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КӘСІБИ ТӘУЕЛСІЗ 

БАҒАЛАУШЫЛАРДЫҢ ПАЛАТАСЫ 
«ӨЗДІГІНЕН РЕТТЕЛЕТІН ҰЙЫМ» 

БАҒАЛАУШЫЛАР ПАЛАТАСЫНЫҢ 
МҮШЕЛІГІ ТУРАЛЫ  

ЕРЕЖЕ 
1. Жалпы ереже 

1.1. Кəсіби тəуелсіз бағалаушылардың 
палатасы» (əрі қарай – Бағалаушылар 
палатасы) «Өздігінен реттелетін ұйым» 
Бағалаушылар палатасына мүшелік туралы 
осы Ереже Қазақстан Республикасының 2018 
жылғы 10 қаңтардағы № 133-VI «Қазақстан 
Республикасындағы бағалау қызметі туралы» 
Заңына (əрі қарай - БҚЗ), ҚР басқа да 
нормативтік құқықтық актілеріне, 
Жарғысына, ҚР стандарттарына жəне 
ережелеріне, стандарттарына, ережелеріне 
жəне ішкі құжаттарына сəйкес жасалған. 
1.2. Бағалаушылар палатасына мүшелік 
туралы ереже Бағалаушылар палатасына 
мүшелікті қабылдау, тоқтату/қалпына келтіру 
жəне тоқтату тəртібін, Бағалаушылар 
палатасы мүшелердің құқықтарын жəне 
міндеттерін анықтайды. 
1.3. Мүшелік туралы ережені алқалық орган 
– Палата Кеңесі жасайды жəне Бағалаушылар 
палатасы мүшелерінің Жалпы жиналысымен 
бекітіледі. 
1.4. КТБП орналасқан орны: ҚР, Алмалы 
ауданы, Алматы қаласы, Манас көшесі, 7-б, 
43 кеңсе, тел.8 (727) 2665009, E-
mail: cpa_kz@mail.ru  
 

2 Бағалаушылар кеңесіне мүшелікке 
қабылдау шарты мен тəртібі 

2.1. Бағалаушылар кеңесі мүшелігіне кіру, 
мүшелікті кідірту/қалпына келтіру жəне 
тоқтату туралы шешім алқалық органның (əрі 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ 
ПАЛАТЫ ОЦЕНЩИКОВ 
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ПАЛАТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

НЕЗАВИСИМЫХ ОЦЕНЩИКОВ» 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о членстве в 
Палате оценщиков «Саморегулируемая 
организация «Палата профессиональных 
независимых оценщиков» (далее – Палата 
оценщиков) разработано в соответствии с 
Законом РК «Об оценочной деятельности в 
РК» от 10.01.2018г. № 133-VI ЗРК (далее – 
ЗОД), иными нормативными правовыми 
актами РК, Уставом Палаты оценщиков, 
стандартами и правилами РК, стандартами, 
правилами и внутренними документами 
Палаты оценщиков. 
1.2. Положение о членстве в Палате 
оценщиков определяет условия, порядок 
приема, приостановления/восстановления и 
порядок прекращения членства в Палате 
оценщиков, права и обязанности членов 
Палаты оценщиков. 
1.3. Положение о членстве разрабатывается 
коллегиальным органом – Советом Палаты и 
утверждается Общим собранием членов 
Палаты оценщиков. 
1.4. Местонахождение ППНО: РК, 
Алмалинский район, г.Алматы, ул.Манаса, 
7-б, офис 43, тел.8 (727) 2665009, E-
mail: cpa_kz@mail.ru  
 

2. Условия и порядок приема в члены 
Палаты оценщиков. 

2.1.Решение о вступлении в члены Палаты 
оценщиков, приостановлении 
/восстановлении и прекращении членства 
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қарай – Бағалаушылар палатасының Кеңесі) 
құзіретіне жатқызылады.  
2.2. Бағалаушы тек бір Бағалаушылар 
палатасының мүшесі бола алады. 
2.3. «Бағалаушы» біліктілік куəліге ие, 
Бағалаушылар палатасының мүшелері бола 
алады. 
2.4. Бағалаушылар палатасының мүшелігіне 
кіретін жеке тұлғаларға қойылатын талап, 
келесі аталғандардың болуы: 
1) өтініш (белгіленген нысандағы); 
2) жеке тұлғасын куəландыратын құжат 
(көшірме); 
3) жоғары білімі туралы құжат (көшірме); 
4) «Бағалаушы» біліктілік куəлігі (көшірме); 
5) экономикалық қызмет саласындағы құқық 
бұзушылыы үшін, сондай-ақ қасақана 
жасалған, орташа ауырлықтағы қылмысы, 
ауыр жəне аса ауыр қылмысы үшін, алынып 
тасталған немесе өтелмеген соттылығының 
болмауы туралы анықтама (түпнұсқа);  
6) жеке тəжірибесі туралы еңбек 
шартының/куəлігінің (көшірмесін заңды 
тұлға куəландырған/жеке тəжірибе жасайтын 
бағалаушы куəландырған); 
6-1) егер бағалаушы Бағалаушылар 
палатасына кірген кезде бағалау қызметтерін 
көрсетпейтін болса, онда себебін көрсетіп, 
өтініш беруі керек жəне жеке тəжірибесі 
туралы еңбек шартын/куəлігін (көшірмесін 
заңды тұлға куəландырған/жеке тəжірибе 
жасайтын бағалаушы куəландырған) жəне 
азаматтық-құқықтық жауапкершілікті 
сақтандыру шартын ұсыну жолымен, бағалау 
қызметін жаңартқан күннен бастап, үш 
жұмыс күні ішінде бағалау қызметін қалпына 
келтіру туралы міндеті түрде хабарлауы 
керек; 
7) сауалнама (белгіленген нысандағы); 
8) неке туралы куəлік (т.а.ə ауысқан кезде 
көшірме); 
9) 3х4 фотосуреттер – 2 дана. 
10) кіру жəне мүшелік жарналар төлемі 
туралы түбіртек (көшірме); 
10-1) егер бағалаушы Бағалаушылар 
палатасына кірген кезде бағалау қызметтерін 
көрсетпейтін болса, онда кіру жарнасының 
төлемі ғана жүргізіледі жəне бағалау 
қызметін жаңартқан күннен бастап, үш 
жұмыс күні ішінде бағалау қызметін қалпына 
келтіру туралы міндеті түрде хабарлау жəне 
қаржылық жыл (градация- тоқсан) үшін 

