткіштермен берілген жоспар болып табылады 
(27-кесте).  
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Бюджетте түзетілген күнтізбелік жоспардың бағаланған нəтижелері мен 
жобаны жүзеге асыру стратегиясы көрсетіледі. 

 
Кесте 27 - Жоба бойынша шығындарды жоспарлау үшін қабылданған 
бастапқы мəліметтер 
 

Тұрғын үй ғимаратының жалпы алаңы 4 853,34 

Пəтерлердің жалпы алаңы 
 

4 492,59 

Құрылыс құнының шамамен есептелуі: 215 208,39 

Инженер, техбақылау қызметтері 983,79 

Жобалық-сметалық құжаттама құны 7 171,27 
Сараптама құны 432,676 
Топографиялық жəне зерттеу жұмыстарының құны 305,14 

Авторлық бақылау 0,2% 411,81 
2.Құрылыс құны 236 789,268 

                                                    Оның ішінде  
-тұрғын үй құрылысының құны 

 

141 582,79 

Сыртқы желілер, сумен қамсыздандыру, кəріз, жылумен 
қамсыздандыру мен газбен қамсыздандыру 

 
1 045,2 

Аумақты көркейту мен көгалдандыру 4 003,58 
Уақытша ғимараттар мен құрылғылар 1 604,550 

Басқа да жұмыстар мен шығындар 3 657,314 
III Құрылыстың жалпы құны 247 489,65 
IV Құрылыстың есетік ұзақтығы 12 ай 

V Жобаның табыс бөлігі 
1.Мемлекеттің инвестициялық жоба бойынша үлесі 

4 853,34 

2.Өткізуге арналған пəтерлердің жалпы алаңы   4 492,59 

 
Берілген жобаның бюджетін құрауда шығындарды жоспарлау жалпыдан 

бөлшекке қарай жүргізіледі жəне жобаға ақша құралдарын күнтізбелік 
кезеңдер бойынша бөлу үш деңгейде жүзеге асырылады. 

Бірінші деңгейде күнтізбелік жоспардың барлық жұмыстарының 
сметалық құны кезекпен қосылады жəне жобаны жүзеге асырудың барлық 
мерзіміндегі ақша құралдарын игерудің интегральдық қисығы құрылады.  

Онда шығындарды жоспарлаудың баламалық нұсқалары 
қарастырылады: жұмысты бастаудың ерте мерзіміндегі жəне шығындарды 
уақыт бойынша бөлудің орташа мүмкін болатын жұмыс нұсқасы. Жобаның 
құнының интегральдық қисығы 14-суретте көрсетілген. 

Əрбір уақыттық кезеңге  (екінші деңгей) қажетті шығындар мөлшері осы 
кезеңде күнтізбелік жоспар бойынша орындалуы тиіс жұмыстардың 
сметалық құнын қосу арқылы анықталады: 
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Сурет 14 – Құнның интегралды қисықтары 

 
 Алынған мəліметтер негізінде осы кезеңге енген барлық жұмыстарды 

орындау үшін қанша қаржы қажет жəне ол уақытта біз қанша шығынды 
жұмсай алатындығымызды көрсететін сызба құрастырамыз. Біздің 
жағдайымызда ол сызба мынадай нысанда болады (15-сурет). 

 

 
 

Сурет 15 - Құнның мерзім бойынша бөлінуі 
 
Алынған сұлбаның алаңы жобалық шешімнің сметалық құнына сəйкес 

келеді.  
Үшінші деңгей өзіне əрбір жұмыс түрі бойынша шығындарды бөлуді 

қосады. Онда қаржылардың пайланылу мүмкіндігінің нұсқалары 
қарастырылады, атап айтқанда: қалыпты, жеделдетілген, баяулатылған (16-
сурет). 
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Сурет 16 -  Қаржы құралдарын қолдану нұсқалары 
А – қалыпты, В – жедел, С - баяу 

 
Бюджеттің баламалық нұсқаларын өңдеу жоба басшысына ең тиімді 

нұсқаны қабылдауға ғана емес, сол сияқты жобалық шешімді жүзеге асыруда 
бюджеттің пайдаланылуын бақылауда негізделген шешімдер қабылдауға 
мүмкіндік береді.  
Сонымен бірге, шығындарды жоспарлауда əрбір жұмыс түрінің бюджеттік 

құны жекелеген шығындар баптарына бөлінеді. Ол үшін тікелей шығындар 
мен қосымша үстеме шығындар ажыратылады. Тікелей шығындар өз 
кезегінде материалдар құнына, машина мен жабдықтарды эксплуатациялау 
құнына, жұмысшылардың жалақысына бөлінеді. Жобаны құрудың бастапқы 
кезеңінде дайындалатын локальдық смета мен калькуляция негізінде алынған 
құн эелементтері жалпы жоба бойынша, жұмыс түрлері бойынша жəне 
атқарушылар бойынша шығындар баптарымен бюджетті алуға мүмкіндік 
береді. Пайда мен қарастырылмаған шығындар негізгі бюджетке қосылуы 
керек.  

