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 ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН  
ЖЕТІЛДІРУ МƏСЕЛЕЛЕРІ 

 
Ш. Омарова  

 
Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы, Қазақстан 

 
Тірек сөздер: жер ресурстары, егістік ауданы, егістікті бағалау, бағалау көрсеткіштер, жер салығы. 
Аннотация. Мақалада жер ресурстарын бағалау жүйесін жетілдірудің мəселелері қарастырылған. Жер 

ресурстарының жағдайы жан-жақты кешенді талқыланған. Егістік жерлерді бағалау тетіктерін жетілдірудің 
ұсыныстары жасалған. 

 
Бүгінгі кезде əлемдік экономикасындағы қиын қаржылық дағдарыс (мұнай шикізатының 

бағасының төмендеуі) жəне жер ресурстарындағы күрделі өзгерістердің (шөлейттену, деградация) 
қарқынды да шапшаң жүруі, ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін төмендеуіне əкеліп 
отыр. БҰҰ 70 жылдығы Саммиті кезінде Н.Назарбаев атап көрсетті: "Арал теңізінің жер бетінен 
жоғалып кету қаупі бар, оның кеуіп кеткен табанынан көтерілген шаң жəне улы тұздар жылына             
75 млн тоннаны құрап, Еуропа жəне Антарктидадан табылуда. Тіпті бір кездері ағылшын эко-
номисі Томас Роберт Мальтус 1798 жылы ескерткен болатын "болашақта халықтың санының өсуі 
жəне табиғи ресурстар арасындағы алшақтық ұлғаяды"деп [1, с. 13]. Əлемде 2050 жылы халықтың 
саны 9 млрд жетпек, яғни ауыл шаруашылық өнімдеріне деген қажеттілік 2 есе артпақ яғни азық-
түлік жетіспеушілігі адамзаттың басты мəселесіне айналмақ [2]. Бұл уақыт талабынан туындаған 
өзекті міндет. 

Қазақстан Республикасының жер ресурстарын нарық сұранысына орай бағалаудың өзекті-         
лігі мен маңыздылығы айқын. Мəселенің өзектілігі еліміздің 2015 жылдың тамыз айында ДСҰ              
162 мүше болып енуіне байланысты маңыздылығы арта түседі. Себебі жер ресурстарын баға-
лаудың нормативтік жəне құқықтық құжаттар бірізділікке жəне келетін инвестиция талабына 
сəйкестендіру уақыт талабы. Бүгінгі қоғам өмірінде жер ресурстары ерекше маңызға ие: өзіне тəн 
шектеулігі жəне басқа нəрсемен ауыстыруға болмайтындығы, маериалдық өндіріс аясында жəне 
басқа жұмыстарды атқаруда көптеген орындайтын қызметіне байланысты, оны ұтымды жəне 
тиімді пайдалану қажеттілігін обьективті түрде алға қойып отыр. 
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органикалық тыңайтқыш алуға қаржы тапршылығы, тыңайтқыштар бағасының жоғары болуы, 
арнайы техниканың жоқтығы, орталықтандырылған қызмет көрсету мекемелеріндегі тыңайт-
қыштардың дер кезінде түспеуі жəне жер құнарлығын тексеретін арнайы зертханаларда заманауи 
құралдардың тапшылығы т.б. 

Қазақстан Республикасында 1990-2015 жж. егістіктің балл бонитеті 5-суретте берілген, 
зерттеулерге жүгінсек тіпті 1 шаруашылық аясында топырақ балл бонитеті əр түрлі, бірақ егістік 
құнарлығы үнемі де тұрақты түрде топырақ құнарлығын арттыру шараларымен айналысқанда ғана 
нəтижелі болады. ЕО елдерінде əрбір жер иесінің қолында планшет бар, сол арқылы топырақ 
құнарлығын өз жерлерінен алып зертханаларға барып тез арада құрамын анықтай алады. Еліміздегі 
егістіктің балл бонитетінің соңғы 25 жылдағы ауытқуы топырақ құнарлығымен жоспарлы түрде 
айналысу қажеттігін алға қойып отыр. 

