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АО «ИПОТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БТА ИПОТЕКА»  
ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ С УЧАСТИЕМ АФК, ОО «ОНЖ», ОО «ТАЛМАС»,  

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АКИМАТА И КОМИТЕТА ФИННАДЗОРА  
 

 
6 июня 2011 года руководство АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека» (далее - Компания), 
представители Ассоциации финансистов Казахстана, Комитета по контролю и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций Нацбанка РК, Акимата г.Алматы встретились с 
представителями общественного объединения «Оставим народу жилье», общественного 
объединения «Талмас». В ходе встречи были обсуждены вопросы касательно методов работы с 
проблемными заемщиками.  

Стремясь к компромиссу с заемщиками, Компания использует различные инструменты по 
снижению долговой нагрузки, включая реструктуризацию займов. В их числе предоставление 
отсрочек платежей, пролонгация сроков кредитования, предоставление льготного периода, 
списание пени, рефинансирование ипотечных займов в рамках государственной программы 
рефинансирования и другие. Подавляющему большинству заемщиков эти инструменты 
позволяют вернуться к нормальному режиму погашения займа.  Но в некоторых случаях данные 
меры не приносят результата, либо не приемлются самим заемщиком и кредит не погашается. 
Согласно законодательству и условиям договора банковского займа в таких случаях Компания 
вынуждена прибегать к проведению процедур реализации залогового имущества. 

Вместе с тем в Компании действует  программа аренды недвижимости. Компания предлагает 
три вида аренды: стандартную, льготную и социальную. При этом социальная аренда 
предполагает бесплатное проживание в недвижимости, заемщик должен оплачивать только 
коммунальные платежи.   

Однако по словам Президента Компании Сагындыка Кусаинова есть клиенты, которые не 
предпринимая мер по погашению кредита, отказываются в дальнейшем и от аренды, при этом 
продолжая проживать в залоговой недвижимости, даже когда право собственности на данное 
имущество согласно судебным решениям переходит к Компании, либо к новому собственнику, 
который приобрел данную недвижимость в ходе торгов. «В нашей Компании около 4-ех тысяч 
клиентов, которые имеют те или иные проблемы с погашением кредита и в подавляющем 
большинстве случаев нам удается найти компромисс и конструктивное решение. При этом, 
около 30-40 заемщиков не идут на контакт, соответственно наладить подобный диалог с ними  
не представляется возможным», - поясняет Сагындык Кусаинов. 

Одним из таких примеров является ситуация с бывшим заемщиком Компании Сайлыбаевой К., 
которая в 2007-ом году  получила займ на сумму около 17 млн. тенге на покупку дома площадью 
свыше 150 кв.м, при этом погашать кредит она прекратила практически с первых месяцев 
оплаты. В марте 2008 недвижимость была принята на баланс Компании. Компания предложила 
заемщику социальную аренду, от которой она отказалась. Судебное решение о принудительном 
выселении  Сайлыбаевой К. было вынесено еще в 2009 году. Однако уже больше года 
судебным исполнителям не удается выполнить данное предписание, по причине создания 
препятствий со стороны Сайлыбаевой К. и членов ОО «ОНЖ». Так, 10 февраля 2011 года при 
процедуре принудительного выселения Сайлыбаевой К. представители ОО «ОНЖ» вмешались 
в работу  судебных исполнителей и избили сотрудника Компании.  

Второй случай, рассмотренный в частном порядке, касался инцидента в городе Павлодар, когда 
24 мая т.г. во время работы судебных приставов по выселению бывшего заемщика Компании 
Нуркенова К., совершил суицид его родственник, по поводу чего ОО «ОНЖ» абсолютно 
безосновательно провело акции протеста у офисов Компании. По данной прискорбной ситуации, 
произошедшей в момент выселения Нуркенова К.,  руководство Компании пояснило, что 



погибший Нуркенов М. никогда не являлся заемщиком Компании.  «Кроме того, выселение, в 
момент которого произошел инцидент, судебные исполнители производили по решению суда об 
удовлетворении иска нового владельца, физического лица, который приобрел эту квартиру с 
торгов еще в 2010-ом году», - пояснил Сагындык Кусаинов.  
 
Директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по 
регулированию и надзору финансового рынка  и  финансовых   организаций Лаззат Усенбекова 
подчеркнула, что заемщикам, которые испытывают проблемы с погашением займа, необходимо 
идти на контакт с кредиторами, предоставлять все необходимые документы, подтверждающие 
финансовые или иные трудности и в таком случае стоит рассчитывать на реструктуризацию 
кредита и снижение кредитного бремени.  
 