Құрастырылған бюджет, егер жобаны жүзеге асыруда өзгерістер болса, 
оған сай тұрақты тексеру мен түзетуді талап етеді. Жобаны табысты жүзеге 
асыру бюджет шығындарын бақылау жүйесін құруға жəне оған өзгерістер 
енгізуге ықпал етеді. 

Қарастырылып отырған жоба бойынша қаржыны игеру 26-кестеде 
көрсетілген.  

Фактілік нəтижелердің жоспарланғанмен тұрақты салыстыру жоба 
жетекшісіне жобаны орындаудың нəтижелілігін бағалауға жəне  алғашқы 
жоспарға сəйкес келу дəрежесін анықтауға мүмкіндік береді . 

Бюджеттік бақылауды ұйымдастыру сызбасы, біздіңше, мынадай болуы 
тиіс (17-сурет). 
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Шығындарды бақылау үшін жобаның келешекте дамуын болжамдау 
қажет.  

 
 

Сурет 17 - Бюджеттік бақылау жүйесі 
 
Құнды ағымдық бағалау жобаны іске асыру кезеңінен бастап болған кез-

келген өзгерісті ескереді.  
 

Кесте 28 - Көпқабатты тұрғын үй кешенінің құрылысы бойынша капитал 
салымдарын игеру бюджеті 

млн.теңге 
 Құрылыс 

құны 
Құрылыс құнынан 

ай аяғына 
дайындық % 

Айына 
капитал 

салымының 
көлемі 

Қаржыландыру көздері 

өзіндік жəне 
тартылған 
қаржылар 

Заемдық 
(несие) 

құралдары 

Құрылыстың 1 
кезегі 

141 582,79     

1ай  3 687,78 34,39 653,39 

2 ай  4 917,04 91,70 825,34 

3 ай  4 917,04 137,56 779,48 

4 ай  4 917,04 183,41 733,63 

5 ай  6 1375,56 412,67 962,89 

6 ай  7 1604,82 641,93 962,89 

      

Құрылыстың 2 
кезегі 

95 206,47     

7 ай  4 722 722 - 

8 ай  6 1083 1083 - 

9 ай  10 1085 1085 - 

10 ай  8 1444 1444 
 

- 

Бюджетті құрау 

Бюджетті орындау 

Фактілік шығындарды 
бюджетпен салыстыру 

Ауытқуларды анықтау 

Нақты бюджет 

Бюджетті 
қайта қарау 

Бюджетті 
орындау б/ша  
шаралар 
қабылдау 
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28-кестенің жалғасы 
 

12 ай  8 1444 1444 - 

Барлығы  
Барлығы  

236 789,268  18050 18050 - 

247 489,65  32550 8325 - 

 
 
Жобаны іс жүзінде орындауды жəне фактілік келтірілген шығындарды 

ескергендегі болжамды қорытынды құн құндардың сызықтық 
экстраполяциясын пайдалана отырып, жұмыстың құнының сызықтық 
экстраполяциясының көмегімен алынуы мүмкін. 

Болжамды қорытынды құнды С бол. мына формула бойынша алуға 
болады: 

 
Сбол.=Сt/Vt;                                                                                     (14)  
 
 
мұндағы: 
Сt – t уақыты кезіндегі фактілік шығындар, 
Vt - t уақыты кезіндегі орындалған жұмыс үлесі.  
 
Мысалы, егер біздің жұмысымыз 50% орындалып жəне  оның 

орындалуына 123,74 млн.теңге жұмсалса, онда қорытынды құн құрайды:      
123,74/0,5=247,49 млн.теңге. 

Егер жұмыс құны шығындар элементтері (баптары) бойынша бөлінген 
болса, онда қорытынды құн əрбір элемент бойынша болжамды құндардың 
қосындысы болып табылады.  

