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1. Жалпы ережелер 

 
1.1. Осы Ереже Қазақстан 

Республикасының 12.11.2015 ж. № 390-V 
«Өзін-өзі реттеу туралы» Заңына, Қазақстан 
Республикасының 10.01.2018 ж. № 133VI 
«Қазақстан Республикасындағы бағалау 
қызметі туралы» Заңына, «Тәуелсіз кәсіби 
бағалаушылар палатасы» ӨРҰ» БП (бұдан 
әрі қарай – Палата) Жарғысына сәйкес 
әзірленген, бағалау қызметі саласындағы 
өзін-өзі реттеуді жүзеге асыру қызметінің 
мақсаттары, міндеттері және негізгі 
бағыттары белгіленетін бұл құжат 
Палатаның барлық мүшелері үшін міндетті 
болып табылатын тәртіп нормаларының 
жиынтығын құрайды.  

1.2. Бұл Ережеде Палата және Палата 
мүшелері Палатаның қызметін жүзеге асыру 
барысында өзін-өзі реттеуді қамтамасыз ету 
бойынша қабылдаған шаралар жүйесі 
белгіленеді.  

 
2. Палатаның өзін-өзі реттеуді жүзеге 

асыру бойынша қызметінің 
мақсаты мен негізгі бағыттары 
 

 2.1. Палата бағалаушылардың 
міндетті мүшелік шартына негізделген 
кәсіби қызметі саласындағы өзін-өзі 
реттейтін ұйым болып табылады, оның 
негізгі мақсаттары: 

1) Мүшелерінің бағалау қызметінің 

ПРАВИЛА 
Палаты оценщиков «Саморегулируемая 

организация 
«Палата профессиональных 
независимых оценщиков» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила разработаны 

в соответствии с Законом Республики 
Казахстан от 12.11.2015 г. № 390-V «О 
саморегулировании», Законом Республики 
Казахстан от 10.01.2018 г. № 133VI «Об 
оценочной деятельности в Республике 
Казахстан», Уставом ПО «СРО «Палата 
профессиональных независимых 
оценщиков» (далее - Палата), 
устанавливают  цели, задачи и основные 
направления деятельности Палаты по 
осуществлению саморегулирования в 
области оценочной деятельности и 
представляют собой свод норм поведения, 
обязательных для всех членов Палаты. 

1.2. Настоящие Правила 
устанавливают систему мер, принятых 
Палатой и членами Палаты, по 
обеспечению саморегулирования при 
осуществлении деятельности Палаты. 

 
2. Цели и основные направления 

деятельности Палаты по 
осуществлению 
саморегулирования 
 

 2.1. Палата является 
саморегулируемой организацией в сфере 
профессиональной деятельности 
оценщиков, основанной на условии 
обязательного членства, основными 



сапасын бақылау; 
2) Мүшелерінің құқықтары мен заңды 

мүдделерін қорғау; 
3) Курстар, семинарлар, 

конференциялар, «дөңгелек үстелдер» 
өткізу жолымен бағалаушылардың 
біліктілігін арттыру;  

4) Қызметін жаңа бастаған 
бағалаушыларды тағылымдамадан 
өткізу жүйесін ұйымдастыру; 

5) Мүшелерінің кәсіби мүдделерін 
қанағаттандыру; 

6) Халықаралық бағалау стандарттары, 
Қазақстан Республикасының 
стандарттары мен ережелері негізінде 
бағалау қызметін әрі қарай 
жетілдіруді қолдау; 

7) Бағалаушылардың қызметті 
тұтынушылар алдындағы 
жауапкершілік жүйесін құру; 

8) Кәсіби бағалаушылардың іскерлік 
және кәсіби этикалық принциптері 
кодексін сақтау; 

9) Палата мүшелерінің, сараптамалық 
кеңес мүшелерінің тізілімін жүргізу 
және Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасында 
белгіленген тәртіппен мүдделі 
тұлғаларға осы тізілімдегі ақпаратты 
беру; 

10) Түрлі мүлік түрлерін бағалаудың 
әдіснамалық негізін жасау; 

11) Палата мүшелерін ақпаратпен 
қамтамасыз етуді ұйымдастыру; 

12) Бағалау қызметі нарығына кәсіби 
қатысушылардың мүдделерін ескеріп 
негізді ұсыныстар әзірлеу жолымен 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
билігінің мүдделі органдарына 
Қазақстан Республикасындағы 
бағалау қызметі саласындағы 
теңдестірілген мемлекеттік саясатты 
әзірлеуге жәрдем беру; 

13) Бағалау қызметі саласында тәжірибе 
алмасу мақсатында халықаралық 
үкіметтік емес байланыстарды 
дамыту. 
 