относится к компетенции коллегиального 
органа (далее - Совета Палаты оценщиков).  
2.2. Оценщик может быть членом только 
одной Палаты оценщиков. 
2.3. Членами Палаты оценщиков могут быть 
физические лица, имеющие 
квалификационное свидетельство 
«оценщик». 
2.4. Требования к физическим лицам, 
вступающим в Палату оценщиков, наличие: 
1) заявления (установленной формы); 
2) документа, удостоверяющего личность 
(копия); 
3) диплома о высшем образовании (копия); 
4) квалификационного свидетельства 
«оценщик» (копия); 
5) справки об отсутствии неснятой или 
непогашенной судимости за 
правонарушения в сфере экономической 
деятельности, а также за преступления 
средней тяжести, совершенные умышленно, 
тяжкие и особо тяжкие преступления 
(оригинал);  
6) трудового(ых) договора(ов)/свидетельства 
о частной практике (копия заверена 
юридическим лицом/заверена 
частнопрактикующим оценщиком); 
6-1) в случае, если оценщик на момент 
вступления в Палату оценщиков не 
оказывает оценочные услуги, то должен 
предоставить заявление с указанием 
причины и обязательством сообщить о 
возобновлении оценочной деятельности в 
течение трех рабочих дней со дня 
возобновления оценочной деятельности с 
предоставлением трудового 
договора/свидетельства о частной практике 
(копия заверена юридическим 
лицом/заверена частнопрактикующим 
оценщиком) и договора страхования 
гражданско-правовой ответственности; 
7) анкета (установленной формы); 
8) свидетельства о браке (копия при смене 
ф.и.о.); 
9) фотографии 3х4 – 2шт. 
10) квитанции об оплате вступительного и 
членского взносов (копия); 
10-1) в случае, если оценщик на момент 
вступления в Палату оценщиков не 
оказывает оценочные услуги, то 
производится оплата только вступительного 
взноса, и предоставляется заявление с 
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белгіленген мөлшерде мүшелік жарна 
төлемін жүргізеді. 
11) азаматтық-құқықтық жауапкершілікті 
сақтандыру шарты: 
Егер бағалаушы заңды тұлғамен еңбек шарты 
негізінде бағалау қызметін көрсетсе немесе 
жеке тəжірибемен айнылысса, онда 
азаматтық-құқықтық жауапкершілікті 
сақтандыру шарты үш жұмыс күні ішінде бір 
жылдан кем емес мерзімге жасалуы тиіс.  
12) басқа БП ӨРҰ мүшелікті тоқтату туралы 
шешім (мүше басқа БП ӨРҰ өткен 
жағдайда); 
13) құжаттардың тізімі. 
2.5. Бағалаушылар палатасы мүшелігіне кіру 
туралы шешім Палатаның Кеңесінің 
жуықтағы отырысында қабылданады. 
Бағалаушылар палатасы мүшелігіне кіру 
құжаттарының толық кешенін ұсынған 
мерзімнен басталып, Палата Кеңесінің 
шешім шығарғанға дейінгі мерзім 
Бағалаушылар палатасына мүшелікке 
есептеледі. Осы Ереженің 2.4. т. аталған, 
қандай да болсын құжаттың болмауы, талап 
етілген құжаттардың толық кешенін 
ұсынғанға дейін өтінішті қарастырудан бас 
тартуға əкеледі. Шешім Палата Кеңесінің 
Хаттамасымен рəсімделеді.  
2.6. Бағалаушылар палатасына мүшелік 
туралы мəлімет осы Ереженің 2.4. т. талап 
ететін, құжаттардың толық кешенін ұсынған 
мерзімнен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде 
Бағалаушылар палатасы мүшелерінің 
тізіліміне енгізіледі.  
2.7. Бағалаушылар палатасы мүшесіне 
Бағалаушылар палатасына мүшелік туралы 
куəлік беріледі. 
2.8. Бағалаушылар палатасына мүшелік 
туралы куəліктің телнұсқасы мүшеге өтініш 
негізінде беріледі. Телнұсқаны рəсімдеу құны 
ҚР республикалық бюджеті туралы Заңымен, 
сəйкес қаржылық жылға белгіленген, 2 АЕК 
құрайды. 
2.9. Егер келесі аталған құжаттар толық 
көлемде ұсынылмаған болса, Палата 
Бағалаушылар палатасына мүшелікке 
қабылдаудан бас тартуға да құқылы: 
1) 2.4. т. көрсетілген құжаттар толық көлемде 
ұсынылмаған жағдайда; 
2) құжаттарда нақты емес немесе қарама-
қайшы ақпараттар болған жағдайда; 
3) міндетті жарналар (кірі/мүшелік) төлемі 

указанием причины и обязательством 
сообщить о возобновлении оценочной 
деятельности в течение трех рабочих дней  и 
произвести оплату членского взноса в 
размере, установленном на финансовый год 
(градация - квартал). 
11) договора страхования гражданско-
правовой ответственности: 
Если оценщик оказывает оценочные услуги 
на основании трудового договора с 
юридическим лицом или занимается 
частной практикой, то договор страхования 
гражданско-правовой ответственности 
должен быть заключен на срок не менее 
одного года в течение трех рабочих дней.  
12) решение коллегиального органа о 
прекращении членства в другой СРО ПО (в 
случае, когда член переходит из другой СРО 
ПО); 
13) опись документов. 
2.5. Решение о вступлении в члены Палаты 
оценщиков принимается на ближайшем 
заседании Совета Палаты. Срок, 
начинающийся от даты предоставления 
полного комплекта документов на 
вступление в члены Палаты оценщиков до 
даты вынесения решения Советом Палаты 
засчитывается члену Палаты оценщиков. 
Отсутствие какого-либо документа, 
перечисленного в п. 2.4. настоящего 
Положения, влечет отказ в рассмотрении 
заявления до предоставления полного 
комплекта требуемых документов. Решение 
оформляется Протоколом Совета Палаты.  
2.6. Сведения о члене Палаты оценщиков 
вносятся в реестр членов Палаты 
оценщиков в течение 1 (один) рабочего дня 
с даты предоставления полного комплекта 
документов, требуемых п. 2.4. настоящего 
Положения.  
2.7. Члену Палаты оценщиков выдается 
Свидетельство о членстве в Палате 
оценщиков. 
2.8. Дубликат Свидетельства о членстве в 
Палате оценщиков выдается члену на 
основания заявления. Стоимость 
оформления дубликата составляет 2 МРП, 
установленного Законом РК о 
республиканском бюджете на 
соответствующий финансовый год. 
2.9. Палата вправе отказать в приеме в 
члены Палаты оценщиков, если: 
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жүргізілмеген жағдайда; 
4) егер шығарған күннен бастап бір жылға 
жетпейтін уақыт өткен болса, бағалаушы 
басқа ӨРҰ ҚР бағалау қызметі саласындағы 
заңнаманы жəне нормативтік-құқықтық 
актілерді, бағалаушылар палатасының 
жарғысын,  стандарттарын жəне ережелерін, 
бағалаушының Іскерлік жəне кəсіби этикасы 
Кодексін бұзғаны үшін шығарылған болса. 
2.10. Бағалаушылар палатасы Кеңесінің 
Бағалаушылар палатасына мүшелікке 
қабылдаудан бас тарту туралы шешімі 
мұндай шешімді қабылдаған күннен кейінгі, 
3 (үш) күн ішінде бағалаушыға жіберіледі. 
Төленген жарналар сомасы бағалаушыға 
көрсетілген деректемелер бойынша 
қайтарылады. 
2.11. Бағалаушылар палатасына мүшелікке 
қабылдаудан бас тарту, талап етілген 
құжаттардың толық кешенін тіркеп, Өтінішті 
қайта беруге кедергі келтірмейді. 
2.12. Бағалаушы бағалау қызметі 
саласындағы уəкілетті органға немесе сотқа 
Бағалаушылар палатасына мүшелікке 
қабылдаудан бас тарту əрекетіне шағымдана 
алады. 
 