«Не стоит забывать, что для выдачи ипотечных кредитов, банки используют заемные средства, 
как зарубежных инвесторов, так и отечественных пенсионных фондов», - пояснил вице-
президент Компании Кайрат Алтынбеков. Действия подобных заемщиков, получивших 
значительные денежные средства в кредит и не вернувших их, могут негативно сказаться на 
инвестиционных доходах пенсионных сбережений казахстанцев, которые не обязаны нести 
ответственность за непогашенные кредиты отдельных членов общества. При этом, руководство 
Компании подчеркивает, что несмотря на наличие подобных случаев, Компания не проводила 
реструктуризацию своих обязательств перед инвесторами и выполняет их ежемесячно и в 
полном объеме.  
 
Руководство Компании призвало представителей общественных объединений к конструктивному 
диалогу и необходимости следования букве закона. «Мы открыты для диалога и готовы к поиску 
компромиссов со всеми клиентами у которых возникают проблемы с погашением кредита. И как 
показывает практика, в 99% случаев мы находим обоюдовыгодное решение. Однако, и в тех 
отдельных случаях, когда подобного не происходит, считаем необходимым со стороны 
общественных объединений действовать строго в рамках закона и проводить более  
конструктивную работу со своими участниками по решению проблем с погашением займов, а не 
ограничиваться популистскими заявлениями и акциями, не накалять обстановку голословными 
обещаниями и распространением недостоверной информации и совершать действия, которые 
являются катализатором в том числе и упомянутых прискорбных ситуаций», - сказал Сагындык 
Кусаинов.  
Однако, представитель ОО «ОНЖ» Сулубике Жаксылыкова высказала противоположную 
позицию членов ОО «ОНЖ»: «Если выселения будут происходить, то им (проблемным 
заемщикам, членам ОО «ОНЖ»), что кроме суицида больше ничего не остается!», тем самым 
продемонстрировав готовность и далее продолжать политику нарушения законодательства РК, 
препятствования реализации судебных решений и поддержку так называемой позиции - «суицид 
лучше аренды».  
 
*** 
Акционерное Общество «Ипотечная организация «БТА Ипотека» основана в 2000 году и 
является первой частной компанией, специализирующейся на ипотечном кредитовании в 
Казахстане. В Компании обслуживается более 30 тысяч частных клиентов Республиканская сеть 
обслуживания Компании включает 14 представительств во всех крупнейших областных центрах 
страны.  
 
Для контактов со СМИ: пресс-секретарь АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека»   
8 (727) 295 – 24 – 74 (вн. 41 92) 
e-mail: vicar@ipoteka.kz 
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«ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМ «БТА ИПОТЕКА» АҚ  ҚҚА, «ТҰРҒЫН ҮЙДІ ХАЛЫҚҚА 
 ҚАЛДЫРАЙЫҚ» ҚБ, «ТАЛМАС» ҚБ, ƏКІМДІК ЖƏНЕ ҚАРЖЫ ҚАДАҒАЛАУ  

КОМИТЕТІ ӨКІЛДЕРІНІҢ ҚАТЫСУЫМЕН КЕЗДЕСУ ӨТКІЗДІ 
 
 

2011 жылғы 6 маусымда «Ипотекалық ұйым «БТА Ипотека» АҚ (əрі қарай – Компания) 
басшылығы  Қазақстан қаржыгерлері ассоциациясының, ҚР Ұлттық банкі қаржы нарығы мен 
қаржы ұйымдарын бақылау жəне қадағалау жөніндегі комитетінің, Алматы қаласы əкімдігінің, 
«Тұрғын үйді халыққа қалдырайық», қоғамдық бірлестігінің, «Талмас» қоғамдық бірлестігінің 
өкілдерімен кездесу өткізді. Кездесу барысында проблемалы несие алушылармен жұмыс 
əдістеріне қатысты мəселелер талқыланды.  
 