2.2. Палата мүшелеріне 

қойылатын талаптар: 
1) Бір ғана Бағалаушылар Палатасының 

мүшесі болу; 

целями которой являются: 
1) осуществление контроля качества 

оценочных услуг её членов; 
2) защиты прав и законных интересов 

её членов; 
3) повышение квалификации 

оценщиков путем проведения 
курсов, семинаров, конференций, 
«круглых столов»;  

4) организация системы прохождения 
стажировки для начинающих 
оценщиков; 

5) удовлетворение профессиональных 
интересов членов; 

6) содействия в дальнейшем 
совершенствовании оценочной 
деятельности на основе 
международных стандартов оценки, 
стандартов и правил Республики 
Казахстан. 

7) создание системы ответственности 
оценщиков перед потребителями 
услуг; 

8) соблюдение кодекса деловой и 
профессиональной этики 
оценщиков; 

9) ведение реестра членов Палаты 
оценщиков, членов экспертного 
совета и предоставление 
информации, содержащейся в этих 
реестрах заинтересованным лицам в 
порядке, установленном 
действующим законодательство 
Республики Казахстан;  

10) создание методологической базы для 
оценки различных видов имущества; 

11) организация информационного 
обеспечения членов Палаты; 

12) оказание содействия 
заинтересованным органам 
государственной власти Республики 
Казахстан в выработке 
сбалансированной государственной 
политики в области оценочной 
деятельности в Республике 
Казахстан с учетом интересов 
профессиональных участников 
рынка оценочных услуг путем 
разработки обоснованных 
предложений; 

13) развитие международных 



2) Бағалаушылар палатасының 
жарғылық міндеттерін орындауына 
және мақсаттарына қол жеткізуіне 
септігін тигізу; 

3) Белгіленген тәртіппен кіру жарнасын 
төлеу; 

4) Бағалаушылар палатасы белгілеген 
тәртіппен, мерзімде және мөлшерде 
(ақшалай түрде) мүшелік жарнаны 
жүйелі түрде төлеп тұру; 

5) Бағалаушылар палатасы жарғысының 
және қызметін реттейтін тағы басқа 
құжаттардың ережелерін сақтау; 

6) Бағалау қызметін жүзегеасыру 
барысында «Қазақстан 
Республикасындағы бағалау қызметі 
туралы» ҚР Заңының, Қазақстан 
Республикасының өзге де нормативтік 
құқықтық актілерінің және бағалау 
қызметі стандарттарының талаптарын 
орындау; 

7) Бағалаушылардың іскерлік және 
кәсіби этикасы кодексін сақтау; 

8) Бағалау туралы жалған есеп 
жасалуына жол бермеу; 

9) Объективті бағалау жасауға кедергі 
туғызатын мән-жайлар туындаған 
жағдайда тапсырыс берушіге немесе 
бағалаушы еңбек шартын жасасқан 
заңды тұлғаға өзінің бағалауға 
қатысуы мүмкін еместігі туралы 
хабарлау; 

10) Бағалау барысында тапсырыс 
берушіден және үшінші тұлғалардан 
алынған құжаттардың, ақпараттың 
сақталуын және құпиялылығын 
қамтамасыз ету; 

11) Тапсырыс берушінің немесе 
бағалаушы еңбек шартын жасасқан 
заңды тұлғаның талабы бойынша 
Бағалаушылар палатасына мүшелігі 
туралы ақпарат беру; 

12) Бағалаушы өзі жеке қызмет атқаратын 
жағдайда бағалау туралы жасалған 
есептерді бес жыл ішінде сақтау; 

13) Өз құқығын өзгелерге табыстап 
бермей, бағалау объектісін тексеруді 
және оның құжаттарын зерттеуді 
тікелей өзі жүзеге асыру; 

14) Бағалаушылар палатасына өзі еңбек 
шартын жасасқан заңды тұлға/заңды 
тұлғалар туралы ақпарат беру және ол 

неправительственных контактов с 
целью обмена опытом по оценочной 
деятельности. 
 