3. Бағалаушылар палатасына мүшелердің 

құқықтары мен міндеттері. 
 
 3.1. Палата мүшелері құқылы: 
1) Бағалаушылар палатасы басқармасына 
сайлануға жəне сайлай алуға; 
 2) Бағалаушылар палатасының жұмысына 
қатысуға; 
3) осы Ереженің 3.3.т. көзделген өтініш 
негізінде жəне тəртіпте бағалау қызметін 
жүзеге асыру құқығын ерікті түрде 
кідірту/қалпына келтіру; 
4) осы Ереженің 3.4.т. анықталған тəртіпте 
жəне өтініш негізінде Бағалаушылар 
палатасына мүшелікті тоқтатуға; 
5) кəсіби қызметке қатысты өз құқықтарын 
қорғау үшін Бағалаушылар палатасына 
жүгінуге; 
6) Бағалаушылар палатасы ұйымдастыратын, 
ғылыми-техникалық бағдарламалар мен 
жобалар жасауға ұсыныстар енгізуге, 
қатысуға; 
7)  Бағалаушылар палатасы ұйымдастыратын, 
конференцияларға, семинарларға. «дөңгелек 
үстелдерге» қатысуға; 

1) документы, указанные в п.2.4. 
предоставлены не в полном объеме; 
2) в документах имеются недостоверные 
или противоречивые сведения; 
3) не произведена оплата обязательных 
взносов (вступительного/членского); 
4) оценщик исключен из членов других СРО 
за нарушения законодательства и 
нормативно-правовых актов в области 
оценочной деятельности РК, устава, 
стандартов и правил палаты оценщиков, 
Кодекса деловой и профессиональной этики 
оценщика, если со дня исключения прошло 
менее одного года. 
2.10. Решение Совета Палаты оценщиков об 
отказе в приеме в члены Палаты оценщиков 
направляется оценщику в течение 3 (три) 
дней, следующих за датой принятия такого 
решения. Сумма оплаченных взносов 
возвращается оценщику на указанные 
реквизиты. 
2.11. Отказ в приеме в члены Палаты 
оценщиков не препятствует повторной 
подаче Заявления с приложением полного 
требуемого комплекта документов. 
2.12. Оценщик вправе обжаловать действия 
Палаты оценщиков об отказе в приеме в 
члены Палаты оценщиков в 
уполномоченный орган в области 
оценочной деятельности или суд. 
 

3. Права и обязанности членов Палаты 
оценщиков. 

 
 3.1. Члены Палаты оценщиков вправе: 
1) избираться и быть избранным в органы 
управления Палаты оценщиков; 
 2) принимать участие в работе Палаты 
оценщиков; 
3) добровольно приостанавливать 
/восстановить право осуществлять 
оценочную деятельность на основании 
заявления и в порядке, предусмотренном п. 
3.3.  настоящего Положения; 
4) прекращать членство в Палате оценщиков 
на основании заявления и в порядке, 
установленном п.3.4. настоящего 
Положения; 
5) обращаться в Палату оценщиков за 
защитой своих прав, относящихся к 
профессиональной деятельности; 
6) вносить предложения и участвовать в 



5 
 

8) Бағалаушылар палатасы құзіреті шегінде 
сараптамалық жəне консултациялық көмек 
алуға; 
9) бағалау қызметі саласындағы ҚР 
заңнамасында, Бағалаушылар палатасының 
жарғысында, шешімдерінде көзделген басқа 
да құқықтарға ие болуға. 
 
3.2.Палата мүшелері міндетті: 
1) Бір ғана Бағалаушылар палатасының 
мүшесіне болуға; 
2) Бағалаушылар палатасының 
жарғылық міндеттеріне шешуге жəне 
мақсаттарына жетуге мүмкіндік жасауға; 
3) Бағалаушылар палатасы анықтаған 
тəртіпте, мерзімде жəне мөлшерде мүшелік 
жарналар жүйелі төлеуге (ақшалай түрде);  
4) Жарғының ережелерін жəне 
Бағалаушылар палатасының қызметін 
реттейтін басқа да құжаттарды, сондай-ақ 
оның басшылық органдарының шешімдерін 
сақтауға; 
5) Бағалау қызметін жүзеге асырған 
кезде БҚЗ, Қазақстан Республикасының 
басқа да нормативтік құқықтық актілерінің 
талаптарын жəне  уəкілетті орган бекіткен, 
ережелерін, стандарттарын, Бағалау 
палатасының ішкі құжаттарын, 
бағалаушының іскерлік жəне кəсіби этикасы 
Кодексін сақтауға;  
6) Бағалау туралы қате есеп жасауға жол 
бермеуге; 
7) Бағалаушы еңбек шартын жасасқан, 
Тапсырыс берушіге немесе заңды тұлғаға 
нақты бағалау жүргізуге кедергі келтіретін, 
жағдайлар туындаған жағдайда бағалау 
жүргізуге өзінің қатысуының мүмкін емес 
екендігі туралы хабарлауға; 
8) Бағалау жүргізу кезінде тапсырыс 
берушіден жəне үшінші тұлғалардан алған, 
құжаттардың сақталуын жəне құпиялылығын 
қамтамасыз етуге; 
9) Еңьек шарты жасалған, тапсырыс 
берушінің жəне заңды тұлғаның талабы 
бойынша Бағалаушылар палатасына мүшелік 
туралы ақпарат ұсынуға; 
10) Егер бағалаушы жеке тəжіримен 
айналысатын болса, бес жыл ішінде бағалау 
туралы жасалған есептерді сақтауға; 
11) Бағалау нысанын тікелей тексеруді 
жүзеге асыруға, сондай-ақ өз құқығын қайта 
табыстаусыз, құжаттамаларды зерттеуге; 