Қорытынды құнды бағалау уақыт бірлігіне шаққанда қалған жұмыс 
көлемінің құнын өзгерту жоспарланса (төмендету немесе арттыру) 
болжамдауда өзгертілуі мүмкін. Бұл жағдайда жұмыстың болжамды 
қорытынды құнының бағалық теңдеуі мынадай болады:  

 
Сбол.= Сt+(V – Vt) · С ;                                                                  (15) 
 

мұндағы: 
Сбол.- болжамды қорытынды құн; 
Сt – t  күніндегі фактілік (нақты) құн; 
(V – Vt) – қалған жұмыс көлемі; 
С – көлем бірлігіне қалған жұмыстың күтіліп отырған құны.  
 

Жобаның қалған құнының белгісіздігінің саны мен дəрежесін болжамдау 
жоба бойынша жұмыс орындауда азаяды. Ол тек аяқталған жұмыстың сапа 
мəселесінде, қайта орындауды талап ететін сұрақтар туындаған  
жағдайларында мүмкін емес болып табылады.  
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Жұмыстың қорытынды құнын бағалау мен болжамдау үшін қажетті 
жұмыстың аяқталу дəрежесі жайлы ағымдық ақпарат жоба бақылаушылары 
немесе басшыларының жұмыстың аяқталғандығы жөнінде пайыз туралы 
субъективтік қорытындылары негізінде алынуы мүмкін. Əрине, бұл əдіс 
оптимизм, пессимизм немесе қате бақылау себебінен қателіксіз болмауы 
мүмкін.  

Белгіленген күнге фактілік шығындар жұмыстың орындалуының 
бағалануын есептеу үшін керек. Мысалы, егер жұмыстың бюджеттік құны 
247,49 млн.теңгені құраса, ал ал нақты күнгі құны – 141,07 млн.теңге болса, 
онда құндық пропорция əдісі бойынша жұмыстың орындалуының бағалық 
пайызы мынадай болады: 141,07/247,49= 0,57 немесе 57%.  

Бұл əдіс іс жүзінде аяқталған пайыз жайлы тəуелсіз ақпаратпен 
қамтамасыз ете алмайды. Сондықтан да менеджерлер құндық пропорция 
əдісін жұмыстың аяқталғандығы туралы құндық бағалауда өте сирек 
қолданады.  

Жұмыстың аяқталғандығы жөнінде құнның пайыздан мүмкін болатын 
тəуелділігі 18-суретте көрсетілген.  

 
 

 
 

 

Сурет 18 - Жұмыстың аяқталуы мен оның шығындарының арақатынасы 
 
А нүктесінде шығындар болжанған көлемінен жоғары болып табылады. 

Бұл нүкте жұмыстың аяқталғанының 40% жəне бюджет шығыстарының 50% 
көрсетеді. Осылайша, жоспар бойынша жұмыстың 40% аяқтау үшін 
бюджеттің тек 40% жұмсау қарастырылса, онда 40-50= -10%, құнның артық 
шығынын құрайды. Егер құнның өсуі əрі қарай жалғаса берсе (болжанған 
шығындар), онда жұмысты орындаудың қорытынды құны əрдайым 
жоспарланғандағыдан артық болады. 
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Осылайша, шығындарды болжау қаржының жетіспеуін немесе оның 
артық болуын, олар туындағанға дейін бекітуге мүмкіндік береді жəне 
түзетуші іс-əрекеттерді уақытылы қабылдауға жеткілікті мүмкіндік береді.  

Күнтізбелік жоспар жəне  бюджетпен жұмыс жасау  жобаны орындау 
уақытында үздіксіз жүріп отырады. Іс жүзіндегі жұмыстың жоспардан 
өзгеруі немесе ауытқуы жаңа күнтізбелік жоспардың құрылуына жəне құн 
мен бюджеттің өзгерісіне алып келеді.  