 

 
5-сурет – Қазақстан Республикасында 1990-2015 жж. егістіктің балл бонитеті 

 

Мемлекетіміздегі жерді бағалау жүйесінің қажеттлігі мен маңыздылығы айқын, дегенмен 
жерді бағалау əдістемелерін жетілдірусіз жəне барлық жерімізді толық бағалау жүргізімегендіктен 
жер нарығы дамымай отыр. Осыған орай жерді бағалау жүйесін қалыптапстыру əдістемеліерін 
жетілдіру жəне нақты ұсыныстар жасау қажет. 

Жерді бағалау мəліметтерін негізгі мақсатқа сəйкес келесі бағыттарда пайдалану керек: 
- жер нарығын, құнды жер қағаздары жəне ипотека қор нарығын ақпараттық қолдауда; 
- жылжымайтын мүлікке салық алымдары ставкаларын обьективті тағайындағанда;  
- арендалық төлем, аренда құқығын сатып алуда жəне басқа экономикалық реттеушілерде, кез-

келген деңгейде бюджеттің кіріс статьясын қамтамасыз жасауда; 
- территорияны пайдаланудаың тиімділдігін бағалауда жəне жер-мүлік кешендері обьектіле-

рінің жобалары негіздерін қалыптастыруда; 
- жылжымайтын мүлік обьектілерінің кадастырын қалыптастыруда; 
- облыстарға, қалаға, ауданға, шаруа қожалықтарына, жылжымайтын мүлік иелеріне жер 

телімдерінің бағасы туралы ақпаратты беру, оларға тиеселі жерлерге қатысты құқығы мен 
міндеттерін, жоспарлаған келісімдерін жүзеге асыру үшін; 

- жерге орналастыру, жер кадастрын жəне жер мониторингін қосқанда жер ресурстарын бас-
қаруға қатысты басқару шешімдерін қабылдау. 

Елімізде нарық қатынастарының дамуы, көпжақты экономика формасының қалыптасуы, 
ұйымдастырушылық-құқықтық меншіктік жəне шаруашылықты жүргізудің əр түрлі формасының 
бекуі жерді экологиялық, құқықтық жəне экономикалық бағалауды жетілдірудің қажеттілігін алға 
қойып отыр. Жерді бағалау құрамы: дайындау жұмыстары, ауданның жерін-бағалау, базистік түсім-
ді жəне бағалау шкаласын жасаудың шығындарын анықтау; жерді бағалау көрсеткіштерін есептеу 
жəне бағалау шкаласын түзу; шаруашылықта жерді бағалауды жүргізу; жерді бағалау материал-
дарын қарау жəне бекіту; жерді-бағалау құжаттарын əзірлеу жəне беру. Қазақстан Республикасында 
1990-2015 жж. 1 га егістіктің бағасы 6-суретте келтірілді. Егістік жерлерінң бағасының өсуінің 
нарықтық бағаның көтерілуі жəне инфляция деңгейінің жоғар ыболуымен түсіндіріледі. 
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6-сурет – Қазақстан Республикасында 1990-2015 жж. 1 га егістіктің бағасы, млн тенге 

 
Егістік жерлерді бағалаудың негізгі бағыттары: егістік жерлердің əрбір ауыл шаруашылық 

зоналары бойынша бағасын анықтау; егістік жердің сапасына қарай жер салығының мөлшерін 
белгілеу; əрбір аймақтағы егістік жерлерді қорғау мен тиімді пайдалану жөніндегі іс-шараларды 
жузеге асыру, оның ішінде егістік жердің құнарлылығының сақталуы мен жақсаруын бақылау; 
шаруа қожалықтарының егістік жерлерін құнарландыру шараларын жоспарлы түрде жүзеге 
асырылуын бақылау; қаржылық сауықтыру; егістік жерлерді бағалау қызметтерінің қолжетімділікті 
арттыру; егістік жерлерді бағалауды жүргізетін мемлекеттік жүйелерін дамыту; жерлерді бағалау 
жұмысында мемлекеттік реттеу жүйесін арттыру; егістік жерлерді бағалау жəне тұрақты жұмыс 
істеуі үшін тұрақты қаржы-несие жүйесін құру. Ұсынылған тетіктер егістік жерлерді бағалау 
жүйесін жетілдіру бағытындағы жұмыстар тиімділігін арттырады.      
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы совершенствования системы оценки земельных ре-
сурсов. Состояние земельных ресурсов комплексно проанализировано. Предложены рекомендации по совер-
шенствованию оценки пашни. 
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