разработке научно-технических программ и 
проектах, организуемых Палатой 
оценщиков; 
7)  принимать участие в конференциях, 
семинарах, «круглых столах», организуемых 
Палатой оценщиков, на условиях 
проведения; 
8) получать экспертную и консультативную 
помощь в пределах компетенции Палаты 
оценщиков; 
9) иметь иные права, предусмотренные 
законодательством РК в области оценочной 
деятельности, уставом, решениями Палаты 
оценщиков; 
 
3.2. Член Палаты обязан: 
1) состоять членом только одной 
Палаты оценщиков; 
2) способствовать решению уставных 
задач и достижению целей Палаты 
оценщиков;  
3) регулярно уплачивать членские 
взносы в порядке, сроках и размерах, 
установленных Палатой оценщиков (в 
денежном выражении); 
4) соблюдать положения устава и 
других документов, регулирующих 
деятельность Палаты оценщиков, а также 
решения ее руководящих органов;  
5) соблюдать при осуществлении 
оценочной деятельности требования ЗОД, 
иных нормативных правовых актов 
Республики Казахстан и стандартов, и 
правил, утвержденных уполномоченным 
органом, стандартов и правил Палаты, 
внутренних документов Палаты оценщиков, 
кодекс деловой и профессиональной этики 
оценщиков; 
6) не допускать составления 
недостоверного отчета об оценке; 
7) сообщать заказчику или 
юридическому лицу, с которым оценщик 
заключил трудовой договор, о 
невозможности своего участия в проведении 
оценки в случае возникновения 
обстоятельств, препятствующих 
проведению объективной оценки; 
8) обеспечивать сохранность и 
конфиденциальность документов, 
информации, получаемых от заказчика и 
третьих лиц в ходе проведения оценки; 
9) предоставлять по требованию 
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12) Еңбек шартын жасасқан заңды 
тұлға/заңды тұлғалар туралы ақпаратты, 
сондай-ақ бұл ақпараттың кез келген өзгерісі 
туралы мəліметті еңбек шартын/еңбек 
шарттарын жасаған жəне (немесе) өзгерістер 
туындаған күннен бастап он күнтізбелік күн 
ішінде  PDF форматында электрондық пошта 
арқылы немесе поштамен жіберу жолымен, 
Бағалаушылар палатасына ұсынуға; 
13) Есептік кезеңнен кейінгі айдың 5 
күніне дейін, тоқсан сайын, есептің жасалған 
күнін жəне реттік нөмірін, бағалау нысанын, 
анықталған бағасы түрін көрсетіп, 
Бағалаушылар палатасына бағалау туралы 
есепте көрсетілген кезеңде бағалаушының 
қолы қойылған ақпаратты PDF форматында 
электрондық пошта арқылы немесе 
поштамен жіберу жолымен ұсынуға; 
14) Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен көзделген жағдайларда 
бағалау туралы сақталған есептердің 
көшірмелерін немесе ақпаратты мемлекеттік 
органдарға, басқа да ұйымдарға, лауазымды 
тұлғаларға, өзі мүше болып табылатын, 
бағалаушылар палатасына олардың талабы 
бойынш PDF форматында ұсынуға; 
15) Бағалаушылар палатасы мүшелерінің 
тізіліміндегі мəліметтердің өзгеруі туралы 
ақпаратты құжаттарды (көшірмелерін) қоса 
тіркеп, оқиға туындаған күннен бастап 3 
жұмыс күні ішінде PDF форматында 
электрондық пошта арқылы ұсынуға; 
16) Екі жылдан бір реттен сирек емес, 
бағалау жөніндегі біліктілікті арттыру 
курстарынан өтуге;  
17) Бағалаушылар палатасына қасақана 
зиян келтуруге бағытталған əрекеттерді 
жасамауға, Бағалаушылар палатасының 
жарғылық мақсаттарына жетуді əжептəуір 
қиындатын немесе мүмкін емес ететін, 
əрекеттер (əрекетсіздіктер) жасамауға, кəсіби 
қызметтің басқа да субъектілеріне залал 
келтіретін, қызметті іске асырудан, сондай-ақ 
жосықсыз бəсекелестіктен, тауарларды 
(қызметтерді, жұмыстарды) тұтынушыларға 
жəне басқа да тұлғаларға моралды шығын 
немесе зиян келтіретін, əрекеттерді; 
Бағалаушылар палатвасы мүшесінің іскерлік 
беделіне не Бағалаушылар палатасының 
іскерлік бедеоіне нұқсан келтіретін əрекеттер 
жасаудан бас тартуға; 
18) Жеке-дара немесе көтерме сауда 

заказчика и юридического лица, с которым 
заключен трудовой договор, информацию о 
членстве в Палате оценщиков; 
10) хранить составленные отчеты об 
оценке в течение пяти лет, в случае если 
оценщик занимается частной практикой; 
11) осуществлять непосредственное 
обследование объекта оценки, а также 
изучать документацию по нему без 
передоверия своего права; 
12) предоставлять Палате оценщиков 
информацию о юридическом 
лице/юридических лицах, с которым он 
заключил трудовой договор, а также 
сведения о любых изменениях этой 
информации в течение десяти календарных 
дней с даты заключения трудового 
договора/трудовых договоров и (или) 
возникновения изменений посредством 
электронной почты в формате PDF или 
почтовым отправлением; 
13) предоставлять в Палату оценщиков 
ежеквартально в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, 
информацию о подписанных в указанный 
период отчетах об оценке с указанием даты 
составления отчета и его порядкового 
номера, объекта оценки, вида определенной 
стоимости - посредством электронной 
почты в формате PDF с подписью оценщика; 
14) в случаях, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан, 
предоставлять копии хранящихся отчетов об 
оценке или информацию государственным 
органам, иным организациям, должностным 
лицам, палате оценщиков, членом которой 
он является, по их требованию - в формате 
PDF; 
15) предоставлять информацию об 
изменении сведений, содержащихся в 
реестре членов Палаты оценщиков в течение 
3-х рабочих дней с даты наступления 
событий, с приложением документов 
(копий) посредством электронной почты в 
формате PDF;  
16) проходить курсы повышения 
квалификации по оценке не реже, чем один 
раз в два года; 
17) не совершать действия, заведомо 
направленные на причинение вреда Палате 
оценщиков, не совершать действия 
(бездействия) которые существенно 
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мақсаттары үшін шығарылған, Бағалаушылар 
палатасы эмблемасын пайдалануға ниетті, 
сондай-ақ жұмыстарды орындау мен 
қызметтерді көрсету кезінде Бағалаушылар 
палатасы мүшелері  мұндай пайдалану 
талаптарын анықтайтын, Бағалаушылар 
палатасымен арнайы келісімге келуі тиіс. 
Осы тармақтың 9), 10), 14) 
тармақшаларының талаптары заңды 
тұлғамен еңбек шартын жасаған 
бағалаушыларға таралады. 
Бағалаушы еңбек шартын жасаған заңды 
тұлға 6), 7), 8), 9), 10), 13) тармақшаларда 
жəне осы 14) тармақта көзделген талаптарды 
сақтауға міндетті. 
19) Бағалаушылар палатасына оқиғаның 
туындауы: ықтимал мерзімі көрсетілген 
өтініш бойынша бағалау қызметтерін 
көрсетуді уақытша тоқтату жайлы өтініш 
ұсыну жолымен уақытылы хабарлауға. 
20) Бағалаушылар палатасына оқиғаның 
туындауы: бағалау қызметін көрсетуді 
қалпына келтіру (екі жұмыс күні ішінде) 
жайлы өтініш ұсыну жолымен уақытылы 
хабарлауға. 
 