Нақты жағдайды ескере отырып, келешектегі жұмыстың ұзақтығы мен 
бюджеттерінің кезеңдік өзгерісі жобаны уақытында орындауға қатысты тым 
ерте оптимизмді болдырмауға мүмкіндік береді. Жабдықтар, материалдар 
мен жалақы құнының күтіліп отырған өзгерісі болшақтағы жұмыстың құнын 
болжауда ескерілуі тиіс. Ол өзгерістерді ескермеу уақыт өте келе күнтізбелік 
жоспар мен бюджеттің нашарлауына алып келеді. Сонымен бірге 
болашақтағы жұмыстардың ұзақтығы мен құнын болжамды бағалау тек олар 
орындалғаннан кейін тексеріледі. Нақты жобаның əрдайым уақыт пен құн 
арасындағы өзара байланысы бар. Жобаны орындауда артта қалушылық 
(кешігулер) құнға ықпал етеді, ал бюджеттік мəселелер өз кезегінде 
күнтізбелік кестенің реттелуін талап етуі мүмкін. Жобаны жүзеге асырудың 
уақытына қарай жоспарланған жəне фактілік құндарының арақатынасы 19-
суретте көрсетілген.  

 

 
 
 
 

Сурет 19 - Құнның интегралдық қисығы 
 

Əдетте жоба бюджеті мен күнтізбелік кесте атқарушылардың түрлі 
топтарымен өңделеді. Жоба басшысы осы екі топ арасындағы байланысты 
орнату міндетін атқаруы тиіс. Құн мен күнтізбелік кесте туралы ақпаратты 
интеграциялаудың қиындығы бөлшектеу деңгейіне де байланысты болады, 
өйткені жобаның бір жұмысы шығын элементтерінің көптеген санын қосуы 
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мүмкін. Мысалы, іргетасты құру жұмысы мыналарды қосады: жұмысшылар, 
қалып, бетон, темірбетон, материалдарды көлікпен тасымалдау жəне т.б. 
Сондықтан уақыт пен құнды байланыстырудың ең қарапайым тəсілі жобаның 
нақты жұмысымен байланысты шығындар элементтерін анықтау болып 
табылады.  

Жұмыс құны жөнінде мəліметтерден басқа қандай да бір жұмысты 
қандай ұйым немесе жекелеген тұлға орындайтыны туралы ақпарат болуы 
керек. Ол үшін шығындар элементтерінің үшөлшемді бейнесі талап етіледі, 
мұндағы үшінші өлшем атқарушылардың құрылымына сəйкес келеді. Жұмыс 
құрылымы мен атқарушылар құрылымының сметалық құны құрылымының 
өзара байланысы шығындарды бақылауға пайланылатын куб түрінде 
көрсетіледі (20-сурет). 

 
 

 
Жұмыстың  
құрылымы 
       
 
 
Іргетасы 
 
 
Қабырғалар 
 
 
 
Орталық  
жаппа                                                     

 
                                                                                                                  Орындаушылар 
      құрылымы 
жəне т.б. 
                      жалақы      материал     құрал-      жəне т.б. 
                                               дар           жабдық 

 
 

Сурет 20 – Құнды бақылау кубы 
 

«Құнды бақылау кубын» пайдалана отырып, нақты жұмысқа байланысты 
туындайтын сұрақтарды тез тауып алуға болады, себебі шығыстар шығындар 
элементтері, жұмыс түрлері мен атқарушылар бойынша жинақталады. 
Қорытындысында жобаны бақылау нақты жəне бөлшекті болады. 
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ҚОРЫТЫНДЫ  

 

Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысында инвестициялық 
жобалауды басқару туралы жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмысы 
төмендегідей тұжырымдар жасауға мүмкіндік берді: 

1. Тұрғын үй құрылысының жайы елдің экономикалық даму деңгейі мен 
оның тұрғындарының өмір сүру дəрежесімен тікелей байланысты. Халықты 
құны жағынан қолжетімді, əрі сапалы баспанамен қамтамасыз ету - өмір сүру 
дəрежесін жақсартудағы маңызды шарттардың бірі, сондықтан тұрғын үй 
құрылысын жетілдірудегі өзекті мəселелер кешенін шешу – еліміздің 
əлеуметтік-экономикалық дамуындағы басты бағыттардың бірі.    

Тұрғын үй құрылысы, өз кезегінде, құрылыс компаниялары мен 
кəсіпорындарын жұмыс көлемімен қамтамасыз етеді, құрылыс саласының 
өркендеп, жаңа жұмыс орындарының пайда болуына жол ашады.  

2. Тұрғын үй саласы нысандарының жобалық шешімдерінің тиімділігі 
мен олардың қазіргі рыноктық экономика талаптарына сай келуі еліміздің 
құрылыс өнеркəсібінің алдындағы басты мəселелердің бірі болып табылады. 
Сондықтан зерттеу жұмысында «жоба», «жобалау», «жобалық шешімдер» 
ұғымдарының теориялық-анықтамалық мазмұны жан-жақты талданып, 
оларға автор тарапынан толыққанды түсінік берілді. 