Несие алушылармен тіл табысуға ұмтыла отырып, Компания қарыз жүктемесін төмендету 
бойынша əртүрлі тəсілдерді қолданады, оған несиені қайта құрылымдау да жатады. Олардың 
қатарында төлем мерзімін кейіндету, несие мерзімін ұзарту, жеңілдік кезең ұсыну, өсімпұлды 
жою, мемлекеттік қайта қаржыландыру жəне басқа бағдарламалар аясында ипотекалық несиені 
қайта қаржыландыру жəне тағы басқа шаралар бар. Несие алушылардың көпшілік бөлігіне бұл 
шаралар несие өтеудің қалыпты режиміне оралуға жол ашады. Бірақ, кейбір жағдайларда 
аталған шаралар нəтижеге бермейді, немесе несие алушылардың өздері бұл шараларды 
қабылдамайды жəне несие өтелмей қала береді. Заңнамаға жəне банкілік займ шартына сəйкес 
бұндай жағдайларда Компания кепілдегі мүлікті өткізу рəсімін жүргізуге мəжбүр болады.  
 
Сонымен қатар, Компанияда жылжымайтын мүлікті жалға беру бағдарламасы жұмыс істейді. 
Компания жалға алудың үш түрін ұсынады: стандартты, жеңілдікті жəне əлеуметтік. Бұл ретте, 
əлеуметтік жалға алу жылжымайтын мүлікте тегін тұруды қарастырады, несие алушы тек 
коммуналдық төлемдері ғана төлейді.  
 
Алайда, Компания Президенті Сағындық Құсайыновтың айтуынша несиені өтеу бойынша шара 
қолданбайтын, кейіннен кепілдегі мүлікте тұра беріп, жылжымайтын мүлікті жалға алудан бас 
тартатын, тіпті сол жылжымайтын мүліктің меншік құқығы сот шешімімен Компанияға немесе 
сауда-саттық барысында жылжымайтын мүлікті сатып алған жаңа меншік иесіне берілгеннің 
өзінде жалға алудан бас тартатын несие алушылар бар. «Біздің Компаниямызда несие өтеу 
бойынша  проблемалары бар төрт мыңға жуық клиент бар, олардың көпшілігімен келісімге келіп, 
сындарлы шешім табылды. Олардың ішінен 30-40 несие алушы бізбен хабарласпайды жəне 
біздің хабарласқанымызға жауап бермейді, əрине, сондықтан олармен келісімге келіп, шешім 
іздеу туралы келіссөз жүргізу мүмкін емес», - деп түсінік берді Сағындық Құсайынов.  

Олардың біріне Компанияның бұрынғы несие алушысы К. Сайлыбаевамен болған жағдайды 
мысал етіп алуға болады, ол 2007  ауданы 150 шарты метрден астам тұрғын үй алуға 17 млн 
теңге сомасында несие алды, жəне алғашқы айлардан бастап-ақ несие өтеуді тоқтатты. 2008 
жылы жылжымайтын мүлік Компания балансына қабылданды. Компания несие алушыға 
жылжымайтын мүлікті əлеуметтік жалға алуды ұсынды, бірақ несие алушы бас тартты. К. 
Сайлыбаеваны үйден мəжбүрлеп шығару туралы шешімді сот 2009 жылы шығарған болатын. 
Алайда, бір жылдан асты сот орындаушыларына аталмыш шешімді орындаудың сəті түспеді, 
себебі шешімді орындауға К. Сайлыбаева мен «ТХҚ» ҚБ мүшелері қарсылық көрсетуде. 
Мысалы, 2011 жылғы 10 ақпанда К. Сайлыбаеваны мəжбүрлеп шығару процедурасы кезінде 
«ТХҚ» ҚБ өкілдері сот орындаушыларының жұмысына кірісіп, Компания қызметкерін соққыға 
жықты.  

Жеке тəртіпте қаралған екінші жағдайға  Павлодар қаласындағы оқиғаны мысал ретінде алуға 
болады, үстіміздегі жылдың 24 мамырында сот приставтарының Компанияның бұрынғы несие 
алушысы К. Нұркеновты пəтерден шығару бойынша жұмысы кезінде оның туысы өзіне өзі қол 
жұмсады, осы оқиға бойынша «ТХҚ» ҚБ мүшелері еш негізсіз Компания кеңсесінің алдында 



наразылық акциясын өткізді. Қ. Нұркеновты пəтерден шығару кезінде орын алған қайғылы оқиға 
бойынша Компания басшылығы марқұм М. Нұркеновтың ешқашан Компанияның несие алушысы 
болмағаны туралы түсінік берген. «Оқиға орын алған пəтерден шығару барысында сот 
орындаушылары 2010 жылы сауда-саттықта пəтерді сатып алған  пəтердің жаңа иесінің талабын 
қанағаттандыру туралы сот шешімі бойынша жұмыс істеген», - деп түсінік берді Сағындық 
Құсайынов.  