3.3. Бағалаушылар палатасына мүшелікті 

тоқтату/қалпына келтіру: 
1) Бағалаушылар палатасына мүшелік 
«бағалаушы» біліктілігін тағайындау туралы 
куəліктің əрекеті тоқтаған жағдайда 
тоқтатылады; 
2) Бағалаушылар палатасына мүшелік 
бағалаушының қызметін бақылау нəтижелері 
немесе жеке жəне заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарастыру негізінде 
тоқтатылады; 
3) Бағалаушылар палатасына мүшелікті 
тоқтату туралы шешімді Палата Кңесі 
қабылдайды; 
4) Палатадағы мүшелігі тоқтатылған 
бағалаушы тоқтатылған кезеңде бағалау 
қызметін іске асыра алмайды. 
5) Палатаға мүшелікті қалпына келтіру 
тəртібі келесі аталғандарды ұсынуды 
көздейді: 

• PDF форматында электронды пошта 
арқылы немесе қосымшасы тіркелген, 
пошталық қызметпен ұсынылған, 
заңды тұлғамен/заңды тұлғалармен 
еңбек шартын жасау (ұзарту) не жеке 
тəжірибе жасайтын бағалаушы ретінде 

затрудняют или делают невозможным 
достижение уставных целей Палаты 
оценщиков, воздерживаться от 
осуществления деятельности в ущерб иным 
субъектам профессиональной деятельности, 
а также от недобросовестной конкуренции, 
совершения действий, причиняющих 
моральный вред или ущерб потребителям 
товаров (работ, услуг) и иным лицам;  
действий, причиняющих ущерб деловой 
репутации члена Палаты оценщиков либо 
деловой репутации Палаты оценщиков. 
18) члены Палаты оценщиков, имеющий 
намерения использовать эмблему Палаты 
оценщиков на товарах, выпускаемых для 
целей розничной или оптовой торговли, а 
также при выполнении работ и оказании 
услуг, должен обратиться в Палату 
оценщиков за специальным соглашением с 
Палатой оценщиков, определяющим 
условия такого использования. 
Требования подпунктов 9), 10), 14) 
настоящего пункта не распространяются на 
оценщиков, заключивших трудовой договор 
с юридическим лицом. 
Юридическое лицо, с которым оценщик 
заключил трудовой договор, обязано 
соблюдать требования, предусмотренные 
подпунктами 6), 7), 8), 9), 10), 13) и 14) 
настоящего пункта. 
19) Своевременно уведомить Палату 
оценщиков о возникновении ситуации: 
временное прекращение оказания 
оценочных услуг по заявлению с указанием 
возможного срока.  
20) Своевременно уведомить Палату 
оценщиков о возникновении ситуации: 
возобновление оказания оценочных услуг (в 
течении двух рабочих дней), путем 
предоставления заявления. 
 
3.3. Приостановление/восстановление 

членства в Палате оценщиков: 
1) Членство в Палате оценщиков 
приостанавливается в случае 
приостановления действия свидетельства о 
присвоении квалификации «оценщик». 
2) Членство в Палате оценщиков 
приостанавливается на основании 
результата контроля за деятельностью 
оценщика или рассмотрения обращения 
физических и юридических лиц. 
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тіркеу туралы мəлімет жəне қалпына 
келтіру мерзімі көрсетілген өтініш:  

• Өтініш мерзімінде өзекті сауалнама; 
• Заңды тұлғамен/заңды тұлғалармен 

шарт (тар) (көшірме);  
• Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті 

сақтандыру шарты (көшірме). 
• Экономикалық қызмет саласындағы 

құқық бұзушылыы үшін, сондай-ақ 
қасақана жасалған, орташа 
ауырлықтағы қылмысы, ауыр жəне аса 
ауыр қылмысы үшін, алынып 
тасталған немесе өтелмеген 
соттылығының болмауы туралы 
анықтама (түпнұсқа). 

6) Бағалаушылар палатасына мүшелікті 
қалпына келтіру туралы шешімді 
Бағалаушылар палатасы Кеңесі жуықтағы 
отырыста қабылдайды. 
Бағалаушылар палатасына мүшелікті 
қалпына келтіруге құжаттардың толық 
кешенін ұсынған мерзімнен басталатын, 
Палата Кеңесінің шешім шығарғанға дейінгі 
мерзім Бағалаушылар палатасы мүшелігіне 
есептеледі.    
7) Бағалаушылар палатасының Атқарушы 
органы Бағалаушылар палатасы мүшелігін 
тқтату/қалпына келтіру мерзімін жəне 
уақытын көрсетіп, Бағалаушылар палатасы 
интернет ресурсына жариялап, Бағалаушылар 
палатасы мүшелігі тізіліміне сəйкес жазба 
енгізеді. 
8) Бағалаушы қызметін бақылау немесе жеке 
жəне заңды тұлғалардың өтініштерін 
қарастыру нəтижесінде Бағалаушылар 
палатасы мүшесінің бағалаушылық қызметін 
жүзеге асыру құқығын тоқтату, 
Бағалаушылар палатасы мүшесінің ҚР 
заңнамасында, Бағалаушылар палатасы 
жарғысында жəне осы Ережеде көзделген 
міндеттерін атқарудан босатпайды.  
9) Бағалаушылар палатасы мүшесі бағалау 
қызметін жүзеге асыру құқығын тоқтату 
кезеңінде АҚЖ сақтандыру шартын 
жасамауға құқылы. 
10) Мүшелігі тоқтатылған, Бағалаушылар 
палатасы мүшелері үшін мүшелік жарналар 
төлеуден босату тəртібі Бағалаушылар 
палатасы Кеңесімен анықталады. 
 