3. Тұрғын үй саласы нысандарының  тиімділігіне əсер ететін факторлар 
бірнеше топтарға бөлініп, олардың жобалық шешім қабылдаудағы маңызы 
анықталды. Тұрғын үй құрылысы нысандарының  коммерциялық жəне 
экономикалық тиімділігіне ықпал ететін ішкі жəне сыртқы факторлар негізгі 
критерийлері бойынша біріктіріліп, жобалық тапсырмаларды дайындаудағы 
ерекшеліктерінің орны анықталды.   

4. Тұрғын үй құрылысын дамытудың шет елдік тəжірибелері талданды. 
Тұрғын үй рыногын қалыптастыру мен дамытуда Канада, Швеция, Қытай 
жəне Ресей тəжірибесі талданып, олардың оң жəне теріс салдары анықталды. 
Соның негізінде, шет елдік тəжірибенің оңды тұстарын Қазақстанның тұрғын 
үй рыногын дамытуда қолдану мүмкіндіктері негізделді.  

5. Отандық тұрғын үй рыногын реттеуде жəне дамытуда тұрғын үй 
құрылысын жетілдірудің келесі бағыттарын жүзеге асыру қажеттілігі 
негізделді:  

- біріншіден, сұраныс пен ұсынысты ескере отырып, толыққанды, тең 
дəрежелі тұрғын үй рыногын қалыптастыру, ол үшін халықтың қалың жігі 
үшін қолжетімді пəтерлердің бағасын 1 шаршы метрге 56 515 теңгеден 
асырмау қажет; 

- екіншіден,  тұрғын үйді жалға беру саласын дамыту; 
- үшіншіден, тұрғын үй құрылысын кең ауқымды дамытуда қосымша 

ынталандыру шараларын жүзеге асыру; 
- төртіншіден, тұрғын үй саласын мемлекеттік қолдау жəне 

қаржыландыру механизмдерін жетілдіру; 
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 - бесіншіден, еліміздің түрлі аймақтарында заманауи талаптарға жауап 
беретін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту. 

6.  Қызылорда облысында жеке-дара тұрғын үй құрылысын онан əрі 
дамытуда келесі іс-шараларды жүзеге асыру қажеттілігі ұсынылды, яғни  
тұрғын үй құрылысында прогрессивті технологияларды, қазіргі заманғы 
құрылыс-архитектуралық жəне қалақұрылыстық шешімдерді қолдану; 
олардың экологиялық тазалығы, дизайндік жаңалығын жетілдіре отырып, 
халықтың негізгі бөлігі үшін қолжетімді үйлер құрылысын жандандыру жəне 
т.б.  

7. Қызылорда қаласындағы аяқталмаған тұрғын үй құрылысының 
жобалық шешімдерінің экономикалық тиімділігі есептелді. Құрылысқа 
жоспарланған шығындар көлемі 2 429 000 долларды құрайды, оның ішінде 
5%-ы күтпеген шығындар. Барлық шығындар өтелгеннен кейінгі 
инвесторларға төленетін таза табыс 375 000 долл. көлемінде жоспарлануда. 
Жоба инвестор үшін ұтымды, əрі пайдалы болып табылады.  

8. Тұрғын үй кешені құрылысын жобалау мысалында инвестордың 
шартты пайдасы анықталды. Экономикалық тиімділіктің келесі 
көрсеткіштері есептелді:  пəтерлердің жалпы аудандарын өткізуден түсетін 
табыс  (26002,2 мың долл.); несие мен оның пайыздарын өтеу (9573,7 мың 
долл.); құрылыс құнының 20%-ға артуы  (8185,2 мың долл.); мердігерлерге 
жұмсалатын шығындар (900,0 мың долл.); шартты пайда (7343,3 мың долл.). 
Тұрғын үй кешені, тұрғын үй жəне балабақшамен бірге, құрылысына 
инвестиция салудан алынған шартты пайда инвестор үшін тиімді болып 
шықты.  