2.2. Требования, предъявляемые 

к членам Палаты: 
1) состоять членом только одной 

Палаты оценщиков; 
2) способствовать решению уставных 

задач и достижению целей Палаты 
оценщиков; 

3) оплатить вступительный взнос в 
установленном размере; 

4) регулярно уплачивать членские 
взносы в порядке, сроках и размерах, 
установленных Палатой оценщиков 
(в денежном выражении); 

5) соблюдать положения устава и 
других документов, регулирующих 
деятельность Палаты оценщиков, а 
также решения ее руководящих 
органов; 

6) соблюдать при осуществлении 
оценочной деятельности требования 
Закона РК «Об оценочной 
деятельности в Республике 
Казахстан», иных нормативных 
правовых актов Республики 
Казахстан и стандартов оценочной 
деятельности; 

7) соблюдать Кодекс деловой и 
профессиональной этики 
оценщиков; 

8) не допускать составления 
недостоверного отчета об оценке; 

9) 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; 

10) обеспечивать сохранность и 
конфиденциальность документов, 
информации, получаемых от 
заказчика и третьих лиц в ходе 
проведения оценки; 

11) предоставлять по требованию 
заказчика и юридического лица, с 
которым заключен трудовой 
договор, информацию о членстве в 



ақпаратқа өзгерістер енгізілген 
жағдайда сол еңбек шарты / еңбек 
шшарттары жасалған және (немесе) 
өзгерістер енгізілген күннен бастап 
күнтізбелік он күн ішінде электронды 
почта арқылы PDF пішімінде немесе 
почта жөнелтімімен мәлімет беру; 

15) Тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 5-ші күніне дейінгі мерзімде 
көрсетілген кезеңде бағалау туралы 
есептердің жасалған күнін және реттік 
санын, бағалау объектісін, анықталған 
құнның түрін көрсете отырып және өз 
қолын қойып, Бағалаушылар 
палатасына қол қойылған бағалау 
туралы есептер жайлы ақпарат беру; 

16) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген жағдайларда 
мемлекеттік органдарға, өзге 
ұйымдарға, лауазымды тұлғаларға, өзі 
мүшелікте тұрған бағалаушылар 
палатасына олардың талабы бойынша 
сақтауда тұрған бағалау туралы 
есептердің көшірмелерін немесе талап 
етілген ақпаратты беру; 

17) Мән-жайлар туындаған күннен бастап 
3 жұмыс күні ішінде құжаттарды 
(көшірмелерін) қоса беріп, 
Бағалаушылар палатасына мүшелер 
тізіліміндегі мәліметтердің өзгеруі 
туралы ақпаратты электронды почта 
арқылы беру 

18) Кемінде екі жылда бір рет бағалау 
бойынша біліктілікті арттыру 
курсынан өту; 

19) Бағалаушылар палатасына қасақана 
зиян келтіруге бағытталған 
әрекеттерді жасамау, Бағалаушылар 
палатасының жарғылық мақсаттарына 
қол жеткізуіне елеулі түрде қиындық 
келтіретін немесе ондай мүмкіндікті 
мүлдем жоятын әрекеттерді 
(әрекетсіздікті) жасамау, өзге кәсіби 
қызмет субъектілеріне залал 
келтіретін қызметті жүзеге асырудан, 
сондай-ақ адалдықтан ада 
бәсекелестіктен, тауарларды 
(жұмыстарды, қызметтерді) 
тұтынушыларға және басқа да 
тұлғаларға моральдық зиян немесе 
залал келтіретін әрекетерді жасаудан; 
Бағалаушылар палатасы мүшесінің 

Палате оценщиков; 
12) хранить составленные отчеты об 

оценке в течение пяти лет, в случае 
если оценщик занимается частной 
практикой 

13) осуществлять непосредственное 
обследование объекта оценки, а 
также изучать документацию по 
нему без передоверия своего права; 

14) 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; 

15) 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 с подписью 
оценщика; 

16) 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; 

17)  предоставлять информацию об 
изменении сведений, содержащихся 
в реестре членов палаты оценщиков, 
экспертного совета в течениие 3-х 
рабочих дней с даты наступления 
событий, с приложением документов 
(копий) посредством электронной 
почты; 

18) проходить курсы повышения 



іскерлік абыройына немесе 
Бағалаушылар палатасының іскерлік 
абыройына залал келтіретін 
әрекеттерді жасаудан бас тарту; 

20) Бағалаушылар палатасының бөлшек 
немесе көтерме сауда мақсаттары 
үшін шығарылатын тауарларға 
Бағалаушылар палатасы эмблемасын 
салуға, сондай-ақ осы эмблеманы 
жұмыстарды орындау және 
қызметтерді көрсету барысында 
айдалануға ниеті бар мүшелер сол 
пайдаланудың шарттары белгіленетін 
Бағалаушылар палатасының келісімін 
алу үшін Бағалаушылар палатасына 
жүгінуі тиіс; 