3.4.Бағалаушылар палатасына мүшелікті  

кідірту жəне тоқтату тəртібі мен 

3) Решение о приостановлении членства в 
Палате оценщиков принимается Советом 
Палаты; 
4) Оценщик, членство, в Палате которого 
приостановлено, не может осуществлять 
оценочную деятельность в период 
приостановления. 
5) Порядок восстановления членства в 
Палате предусматривает предоставление: 

• Заявления с указанием даты 
восстановления и сведений о 
заключении (пролонгированние) 
трудового договора с юридическим 
лицом/юридическими лицами либо 
регистрации в качестве 
частнопрактикующего оценщика -  
предоставленного посредством 
электронной почты в формате PDF 
или почтовой услугой с 
приложением:  

• Анкеты, актуальной на дату 
заявления; 

• Договор (а) с юридическим 
лицом/юридическими лицами 
(копия);  

• Договора страхования гражданско-
правовой ответственности (копии). 

• Справки об отсутствии неснятой или 
непогашенной судимости за 
правонарушения в сфере 
экономической деятельности, а также 
за преступления средней тяжести, 
совершенные умышленно, тяжкие и 
особо тяжкие преступления 
(оригинал); 

6) Решение о восстановлении членства в 
Палате оценщиков, принимает Совет 
Палаты оценщиков на ближайшем 
заседании. 
Срок, начинающийся от даты 
предоставления полного комплекта 
документов на восстановление членства в 
Палате оценщиков до даты вынесения 
решения Советом Палаты засчитывается 
члену Палаты оценщиков.    
7) Исполнительный орган Палаты 
оценщиков вносит соответствующую запись 
в реестр членов Палаты оценщиков с 
указанием даты и времени 
приостановления/восстановления членства в 
Палате оценщиков с опубликованием на 
интернет-ресурсе Палаты оценщиков. 
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талаптары. 
1. Бағалаушылар палатасына мүшелік 
«бағалаушы» біліктілігін тағайындау туралы 
куəліктің əрекеті тоқтатылған жағдайда 
тоқтатылады. 
2. Бағалаушылар палатасына мүшелік келесі 
негіздемелер бойынша тоқтатылады: 

• PDF форматында электронды пошта 
арқылы немесе пошталық қызметпен 
ұсынылған, Бағалаушылар 
палатасының мүшесінің өтініші 
бойынша; 

• бағалаушының Бағалаушылар 
палатасының жарғысын, 
бағалаушының іскерлік жəне кəсіби 
этикасы кодексін бірнеше рет бұзған 
жағдайда; 

• «бағалаушы» біліктілігін тағайындау 
туралы куəліктің қолданылу мерзімі 
тоқтатылуына байланысты. 

3.  Бағалаушылар палатасына мүшелікті  
кідірту жəне тоқтату туралы шешімді 
Бағалаушылар палатасының Кеңесі 
қабылдайды. 
4. Бағалаушылар палатасына мүшелігі 
кідіртілген немесе тоқтатылған бағалаушы 
бағалау қызметін іске асыра алмайды. 
5. Бағалаушылар палатасы Бағалаушылар 
палатасына мүшелігі кідіртілген немесе 
тоқтатылған күннен кейінгі күннен 
кешіктірмей, бұл жайлы келесі аталғандарға 
хабарлауы тиіс: 

• Мүшелігі кідіртілген немесе 
тоқтатылған бағалаушыға; 

• Егер шарт/шарттар жасау туралы 
ақпарат бұрын PDF форматында 
электронды пошта арқылы немесе 
пошталық қызметпен Бағалаушылар 
палатасына ұсынылу жағдайында, 
бағалаушы еңбек шартын жасасқан 
заңды тұлға/заңды тұлғаларға жəне 
тапсырыс берушіге; 

• Бағалау қызметі саласындағы 
уəкілетті органға.  

6. БҚЗ 25 бабының 4 тармағының бірінші 
бөлімінде көзделген негіздемелер бойынша 
«Бағалаушы» біліктілігін тағайындау туралы 
куəліктен айыруға байланысты Палатаға 
мүшелік тоқтатылған жағдайда, Палата үш 
жұмыс күнінен кешіктірмей, бұл жайлы 
бағалаушылардың өздігінен реттелетін 

8) Приостановление права осуществления 
оценочной деятельности члена Палаты 
оценщиков по результатам контроля за 
деятельностью оценщика или рассмотрения 
обращения физических и юридических лиц 
– не освобождает его от исполнения 
обязанностей члена Палаты оценщиков, 
предусмотренных законодательством РК, 
уставом Палаты оценщиков и настоящим 
Положением.  
9) Член Палаты оценщиков вправе не 
заключать договор страхования ГПО на 
период приостановления права 
осуществления оценочной деятельности. 
10) Порядок освобождения от уплаты 
членских взносов для членов Палаты 
оценщиков, членство которых 
приостановлено, определяется Советом 
Палаты оценщиков. 
 
3.4.Порядок и условия приостановления и 

прекращения членства в Палате 
оценщиков. 

1. Членство в Палате оценщиков 
приостанавливается в случае 
приостановления действия свидетельства о 
присвоении квалификации «оценщик» 
2. Членство в Палате оценщиков 
прекращается по следующим основаниям: 

• по заявлению члена Палаты 
оценщиков, предоставленного 
посредством электронной почты в 
формате PDF или почтовой услугой; 

• смерти лица; 
• в случае неоднократного нарушения 

оценщиком устава Палаты 
оценщиков, Кодекса деловой и про-
фессиональной этики оценщика; 

• в связи с прекращением действия 
свидетельства о присвоении 
квалификации «оценщик». 

3.   Решение о приостановлении и 
прекращении членства в Палате оценщиков 
принимается Советом Палаты оценщиков. 
4. Оценщик, членство в Палате оценщиков 
которого приостановлено или прекращено, 
не может осуществлять оценочную дея-
тельность. 
5. Палата оценщиков не позднее дня, 
следующего за днем приостановления или 
прекращения членства оценщика в Палате 
оценщиков, обязана уведомить об этом: 
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ұйымдары тізіліміне енгізілген, 
бағалаушылар палаиасына хабарлауға 
міндетті.  
7. Бағалаушылар палатасының Атқарушы 
органы Бағалаушылар палатасы мүшелігі 
тізіліміндегі Бағалаушылар палатасына 
мүшелікті тоқтату мерзімін жəне уақытын 
көрсетіп, Бағалаушылар палатасының 
интернет ресурсына жариялап, Бағалаушылар 
палатасы мүшелерінің тізіліміне сəйкес 
жапзба енгізеді. 
 
3.5.Қорытынды ереже 
Осы Ереженің орындалуын Бағалаушылар 
палатасының мүшелерінің бұзушылығын 
Бағалаушылар палатасының Тəртіптік 
комиссиясы қарастырады. 
 