9. Тұрғын үй рыногында сатуға арнап салынған көппəтерлі үй 
құрылысының жобасы қарастырылды. Бұл жобаның жүзеге асырылуына екі 
қатысушы қатысады. Базалық нұсқа бойынша келесі есептер жүргізілді:  ТДТ 
компанияның = 200 000 долл.; ТДТ құрылыс фирмасының = 180 000 долл.; ең 
қауіпті нұсқа бойынша:  ТДТ компанияның = 85 000 долл.; ТДТ құрылыс 
фирмасының = 50 000 долл. Есеп нəтижелері бойынша жоба тұрақты болып 
саналмайды. Жобаны іске асыру үшін жобаға қатысушылар арасында құнның 
көтерілу тəуекелін қайта бөлісу керек.  

10. Ипотекалық несиелендіру саласында тəуекелді төмендету 
мақсатында келесі іс-шараларды жүзеге асыруды ұсынамыз:  кепілдік беру 
шараларын жетілдіру; кепілдік берудің жаңа бірыңғайланған тəртібін енгізу; 
автоматтандырылған ақпараттық жүйе қызметін ендіру;  тұрғын үй 
құрылысының мемлекеттік бағдарламаларын қолдау (қолжетімді тұрғын үй, 
жеке-дара тұрғын үй құрылысы, тұрғын үйді жалға беру, жергілікті 
атқарушы органдардың аймақтық бағдарламасы); экономикалық 
мақсаттылық негізінде аймақтық желілерді дамыту. 

11. Жасақталған тұрғын үй құрылысы нысандарын жобалау жəне 
тиімділігін арттырудағы шығындарды болжау үлгісі негізінде бюджеттік 
бақылау, жобалық құнды бақылау кубы жүйесін енгізу арқылы жобаларға 
жұмсалатын шығындарды оңтайландыру əдістемесі ұсынылды. Шығындарды 
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жоспарлау қаржылық ресурстарға деген қажеттілікті қанағаттандыруға 
мүмкіндік береді. Ал бұл шара инвестиция қарқынын қамтамасыз етуге, 
шығындар мөлшерін жəне жоба тəуекелін төмендетуге мүмкіндік береді.  
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ҚОСЫМШАЛАР 

 
 
 

Жобалардың өмірлік кезең сатыларының мазмұны 
 

Жобаның бастапқы (инвестиция 

алдындағы) сатысы 

Жобаның инвестициялық сатысы 

Жоба бойынша 
инвестиция 
алдындағы 

зерттеулер мен 
жоспарлар   

Жобалық-сметалық 
құжаттар дайындау 
мен құрылысқа 
дайындық 

Сауданың 
жүргізілуі жəне 
келісім-шарттың 
жасалуы; сатып 
алулар мен 
жеткізулерді 
ұйымдастыру 

Құрылыс-монтаж 
жұмыстары 

Жобаның аяқталуы 

1. Елдің (аймақтың, 
қаланың) даму 
бағытын жəне 
болжамдарды 

зерттеу 

1.Жобалау-зерттеу 
жұмыстарының 

жоспарын жасақтау  

1. Жобалау-
зерттеу 

жұмыстары 
бойынша 

тендерлер жəне 
келісім-шарттарды 

бекіту 

1.Құрылыстың 
жедел жоспарын 

жасақтау 

1.Енгізу-реттеу 
жұмыстары 

2. Ойды іске асыру 
үшін қажетті 

шарттарды талдау, 
жоба 

тұжырымдамасын 
жасақтау 

2. ТЭН жасақтауға 
арналған 

тапсырмалар жəне 
ТЭН-ні жасақтау 

2.Құрал-
жабдықтарды 

жеткізу жөніндегі 
тендерлер жəне 

келісім-шарттарды 
жасақтау 

2. Машиналардың 
жұмыс істеу 

кестесін жасақтау 

2. Нысанды өткізу 

3.Инвестицияны 
жоба алдында 

негіздеу; жобаның 
өмірге бейімділігін 

бағалау 

3. ТЭН бойынша 
келісімдер, 

сараптама жəне 
бекіту 

3. Мердігерлік 
жұмыстарға 

тендерлер жəне 
келісім-шарттарды 

бекіту 

3.Құрылыс-монтаж 
жұмыстарының 
орындалуы 

Ресурстардың 
қозғалымсыздығы, 
нəтижелерді талдау 

4.Нысанның 
орналасу мекен-

жайын таңдау жəне 
келісім 

4.Жобалау 
бойынша 

тапсырмалар беру 

4. Ресурстарды 
жеткізу жоспарын 

(кестесін) 
жасақтау 

4. Мониторинг 
жəне бақылау 

4. Пайдалануға беру 

5. Экологиялық 
негіздеме 

5.Жобаны 
жасақтау, 

келісімдер жəне 
бекіту (жұмыс 
құжаттамасын) 