21) Кемінде бір жылдық мерзімге және 
Республикалық бюджет туралы заңда 
белгіленіп, бағалаушының азаматтық-
құқықтық жауапкершілігін 
сақтандыру шарты жасалған күні 
сақтандыру шарты жасалған күні 
қолданылған АЕК-нің кемінде 5000 
еселігін құрайтын сақтандыру 
сомасына бағалау объектісінің бағалау 
туралы есепте көрсетілген нарықтық 
не өзге бағасының қорытынды 
шамасын пайдалану салдарынан 
үшінші тұлғаларға келтірілген 
мүліктік залалды көтерген бағалау 
қызметін тұтынушылардың 
және/немесе үшінші тұлғалардың 
алдындағы бағалаушының азаматтық-
құқықтық жауапкершілігін 
сақтандыру шартын жасасу; 

22) Палатаның адал емес бәсекелестікке, 
қызметтерді тұтынушыларға және өзге 
де тұлғаларға моральдық зиян не залал 
келтіруі мүмкін әрекеттерді, Палата 
мүшесінің іскерлік абыройына немесе 
Палатаның іскерлік абыройына нұқсан 
келтіретін әрекеттерді жасауға кедергі 
келтіруге қабілетті ережелерін 
орындау:  
a) бағалау қызметінарығы 
субъектілерінің абыройына 
жазбаша/ауызша нұқсан келтірмеу; 
b) өз қызметі туралы қасақана 
жалған, адал емес және шынайы емес 
ақпараттың қолданылуына жол 
бермеу; 
c) кез келген жолмен бәсекелеске 

квалификации по оценке не реже, 
чем один раз в два года; 

19) не совершать действия, заведомо 
направленные на причинение вреда 
Палате оценщиков, не совершать 
действия (бездействия) которые 
существенно 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; 

20) 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; 

21) заключить договор гражданско-
правовой ответственности, на срок 
не менее одного года и страховой 
суммой не менее 5000-кратного 
размера МРП,  установленного 
Законом о республиканском 
бюджете и действующего на дату 
заключения договора страхования 
гражданско-правовой 
ответственности оценщика, перед 
потребителями оценочных услуг 
и/или третьими лицами, понесшими 
имущественный вред, причиненный 
третьим лицам, вследствие 
использования итоговой величины 
рыночной или иной стоимости 
объекта оценки, указанной в отчете 
об оценке; 

22) соблюдать требования Палаты, 



бойкот жариялауға шақыруға жол 
бермеу; 
d) коммерциялық құпияны 
құрайтын ақпараттың заңсыз 
пайдаланылуына жол бермеу. 
 
2.3. Палатаның бағалаушылары 

міндетті түрде орындауы тиіс іс-шаралар:  
1) Жасалатын бағалау туралы есептердің 

кәсіби деңгейі мен сапасын арттыру 
мақсатында дәрістерге, семинарларға, 
курстарға, конференцияларға, 
«дөңгелек үстелдерге» қатысу/ 
тыңдау; 

2) Палата бекіткен Кәсіби бағалаушының 
этикалық принциптері кодексінің 
іргелі принциптерін сақтау. 
 
2.4. Өзін-өзі реттейтін ұйым 

ретінде әрекет ететін Палатаның негізгі 
принциптері (қызметтері). 

1) Өзін-өзі реттейтін ұйымның барлық 
мүшелерімен, өзін-өзі реттейтін 
ұйыммен және бағалау қызметі 
саласындағы және бағалау туралы 
есептердің сараптамасын қызметтерді 
тұтынушылар болып табылатын 
тапсырыс берушілермен өзара 
қатынастарда заңдылық, адалдық, 
ақылға қонымдылық пен әділдікке 
негізделген қызметті жүзеге асыру; 

2) «Бағалаушы» кәсібіне және бағалау 
саласындағы жұмыстарды атқарып, 
қызметтерді көрсетумен, бағалау 
туралы есептерді сараптамадан 
өткізумен және объектілерді бағалау 
мәселелері бойынша кеңес берумен 
айналысатын кәсіпкерлік қызмет 
субъектілеріне қоғамдық сенімді 
сақтау әрі арттыру мақсатында 
бағалау қызметі нарығы 
қатысушыларының адалдық 
презумпциясы принциптерін 
басшылыққа алу; 

3) Сапаға және кәсібилікке негізделген 
адал бәсекелестік принциптерін 
қолдану; 

4) Өзін-өзі реттейтін ұйым мүшелерінің 
қызметін бақылауды және ҚР 
қолданыстағы заңнамасында және 
Палатаның ішкі құжаттарда 
белгіленген рәсімдер мен ережелерге 

способные препятствовать 
недобросовестной конкуренции, 
совершению действий, 
причиняющих моральный вред или 
ущерб потребителям услуг и иным 
лицам; действий, причиняющих 
ущерб деловой репутации члена 
Палаты либо деловой репутации 
Палаты:  

a) не допускать письменной/устной 
дискредитации субъектов рынка 
оценочных услуг; 
b) не допускать заведомо ложной, 
недобросовестной и недостоверной 
информации, рекламы о своей 
деятельности; 
с) не допускать призывов к бойкоту 
конкурента любым способом; 
d) не допускать неправомерное 
использование информации, 
составляющей коммерческую тайну. 
  