• оценщика, членство которого 
приостановлено или прекращено; 

• заказчика и юридическое 
лицо/юридическим лицам, с которым 
оценщик заключил трудовой договор, 
в случаях, если информация о 
заключенном договоре/договорах 
ранее предоставлялась в Палату 
оценщиков - посредством 
электронной почты в формате PDF 
или почтовой услугой; 

• уполномоченный орган в области 
оценочной деятельности  

6. В случае прекращения членства в Палате 
в связи с лишением свидетельства о 
присвоении квалификации «оценщик» по 
основаниям, предусмотренным частью 
первой пункта 4 статьи 25 ЗОД, Палата не 
позднее трех рабочих дней обязана 
уведомить об этом палаты оценщиков, 
внесенные в реестр саморегулируемых 
организаций оценщиков.  
7. Исполнительный орган Палаты 
оценщиков вносит соответствующую запись 
в реестр членов Палаты оценщиков с 
указанием даты и времени прекращения 
членства в Палате оценщиков в реестр 
членов палаты оценщиков с опубликованием 
на интернет-ресурсе Палаты оценщиков. 
 
3.5.Заключительные положения 
нарушения исполнения настоящего 
Положения членами Палаты оценщиков 
рассматривает Дисциплинарная комиссия 
Палаты оценщиков. 
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КТБП мүшелігі туралы 
ЕРЕЖЕГЕ 

 1 ҚОСЫМША  
КТБП ӨРҰ БП  Кеңесіне 

кімнен _____________________________________________, 
ЖСН_____________________________, 

Тұрғылықты мекен-жайы:__________________________ 
 
 
 

ӨТІНІШ 
Мені «Кəсіби тəуелсіз бағалаушылардың палатасы» Өздігінен реттелетін ұйым» 

Бағалаушылар палатасына (əрі қарай – Бағалаушылар палатасы) мүшелікке 
қабылдауыңызды, сондай-ақ Бағалаушылар палатасы мүшелерінің Тізіліміне енгізуіңізді 
сұраймын. 
 Бағалаушылар палатасының Жарғысымен таныстым  ___________________________ 

                          ТАƏ, қолы 
Бағалаушылар палатасына мүшелік туралы ережемен таныстым_________________ 
          ТАƏ, қолы 
________________________________________________. 
 
Бағалау қызметін жүзеге асырған кезде ҚР заңнамасы, ҚР бағалау ережелері жəне 
стандарттары, Бағалаушылар палатасының ережелері, іскерлік жəне кəсіби этика 
ережелері талаптарын сақтауға міндеттенемін.  
 
Бағалаушылардың өздігінен реттелетін басқа ұйымының мүшесі емес екенімді 
хабарлаймын.  
 
Байланыс деректері: жұмыс телефоны, ұялы телефон, электронды пошта 
мекенжайы_______________________________________________________________. 
 
«Кəсіби тəуелсіз бағалаушылардың палатасы» Өздігінен реттелетін ұйым» Бағалаушылар 
палатасына мүшелікке кіру үшін құжаттар ұсына отырып, Қазақстан Республикасының 
«Дербес деректер мен оларды қорғау туралы» Заңының, ҚР «Əкімшілік құқық 
бұзушылықтар туралы» Кодексінің жəне дербес деректерді жинау, өңдеу мəселелерін 
реттейтін, басқа да нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сəйкес, жеке тұлға 
автоматтандыру құралдарын пайдаланбай да, сондай-ақ пайдаланып та өзінің дербес 
деректерін өңдеуге келісім береді, сондай-ақ,  бағалаушылардың өзін-өзі реттейтін 
ұйымының функциясын  жүзеге асырған кезде КТБП ӨРҰ БП ресми сайтында, 
«Интернет» ақпараттық-коммуникациялық желісінде өзінің дербес деректерін ашуға 
келісім береді _____________________________________. 
   ТАƏ, қолы 
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Қосымша: тізім бойынша құжаттар. 
 
 «____»______________ 20___ жыл. Қолы___________________ 

КТБП мүшелігі туралы 
ЕРЕЖЕГЕ 

 2 ҚОСЫМША  
КТБП ӨРҰ БП  Кеңесіне 

кімнен _____________________________________________, 
ЖСН_____________________________, 

 
КТБП ӨРҰ БП мүшелігіне кіру кезіндегі бағалаушының 

САУАЛНАМАСЫ 
1. Т.А.Ә. ______________________________________________________________  
 
2. Бағалаушының байланыс ақпараты:  
а) тіпкелген тұрғылықты мекенжайы (индекспен): ______________________ 
б) нақты тұратын мекенжайы (индекспен): _____________________________ 
в) байланыс деректері: жұм/үй. Телефоны (қаланың кодын көрсету), ұялы  
__________________________________________,  E-mail: _______________________  
3. Бағалаушы еңбек шартын жасасқан, заңды тұлға/заңды тұлғалар немесе жеке 
кəсіпкер, жеке тəжірибедегі бағалаушы туралы мəлімет (егер бағалаушы бірнеше 
заңды тұлғалармен шарт жасасқан болса, барлық ұйымдардың деректемелерін көрсету 
керек):  

1) Толық атауы: __________________________________________  
2) Заңды тұлғаны тіркеу нөмірі,мерзімі (Жеке кəсіпкер, жеке меншік кəсіпкер),   

БСН  ______________________________________________________ 
3) Бірінші басшының ТАƏ _______________________________________ 
4) Байланыс деректері: Телефоны/факс (кодпен), ұялы тел.,  E-mail: 

___________________________________________________________________ 
5) Сайттың мекенжайы (егер болатын болса): ___________________________  
6) Ұйымның тіркелген мекенжайы (куəлік бойынша) жəне нақты орналасқан орны 

(индекспен):  
___________________________________________________________________ 

  

4. Бағалау қызметіндегі өтілі (Өтініш берген мерзімдегі толық жылдар санын 
көрсетеді): ____________.  

5. Тəртіптік жазалар жəне ӨРҰ мүшелігінен шығару туралы мəлімет: 
1) Бағалаушыға қатысты тəртіптік жазалар қолдану фактілері туралы мəлімет: 
2) Негіздеме ____________________________________________________ 
3) Шешім қабылдаған күн_________________________________________ 

6. ӨРҰ мүшелігінен шығару туралы мəлімет (шешім шыққан күн, негіздеме/себебі) 
___________________________ 

 
Толтырылған мерзімі «____» ____________ 20__ жыл.  
 
Көрсеткен мəліметтердің дұрыстығы мен нақтылығын растаймын.  
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_____________ (Қолы) 
 
Барлық жолдарды толтыру қатаң түрде міндетті!  

КТБП мүшелігі туралы 
ЕРЕЖЕГЕ 

 3 ҚОСЫМША  
КТБП ӨРҰ БП  Кеңесіне 

кімнен _____________________________________________, 
  ТАƏ 

Тізілімдегі № _______________________ 
 

Байланыс деректері __________________________ 
 
 
 
 
 

ӨТІНІШ 

_____________________________________байланысты, ______________2_____жыл жəне          
«____»_________2____жыл аралығындағы болжанған мерзімге менің бағалау қызметін 
іске асыру құқығымды тоқтатуды сұраймын. 