5.Жоба жоспарын 
жəне құрылыстың 
жедел жоспарын 

жөндеу 

5.Өндірісті жөндеу 
жəне дамыту 

6.Сараптама 6.Инвестициялау 
жөнінде соңғы 
шешім қабылдау 

6.Орындалған 
жұмыстар мен 
жеткізілімдерді 

төлек 

6. Жобаны жабу 
(құрал-

жабдықтарды 
жинастыру) 

7. Бастапқы 
инвестициялық 

шешім 

7.Құрылысқа арнап 
жер телімін бөлу 

  

8.Жобаның 
бастапқы жоспарын 

жасақтау 

8.Құрылысқа 
рұқсат беру 

 9.Жүргізілетін 
жұмыстардың 
жобасын 
жасақтауға 
тапсырмалар 

10. Жобаның 
жоспарын жасақтау 
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Қызылорда қаласының тұрғын үй қорының меншік формасы мен 
техникалық жайына қарай бөлінуі 

 

 

 

 
 

 

Апатты жағдайдағы 
тұрғын , үйлер 2% 

  3,8 млн. шаршы м 

Жөндеуді қажет етеін 32% 
50,1 млн. шаршы м 

 Қалыпты жағдайда 66% 

    103,3 млн. шаршы м 

Жек тұрғын үйлер 97,6 % 
261,4 млн. шаршы м 

Мемлекеттік тұрғын үйлер  2,4 %  

6,4 млн.шаршы м 
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Қазақстанда тұрғын үйлерді пайдалануға беру көрсеткіштері 
 
 
 

   

қаң
тар 

ақпа
н 

науры
з 

сəуір 
мам
ыр 

маусы
м 

шілде тамыз 
қыркүй
ек 

қазан 
қара
ша 

же
лто
қса
н 

Тұрғын үйлерді пайдалануға беру, жалпы алаңы мың шаршы метр 

2011 411 546 320 350 347 683 516 436 553 507 728 113
5 

2012 682 557 480 325 343 650 453 547 505 464 703 103
3 

2013 555 425 524 443                 

 
Тұрғын үйлерді пайдалануға беру ағымдағы жылдың өткен айына %-бен 

2011 34,9 132,8 58,6 109,2 99,3 196,6 75,5 84,5 126,9 91,7 143,
5 

156,
0 

2012 60,1 81,6 86,2 67,8 105,3 189,8 69,7 120,7 92,4 91,4 151,
7 

146,
9 

2013 53,7 76,5 123,4 84,5                 

Тұрғын үйлерді пайдалануға беру, өткен жылдың тиісті айына %-бен 
 

2011 65,8 181,6 73,2 111,3 101,3 102,0 111,4 79,5 126,0 96,2 129,
0 

96,4 

2012 165,
9 

101,9 149,9 93,0 98,6 95,2 87,8 125,5 91,4 91,8 96,7 91,1 

2013 81,3 76,3 109,2 136,1                 
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Қазақстан өңірлері бойынша тұрғын үйлерді пайдалануға беру, 2013 ж. 

 

  