2.3. Мероприятия, выполнение 

которых оценщиками Палаты 
обязательны: 

1) в целях повышения 
профессионального уровня и качества 
выпускаемых отчетов об оценке не 
менее одного раза в год являться 
участником/слушателем лекций 
и/или, семинаров курсов 
конференций «круглых столов» 

2) следовать фундаментальным 
принципам Кодекса этических 
принципов профессионального 
оценщика, утвержденного Палатой; 
 

2.4. Основные принципы 
(функции) Палаты, действующей как 
саморегулируемая организация. 

1) осуществление деятельности, 
основанной на принципах 
законности, добросовестности, 
разумности и справедливости во 
взаимоотношениях со всеми 
членами саморегулируемой 
организации, саморегулируемой 
организацией и заказчиками - 
потребителями услуг в области 
оценочной деятельности и в области 
осуществления экспертизы отчетов 
об оценке; 



сай тәртіптік жазалау шараларын 
ақылға қонымды түрде қолдануды 
жүзеге асыру; 

5) Барлық деңгейлерде, соның ішінде 
мемлекеттік деңгейде өзін-өзі 
реттейтін ұйым мүшелерінің заңды 
мүдделерін қорғау; 

6) Өзін-өзі реттейтін ұйым мүшелерінің 
арасында, сондай-ақ өзін-өзі реттейтін 
ұйым мен басқа өзін-өзі реттейтін 
ұйымдардың арасында дау туғызуы 
немесе дау туғызу қаупін тудыратын 
жағдайларды туындатпау. 
 
2.5. Палатаның өзін-өзі реттейтін 

ұйым ретінде кәсіби саладағы қызметі.  
 

Өз қызметін жүзеге асыру үшін Палата 
төменде аталғандарды орындауға міндетті: 

1) Мезгіл-мезгіл тексеру, кеңес беру, 
әдістемелер/ережелер/нұсқаулар 
әзірлеу жүйесін ұйымдастыру 
жолымен оның мүшелерінің бағалау 
қызметінің сапасын бақылауды жүзеге 
асыру; 

2) ҚР заңнамасы, Палата мүшелерінің 
жалпы жиналысы және оның басқару 
органдары бекіткен Палатаның 
жарғысы, стандарттары мен 
ережелерінің талаптарына сай өз 
мүшелерінің бағалау қызметін көрсету 
сапасын бақылауды жүзеге асыру; 

3) Бағалаушылардың іскерлік және 
кәсіби этикасы кодексін қабылдау; 

4) Соттарда, мемлекеттік органдарда, 
өзге ұйымдар мен қоғамдық 
бірлестіктерде бағалаушылардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін 
қорғау; 

5) Палатаның мамандандырылған және 
өзге де органдарын құру, олар туралы 
ережелерді бекіту; 

6) ҚР бағалау стандарттарын әзірлеуге, 
Палатаның бағалау ережелері мен 
стандарттарын әзірлеуге қатысу; 

7) бағалау туралы есептерінің тәуелсіз 
сараптамасын жүргізу үшін 
сарапшылар кеңесін құру; 

8) бағалаушылар білімінің кәсіби 
деңгейін арттыруға атсалысу; 

9) бағалаушыларды, соның ішінде шет 
елдерде оқыту және біліктілігін 

2) руководство принципами 
презумпции добросовестности 
участников рынка оценочных услуг 
с целью сохранения и повышения 
общественного доверия к профессии 
«оценщик» и субъектам 
предпринимательской деятельности, 
выполняющим работы и 
оказывающим услуги в области 
оценки, экспертизы отчетов об 
оценке и консультирования по 
вопросам оценки объектов; 

3) поддержание принципов честной, 
добросовестной конкуренции, 
основанной на качестве и 
профессионализме; 

4)  осуществление контроля за 
деятельностью членов 
саморегулируемой организации и 
адекватного применения мер 
дисциплинарного воздействия в 
соответствии с процедурами и 
правилами, устанавливаемыми 
действующим законодательством РК 
и внутренними документами 
Палаты; 

5) защита законных интересов членов 
саморегулируемой организации на 
всех уровнях, включая 
государственный; 

6) не создавать ситуации, способные 
повлечь возникновение или 
создающие угрозу возникновения 
конфликта интересов между 
членами саморегулируемой 
организации, а также между членами 
саморегулируемой организации и 
саморегулируемыми организациями. 