ҚР Қаржы нарығы мен  қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау агенттігінің қаржы қызметтерін 
тұтынушылардың  құқығын қорғау департаментінің директоры Лəззəт Үсенбекова несие өтеуде 
қиындыққа тап болған несие алушылардың несие берушімен келісімге келуі, қаржылық жəне 
басқа қиындықтары туралы тиісті құжаттарын тапсыруы жəне бұл жағдайда несиені қайта 
құрылымдауға жəне несие ауыртпалығын төмендетуге есептеуіне болатындарын атап өтті.  
 
«Ипотекалық несие бергенде банкілердің шет елдік инвестрлердің қаражаттарын, сонымен 
қатар, отандық зейнетақы қорларынан қарызға алынған қаражаттарды пайдаланатын естен 
шығармау керек», - деп түсіндірді Компанияның вице-президенті Қайрат Алтынбеков. Қомақты 
қаражат алып, оны қайтармаған несие алушылардың бұндай əрекеттері қазақстандықтардың 
зейнетақы жинақтарының инвестициялық табысына теріс əсерін тигізуі мүмкін,  зейнетақы 
қорының салымшылары қоғамның жекелеген мүшелерінің өтелмеген несиелеріне жауап беруге 
міндетті емес. Сонымен қатар, Компания басшылығы осындай несие өтеуге қатысты жағымсыз 
жайлар болғанымен Компанияның өз міндеттемелерін қайта құрылымдамағанын жəне ай сайын 
өз міндеттемесін толық көлемде орындап келе жатқанын атап өтті.  
 
Компания басшылығы қоғамдық бірлестіктер өкілдерін орынды диалогқа жəне заңды сақтауға 
шақырды. «Біздің есігіміз  келісімге келем деушілерге əрқашан ашық жəне несие өтеуде 
қиындыққа тап болған клиенттердің барлығымен бірлесіп  қиындықтан шығар жол іздеуге əзірміз. 
Тəжірибенің көрсетуінше орын алған қиындықтардың 99%-да біз екі жаққа да оңтайлы шешім 
табамыз. Дегенмен, ондай оңды шешімдер табылмаған жағдайдың өзінде орынсыз 
мəлімдемелер жасап, акция өткізумен, жағдайды құр сөзбен шиеленісітірумен жəне жалған 
ақпарат тартумен, орынсыз жайларға, оның ішінде жоғарыда сөз болған қайғылы оқиға сияқты 
келеңсіз жағдайларға түрткілік əрекеттер жасаумен шектеліп қана қоймай, қоғамдық 
бірлестіктердің қатаң заң аясында əрекет еулері қажет, өз мүшелерімен несиені өтеуге 
бағытталған сындарлы жұмыстар жүргізгені дұрыс», - деді Сағындық Құсайынов.  
 
Алайда, «ТХҚ» ҚБ өкілі Сұлубике Жақсылықова «ТХҚ» ҚБ  мүшелерінің қарсы пікірін білдірді: 
«Егер мəжбүрлеп шығару болса оларға (проблемалы несие алушыларға, «ТХҚ» ҚБ мүшелеріне) 
өзіне өзі қол жұмсаудан басқа ештеңе қалмайды!» деді, осы əрекетімен ҚР заңнамасын бұзу 
сасатына, сот шешімдерін жүзеге асыруға кедергі жасау жəне «жалға алғанша - өзімізге қол 
жұмсаймыз» позициясын қолдауға əзірлігін жəне оны əрі қарай жалғастыратынын көрсетті. 
 
*** 
«Ипотекалық ұйым «БТА Ипотека» Акционерлік қоғамы 2000 жылы құрылған жəне Қазақстандағы 
ипотекалық несие беруге мамандандырылған алғашқы жеке компания болып табылады. 
Компания 30 мыңнан астам жеке клиентке қызмет көрсетеді, Компания қызмет көрсететін 
Республикалық жүйеге еліміздің ірі облыс орталықтарының барлығында жұмыс істейтін  14 
өкілдік  кіреді.  
 
 
БАҚ-мен хабарласу үшін: «Ипотекалық ұйым «БТА Ипотека» АҚ баспасөз-хатшысы  
8 (727) 295 – 24 – 74 (ішкі  41 92) 
e-mail: vicar@ipoteka.kz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