 
 
 
 
 

_______________________ 
                     Мерзімі  

_______________________ 
               (ТАƏ, қолы) 
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КТБП мүшелігі туралы 
ЕРЕЖЕГЕ 
 4 ҚОСЫМША  

КТБП ӨРҰ БП  Кеңесіне 
кімнен _____________________________________________, 

  ТАƏ 
Тізілімдегі № _______________________ 

 
Байланыс деректері __________________________ 

 
 

 
ӨТІНІШ 

 ______________2_____ жылдан бастап, менің бағалау қызметін іске асыру құқығымды 
қалпына келтіруіңізді сұраймын. 

 
Тіркелген құжаттар: заңды тұлғамен/заңды тұлғалармен  еңбек шарты (көшірме); Өтініш 

күнінде өзекті сауалнама, АҚЖ сақтандыру шарты 
 
 
 

_______________________ 
                     Мерзімі  

_______________________ 
               (ТАƏ, қолы) 
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КТБП мүшелігі туралы 
ЕРЕЖЕГЕ 
 5 ҚОСЫМША  

 
 
 

КТБП ӨРҰ БП жіберілетін 
ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ 

 
кімнен Т.А.Ə. _______________________________________________________,  
 

№ пп Құжаттың 
атауы 

Парақтар 
саны 

   
   

Күні  
 
ТАƏ, қолы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к Положению о членстве в ППНО 

  
В Совет ПО СРО ППНО 

От _____________________________________________, 
ИИН_____________________________, 

Адрес местожительства:__________________________ 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять меня в члены Палата оценщиков «Саморегулируемая организация 
«Палата профессиональных независимых оценщиков» (далее — Палата оценщиков), а 
также внести в Реестр членов Палаты оценщиков.  

С Уставом Палаты оценщиков ознакомлен(а)_____________________________________ 
        ФИО подпись 
 
С Положением о членстве в Палате оценщиков ознакомлен(а) _______________________ 
          ФИО подпись 
_________________________________________________. 
 
При осуществлении оценочной деятельности обязуюсь соблюдать требования:                    
законодательства РК, правил и стандартов оценки РК, стандартов, правил и Положений 
Палаты оценщиков, правил деловой и профессиональной этики.  
 
Сообщаю о том, что я не являюсь членом иной саморегулируемой организации 
оценщиков.  
 
Контактные данные: тел. рабочий, тел. мобильный, адрес электронной почты___________ 
_____________________________________________________. 
 
 
Представлением документов для вступления в члены ПО «Саморегулируемая организация 
«Палата профессиональных независимых оценщиков», физическое лицо выражает  
согласие на обработку своих персональных данных, как без использования средств 
автоматизации, так и с их использованием, в соответствии с требованиями Закона 
Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», Кодекса РК "Об 
административных правонарушениях", Уголовного Кодекса РК и иных нормативно- 
правовых актах, регламентирующих вопросы сбора, обработки  персональных данных, а 
также выражает согласие с  раскрытием его персональных данных на официальном сайте 
ПО СРО ППНО в информационно-коммуникационной сети «Интернет» при 
осуществлении ею функций саморегулируемой организации 
оценщиков______________________________________. 
         ФИО подпись 
 
Приложение: документы по описи. 
 
 
 «____»______________ 20___ г. Подпись ___________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к Положению о членстве в ППНО 

 
В Совет ПО СРО ППНО 

От _____________________________________________, 
ИИН_____________________________, 

 
АНКЕТА 

Оценщика при вступлении в члены ПО СРО ППНО 
1. Ф.И.О. ______________________________________________________________  
 
2. Контактная информация оценщика:  
а) адрес регистрации проживания (с индексом): ______________________________ 
б) адрес фактического проживания (с индексом): _____________________________ 
в) контактные данные: раб/дом. Телефон (указать код города), мобильный:  
_____________________________________________,  E-mail: _______________________  
 
3. Сведения о юридическом лице/юридических лицах, с которой (ыми) оценщик 
заключил трудовой договор, или индивидуального предпринимателя, оценщика 
частной практики (если оценщик заключил договор с несколькими юридическими 
лицами, указать реквизиты всех организаций):  

7) Полное наименование: __________________________________________  
 

8) номер, дата регистрации  юридического лица (ИП, ЧП),  БИН  
_______________________________________________________________________ 
 

9) ФИО первого руководителя ______________________________________________ 
 

10) контактные данные: Телефон/факс (с кодом), тел моб,  E-mail: 
______________________________________________________________________ 

 
11) адрес сайта (если есть): ___________________________  

 
12) адрес регистрации организации (по свидетельству) и фактического 

местонахождения (с индексом):  
_____________________________________________________________________ 

  
4. Стаж в оценочной деятельности (указать количество полных лет на дату подачи 

Заявления): ____________.  
5. Сведения о дисциплинарных взысканиях и об исключении из членов СРО: 

4) Сведения о фактах применения дисциплинарных взысканий в отношении 
оценщика: 

5) Основание______________________________________________________ 
6) Дата принятия решения____________________________________________ 

6. Сведения об исключении из членов СРО (дата решение, основание/причина) _______ 
 
Дата заполнения «____» ____________ 20__ г.  
 
Правильность и достоверность сведений, указанных мною, подтверждаю.  
_____________ (Подпись) 
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Заполнение всех полей строго обязательно!  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению о членстве в ППНО 

 
 

В Совет ПО СРО ППНО 
 

от _______________________________ 
  ФИО 

№ в реестре _______________________ 
 

Контактные данные __________________________ 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу приостановить мое право осуществления оценочной деятельности в связи с 

___________________________________________ 

на предполагаемый срок с ______________2_____г.  по          «____»_________2____г. 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
                     Дата 

_______________________ 
               (ФИО подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Положению о членстве в ППНО 

 
В Совет ПО СРО ППНО 

 
от _______________________________ 

  ФИО 
№ в реестре _______________________ 

 
Контактные данные __________________________ 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу восстановить   мое право осуществления оценочной деятельности в связи с  

с ______________2_____г.   
 

Прилагаемые документы: Трудовой договор с юридическим лицом/юридическими лицами 
(копия); анкета, актуальная на дату Заявления, договор страхования ГПО. 

 
 
 
 

_______________________ 
                     Дата 

_______________________ 
               (ФИО подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

к Положению о членстве в ПО СРО ППНО 
 

 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,  
направляемых в ПО СРО ППНО 

 
от Ф.И.О. ___________________________________________________________________,  
 
 

№ пп Наименование 
документа 

Количество 
листов 

   
   

 
Дата 
 
ФИО и подпись 
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