 
2.5. Деятельность Палаты, как 

саморегулируемой организации, в 
профессиональной сфере.  

 
Для осуществления своей деятельности 
Палата обязана: 

1) Осуществлять контроль качества 
оценочной деятельности ее членов 
путем организации системы 
периодических проверок, 
осуществления консультаций, 
разработки 
методик/правил/инструкций; 



арттыру іс-шараларының кешенін 
әзірлеуге, оқытуға арналған оқу 
бағдарламалары мен әдістемелік 
құралдарды әзірлеуге атсалысу; 

10) бағалаушылардың белсенді кәсіби 
қызметіне жағдай жасау; 

11) бағалау қызметі саласындағы 
мемлекеттік бағдарламаларды 
зерттеуге, енгізуге, таратуға атсалысу; 

12) бағалаушылардың көпшілік-құқықтық 
тәжірибесіне жәрдем беру, олардың 
қызметін үйлестіруді үзеге асыру; 

13) мүлікті бағалау, консалтинг 
қызметтерінің нарығын зерттеу; 

14) бағалаушылардың жұмысын 
ұйымдастыруыда кеңес беру-
әдістемелік және практикалық көмек 
беру; 

15) бағалаушылар мен сарапшылардың 
біліктілігін арттыру және қайта 
даярлау курстарын өткені туралы 
сертификаттарды беру ережелерін 
әзірлеу және бекіту; 

16) жеке және заңды тұлғалардың Палата 
мүшелерінің 
әрекеттеріне/әрекетсіздігіне жасаған 
шағымдарын қарау; 

17) Палата мүшелерінің, Сарапшылар 
кеңесі мүшелерінің Палата интернет-
ресурсында орналастырылатын 
тізілімдерін жүргізу; 

18) тоқсан сайын есепті тоқсанның 20-
нынан кешіктірмей бағалау қызметі 
саласындағы уәкілетті органға өзінің 
қызметі және өз мүшелерінің қызметі 
туралы ақпарат беріп, оны 
бағалаушылар палатасының интернет-
ресурсында орналастыру; 

19) Бағалаушылардың, сарапшылардың 
тәртіп бұзушылықтары туралы 
материалдарды қарап, оларға тәртіптік 
жазалар қолдану; 

20) «Қазақстан Республикасындағы 
бағалау қызметі туралы» ҚР Заңының 
талаптарына сай өз мүшелерінің 
қызметін талдауды жүзеге асыру; 

21) «Қазақстан Республикасындағы 
бағалау қызметі туралы» ҚР Заңында 
көзделген негіздер бойынша Палатаға 
мүшелікті уақытша тоқтату және 
мүлдем тоқтату; 

22) өз қызметінің және өз мүшелері 

2) осуществлять контроль качества 
оказания оценочных услуг своими 
членами в соответствии с 
требованиями законодательства РК, 
устава, стандартов и правил Палаты, 
положений, утвержденных общим 
собранием членов Палаты и 
органами ее управления; 

3) принять кодекс деловой и 
профессиональной этики 
оценщиков; 

4) защищать права и законные 
интересы оценщиков в судах, 
государственных органах, иных 
организациях и общественных 
объединениях; 

5) создавать специализированные и 
иные органы Палаты, утверждать 
положения о них; 

6) участвовать в разработке стандартов 
оценки РК, разработке правил и 
стандартов оценки Палаты;  

7)  создать экспертный совет для 
проведения экспертизы отчета об 
оценке; 

8) содействовать повышению 
профессионального уровня знаний 
оценщиков;  

9) содействовать разработке комплекса 
мероприятий по обучению и 
повышению квалификации 
оценщиков, в том числе за рубежом, 
в разработке учебных программ и 
методических пособий для 
обучения;  

10) создавать условия для активной 
профессиональной деятельности 
оценщиков;  

11) содействовать изучению, 
внедрению, распространению 
государственных программ в 
области оценочной деятельности;  

12) оказывать помощь в публично-
правовой практике оценщиков, 
осуществление координации их 
деятельности; 

13) изучать  рынок  оценки имущества, 
консалтинговых услуг; 

14) оказывать консультативно-
методическую и практическую 
помощь оценщикам в организации 
их работы;  



қызметінің ақпараттық айқындығын 
қамтамасыз ету; 

23) Жылдық есеп интернет-ресурсына 
орналастыру жолымен Бағалаушылар 
палатасының мүшелеріне ақшаның 
түсуі мен шығындалуы туралы 
ақпарат беріп тұру; 

24) «бағалаушы», «сарапшы» 
біліктіліктерінің берілуі туралы 
куәліктер беру; 

25) тексерулерді ұйымдастыру, өткізу 
және Палата мүшелеріне қатысты 
шағымдарды қарау тәртібін әзірлеп, 
бекіту; 

26) бағалау қызметін тұтынушылар 
алдындағы азаматтық-құқықтық 
жауапкершілікті сақтандыру жолымен 
Палата мен Палата мүшелерінің 
мүліктік жауапкершілігін қамтамасыз 
ету; 

27)  «Қазақстан Республикасындағы 
бағалау қызметі туралы» ҚР Заңында, 
Қазақстан Республикасының тағы 
басқа заңдарында көзделген өзге де 
құқықтарды жүзеге асыру. 