тұрғын 

үйлерді 
пайдалануға 
беру жалпы 

алаңы 

шаршы 

метр 

Өтке
н 

жылғ
ы 

тиісті 
кезең
ге 

пайы
збен 

олардан 

пəтерлердің 

саны,  

бірлік 

Өткен 

жылғы 

тиісті 
кезеңге 
пайызбен 

халықпен 

Өткен 

жылғы 

тиісті 
кезеңге 
пайызбен 

Қазақстан 

Республикасы   5 168 561 
    

103,3   3 001 364     111,9    41 967     100,9 

Ақмола    171 766 
    

129,4    145 959     131,6    1 274     138,8 

Ақтөбе    316 917 
    

100,6    176 398     90,8    2 582     115,9 

Алматы    727 625 
    

114,6    565 302     134,9    5 016     107,5 

Атырау    394 155 
    

105,1    319 124     105,1    2 887     113,6 

Батыс Қазақстан    205 181 
    

107,9    144 903     88,1    2 154     112,4 

Жамбыл    186 216 
    

116,5    164 296     106,2    1 579     112,1 

Қарағанды    263 113 
    

106,2    140 102     100,9    2 158     92,9 

Қостанай    165 224 
    

119,9    118 557     144,7    1 128     98,6 

Қызылорда    188 056 
    

104,6    172 340     115,2    1 573     115,4 

Маңғыстау    385 797 
    

94,8    370 462     99,3    2 924     91,7 

Оңтүстік Қазақстан    274 975 
    

100,5    198 940     134,0    2 392     107,6 

Павлодар    108 818 
    

144,2    38 739     113,6     814     118,8 

Солтүстік Қазақстан    65 695 
    

147,7    45 811     121,5     594     159,2 

Шығыс Қазақстан    166 607 
    

135,1    133 112     118,7    1 374     118,1 

Астана қаласы    865 018 
    

80,8    66 983     161,8    8 138     73,7 

Алматы қаласы    683 398 
    

107,2    200 336     92,2    5 380     121,9 
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Құрылыс қызметтері негізгі көрсеткіштерінің серпіні 
 

    

  Мердігерлік 

жұмыстардың көлемі 
Салынған тұрғын 

үйлердің жалпы алаңы 

Жеке салушылар салған тұрғын 

үйлердің жалпы алаңы 

млн. 

теңге 
өткен жылға 

%-бен 

мың шаршы 

метр 

өткен 

жылға 

%-бен 

мың шаршы 

метр 

өткен жылға %-

бен 

1990 11 92,2 7869 - 1164 - 

1991 18 76,7 6130 77,9 1133 97,3 

1992 261 44,2 5046 82,3 1122 99,0 

1993 3058 69,8 3856 76,4 1057 94,2 

1994 41546 78,9 2322 60,2 764 72,3 

1995 77624 61,5 1663 71,6 628 82,2 

              

1996 61965 63,1 1407 84,6 699 111,3 

1997 65454 103,3 1344 95,5 851 121,7 

1998 78 161 108,7 1132 84,2 803 94,4 

1999 72 298 86,2 1105 97,6 843 105,0 

2000 151 427 187,7 1218 110,2 910 107,9 

            

2001 254 586 153,7 1506 123,7 1094 120,2 

2002 390 317 141,2 1552 103,1 1159 105,9 

2003 425 315 103,7 2111 136,0 1432 123,6 

2004 528 846 118,4 2591 122,7 1781 124,3 

2005 1 069 
505 

192,4 4992 182,4 2505 145,2 

          

2006 1 442 
998 

128,4 6245 125,1 3680 146,9 

2007 1 622 
706 

105,9 6679 107,0 3856 104,8 

2008 
1 787 

634 101,7 6848 102,5 3527 91,5 

2009 
1 821 

819 96,7 6403 93,5 3089 87,6 

2010 
1 943 

960 102,4 6409     100,1 2973     96,3 

2011 
2 085 

137 
102,8 

6531 
101,9 

3570 120,1 

2012 
2 266 

803 
103,1 

6 742 
103,2 

3 339 93,5 
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Өңірлер бойынша тұрғын ғимараттардың  жалпы алаңын  
пайдалануға беру 

 

 

жалпы алаңы мың шаршы метр 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Қазақстан 

Республикасы 2 111 2 591 4 992 6 245 6 679 6 848    6 403 6 409    6 531    6 742 

Ақмола 39 56 108 147 162 209     157 156     314     249 

Ақтөбе 92 102 297 420 352 370     382 404     411     436 

Алматы 133 146 257 377 468 527     561 620     702     849 

Атырау 191 304 432 495 492 508     515 548     595     512 

Батыс 
Қазақстан 

77 109 173 213 228 
219     189 207     234     244 

Жамбыл 273 81 161 218 211 234     240 218     232     226 

Қарағанды 37 136 241 315 479 484     491 231     257     269 

Қостанай 35 49 113 144 162 187     188 195     196     205 

Қызылорда 74 92 158 205 214 218     255 252     267     294 

Маңғыстау 122 168 234 359 461 471     477 501     501     558 

Оңтүстік 
Қазақстан 

314 382 766 929 813 
609     180 229     228     352 

Павлодар 46 57 114 170 165 143     142 82     75     124 

Солтүстік 
Қазақстан 

43 62 120 151 143 
217     107 104     99     101 

Шығыс 
Қазақстан 

82 115 206 245 194 
230     209 222     241     244 

Астана қаласы 261 421 1 007 1 024 1 152 1212   1 260 1382   1 404   1 293 

Алматы қаласы 292 311 605 833 983 1010   1 050 1056     775     786 
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