 
Өз қызметін жүзеге асыру үшін 

Палата төменде аталғандарға құқылы: 
 

1) бағалау қызметі бойынша тәжірибе 
алмасу мақсатында халықаралық 
қоғамдық ұйымдарға кіруге, сол 
халықаралық қоғамдық ұйымдардың 
мәртебесіне сай құқықтарды иеленіп, 
міндеттерді атқаруға, тікелей 
халықаралық байланыстарды жүзеге 
асыруға, шетелдік коммерциялық емес 
және үкіметтік емес ұйымдармен 
келісімдер жасасуға; 

2) халықаралық бағалау стандарттарын, 
есептерді және бағалау жөніндегі 
әдістемелік нұсқауларды зерттеуді, 
енгізуді және таратуды 
ұйымдастыруға атсалысу; 

3) мемлекеттік органдарға бағалау 
қызметі туралы заңнаманы жетілдіру 
жөнінде ұсыныстар беруге; 

4) Қазақстан Республикасының басқа 
ұйымдарымен бірлесіп 
Қауымдастықтар (Одақтар) құруға; 

5) Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сай басқа ұйымдардың 

15) разрабатывать и утверждать правила 
выдачи сертификатов о 
прохождении курсов повышения 
квалификации и переподготовки 
оценщиков и экспертов; 

16) рассматривать обращения 
физических и юридических лиц на 
действия/ бездействие членов 
Палаты; 

17) вести реестры членов Палаты, 
членов Экспертного совета, которые 
размещаются на интернет-ресурсе 
Палаты; 

18) ежеквартально не позднее 20 числа, 
следующего за отчетным кварталом 
предоставлять в уполномоченный 
орган в области оценочной 
деятельности информацию о своей 
деятельности и деятельности своих 
членов, с ее размещением на 
интернет-ресурсе палаты 
оценщиков; 

19) рассматривать материалы о 
дисциплинарных проступках 
оценщиков, экспертов и применять 
дисциплинарные взыскания; 

20) осуществлять анализ деятельности 
своих членов в соответствии с 
требованиями Законом РК «Об 
оценочной деятельности в 
Республике Казахстан»; 

21) приостанавливать и прекращать 
членство в Палате по основаниям, 
предусмотренным Законом РК «Об 
оценочной деятельности в 
Республике Казахстан»; 

22) обеспечивать информационную 
прозрачности своей деятельности и 
деятельности своих членов; 

23) информировать членов Палаты 
оценщиков о поступлении и 
расходовании денег путем 
размещения на интернет-ресурсе 
Палаты ежегодного отчета; 

24) выдавать свидетельства о 
присвоении квалификаций 
«оценщик», «эксперт»; 

25) разработать и утвердить порядок 
организации, проведения проверок и 
рассмотрения обращений в 
отношении членов палаты. 

26)  обеспечить имущественную 



құрылтайшысы және қатысушысы 
болуға; 

6) туындайтын даулы мәселелерді шешу 
үшін ҚР заңнамасына сай Палата 
арбитражын құруға. 

 
2.6. Өзін-өзі реттейтін ұйым – Палата 

мүшелерінің жауапкершілігі. 
1) бағалау қызметін тұтынушылардың 

алдындағы азаматтық-құқықтық 
жауапкершілікті сақтандыру жолымен 
қамтамасыз етіледі; 

2) бағалау объектісінің бағалау туралы 
есепте көрсетілген нарықтық не өзге 
бағасының қорытынды шамасын 
пайдалану салдарынан бағалау жасау 
туралы шарт жасасқан тапсырыс 
берушіге келтірілген шығындар 
немесе үшінші тұлғаларға келтірілген 
мүліктік зиян Қазақстан 
Республикасының азаматтық 
заңнамасына сай өтелуге жатады; 

3) бағалау қызметін жүзеге асыру 
барысында тапсырыс берушіге 
және/немесе үшінші тұлғалардың 
мүліктік мүдделеріне келтірілген 
зиянды өтеу бойынша азаматтық-
құқықтық жауапкершіліктің туындауы 
фактісін сот анықтайды; 

4) Палата мүшелерінің «Қазақстан 
Республикасындағы бағалау қызметі 
туралы» ҚР Заңы талаптарын, 
Палатаның стандарттары мен 
ережелерін бұзушылығына қатысты 
шағымдарын қарау тәртібі ҚР ҚМ  
26.04.2018 ж. № 487 бұйрығына сай 
белгіленеді. Палата мүшесін 
жауапкершілікке тарту тәртіптік істі 
қозғау, оны Палатаның Тәртіптік 
комиссиясының отырысында қарау 
және Палата Кеңесінің Палата 
мүшесін Палатаның ішкі құжаттарына 
сай жауапкершілікке тарту туралы 
шешім қабылдауы жолымен іске 
асырылады.  
 
2.7. Палата мүшесін 

жауапкершілікке тарту тәртібі. 
1) Палатаға Палата мүшесінің 

әрекеті/әрекетсіздігі туралы келіп 
түскен шағымды Палата оның кеңесі 
бекіткен регламентке сай қарайды. 

ответственность Палаты и членов 
Палаты путем страхования 
гражданско-правовой 
ответственности перед 
потребителями оценочных услуг; 

27) осуществлять иные права, 
предусмотренные Законом РК «Об 
оценочной деятельности в 
Республике Казахстан», иными 
законами Республики Казахстан и 
уставом Палаты. 

Для осуществления своей 
деятельности Палата имеет право: 

 
1) с целью обмена опытом по 

оценочной деятельности вступать в 
международные общественные 
организации, приобретать права и 
нести обязанности, 
соответствующие статусу этих 
международных общественных 
организаций, поддерживать прямые 
международные контакты и связи, 
заключать соглашения с 
иностранными некоммерческими 
неправительственными 
организациями;  

2) содействовать организации 
изучения, внедрения и 
распространения международных 
стандартов оценки, отчетов и 
методических руководств оценки; 

3) вносить предложения в 
государственные органы по 
совершенствованию 
законодательства об оценочной 
деятельности;  

4) вступать в Ассоциации (Союзы) с 
другими организациями Республики 
Казахстан;  

5) быть учредителем и участником 
других организаций в соответствии с 
законодательством Республики 
Казахстан;  

6)  для решения возникающих спорных 
вопросов учреждать арбитраж 
Палаты в соответствии с 
законодательством РК; 

 
2.6. Ответственность членов 

Палаты - саморегулируемой 



Тәртіптік комиссияның қорытындысы 
қаралғаннан кейін Палата Кеңесінің 
шешімімен ықпал ету шаралары 
қабылданады.  

 
3.  Қорытынды ережелер 
 

3.1. Осы Ереже Палата Кеңесінің 
шешімімен қабылданады және оның 
қолданыс мерзімі белгісіз. 
 

организации. 
1) обеспечивается путем страхования 

гражданско-правовой 
ответственностью перед 
потребителями оценочных услуг; 

2) убытки, причиненные заказчику, 
заключившему договор на 
проведение оценки, или 
имущественный вред, причиненный 
третьим лицам, вследствие 
использования итоговой величины 
рыночной или иной стоимости 
объекта оценки, указанной в отчете 
об оценке, подлежат возмещению в 
соответствии с гражданским 
законодательством Республики 
Казахстан; 

3) фактом наступления гражданско-
правой ответственности оценщика   
по возмещению вреда, причиненного 
имущественным интересам 
заказчика и/ или третьего лица при 
осуществлении оценочной 
деятельности признается судом. 

4) Порядок рассмотрения Палатой 
обращений, жалоб, касательно 
нарушения её членами требований 
Закона РК «Об оценочной 
деятельности в РК», стандартов и 
правил Палаты,  выполняются 
Палатой в соответствии с приказом 
МФ РК от 26.04.2018г. № 487.  Член 
Палаты привлекается к 
ответственности путем возбуждения 
дисциплинарного дела, 
рассматриваемого Дисциплинарной 
комиссией Палаты,  и вынесения 
решения Советом Палаты о 
привлечения члена Палаты к 
ответственности, согласно 
внутренним документам Палаты.  
 
2.7. Порядок привлечения члена 

Палаты к ответственности. 
1) Поступившее в Палату  обращение 

или жалоба на действия/бездействие 
члена Палаты рассматривается 
Палатой согласно регламента, 
утвержденного её Советом. Меры 
воздействия принимаются решением  
Совета Палаты после рассмотрения 
заключения Дисциплинарной 



комиссии. 
 

3.  Заключительные положения 
 

3.1. Настоящие Правила 
принимаются решением Совета Палаты и 
действуют неопределенный срок. 
 

  

 


