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Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн
2012-жылдын 25-октябрындагы
№ 745 токтому менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду тарабынан  
Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондунун пенсиялык  

топтолгон каражаттарын төлөп берүү
ЭРЕЖЕСИ

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-июлундагы № 338, 2019-жылдын 24- июнундагы № 310, 
2019-жылдын 26-декабрындагы № 710 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор
1. Пенсиянын топтоо бөлүгү жеке камсыздандыруу эсебинин топтоо бөлүгүндө 

пенсиялык топтоолору бар адамдарга чектелет жана төлөнүп берилет, анын ичинде:
1) "Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамына ылайык пенсия алуучу жана жеке камсыздандыруу 
эсебинин топтоо бөлүгүндө эсепке алынган пенсиялык топтоолору бар пенсионерлерге;

2) пенсияга чыгууга укуктуу жана камсыздандыруу эсебинин топтоо бөлүгүндө 
эсепке алынган пенсиялык топтоолору бар, "Мамлекеттик пенсиялык социалдык 
камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык пенсия 
чектөөгө кайрылган адамдарга;

3) Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары туруктуу жашоого көчүп кеткен жана 
көчүп жатышкан, жана жеке камсыздандыруу эсебинин топтоо бөлүгүндө пенсиялык 
топтоолору бар Кыргыз Республикасынын жарандарына, чет өлкөлүк жарандарга жана 
жарандыгы жок адамдарга;

4) каза болгон, жеке камсыздандыруу эсебинин топтоо бөлүгүндө пенсиялык 
топтоолору бар камсыздандырылган адамдын мураскорлоруна;

5) "Аскер кызматчыларын пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө" Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамына ылайык пенсияга чыккан, жеке камсыздандыруу 
эсебинин топтоо бөлүгүндө пенсиялык топтоолору бар пенсионерлерге;

6) ипотекалык кредит алып жаткан адамдарга бир жолу, өздүк камсыздандыруу 
эсебинин топтоо бөлүгүндө эсепке алынган беш жүз эсептик көрсөткүчтөн кем эмес 
суммада пенсиялык топтоолору болсо, менчик турак жайы жок болгон шартта;

7) ушул Эреженин 4-тиркемесинде аталган Пенсиялык топтоо каражаттарын 
(пенсиянын топтоо бөлүгүн) мөөнөтүнөн мурда алууга укук берген оор оорулардын 
тизмегине (мындан ары - Оорулардын тизмеги) ылайык оор оорулары бар адамдарга 
бир жолу, өздүк камсыздандыруу эсебинин топтоо бөлүгүндө эсепке алынган пенсиялык 
топтоолору болсо.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 26-декабрындагы № 710 токтомунун редакциясына 
ылайык)

2. Пенсиялык иштөө каражаттарынын эсебинен берилчү төлөмдөрдүн түрлөрү
2. Камсыздандырылган адамдын пайдасына түзүлгөн пенсиялык топтоо 

каражаттарынын эсебинен төлөмдөрдүн төмөнкүдөй түрлөрү жүзөгө ашырылат:
- пенсиялык топтоо каражаттарынан бир жолку төлөмдөрү (пенсиянын топтоо бөлүгү) 

(мындан ары - бир жолку төлөм);
- мөөнөттүү (белгилүү бир мезгилдин ичинде) пенсиялык төлөмдөр;
3. Бир жолку төлөмдөр камсыздандырылган адамдардын төмөнкү категорияларына 

берилет:
- майыптыгы кайра күбөлөндүрүү мөөнөтүн көрсөтпөстөн (мөөнөтсүз) белгиленген 

I жана II топтогу майыптыгы боюнча пенсия алган, ошондой эле пенсиянын ушундай 
түрүнө укугу бар жана "Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө" 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык пенсия чектөө үчүн кайрылган адамдарга;

- пенсияга чыгууга укуктуу жана "Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу 
жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык пенсия чектөө үчүн кайрылган 
адамдарга, пенсиялык топтоолорунун суммасы пенсия чектөө үчүн кайрылган учурда 
пенсиянын өткөн жылы пенсионердин иш жүзүндө түзүлгөн жашоо минимумунун 30 
эселенген көлөмүнө барабар суммадан ашпаса;

- Кыргыз Республикасынын жарандарына, Кыргыз Республикасынын чегинен 

ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ
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сырткары туруктуу жашоого кеткен жана кетип жатышкан, кетип жатканын же көчүү 
ниетин тастыктаган документтерди тапшырган чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы 
жок адамдарга;

- каза болгон камсыздандырылган адамдын мураскорлоруна;
- 2012-жылдын 1-январынан тартып пенсиянын топтоо бөлүгүн түзүүдөн чыгарылган 

адамдарга:
1964-жылдын 1-январынан мурда төрөлгөн эркектерге, 1969-жылдын 1-январынан 

мурда төрөлгөн аялдарга. Бул категориядагы алуучуларга пенсиялык топтоо каражаттарын 
бир жолку төлөө үчүн топтоо суммалары боюнча чектөөлөр коюлбайт;

- ипотекалык кредит алып жаткан адамдарга, пенсиялык топтоолорунун суммасы 
кайрылган учурда беш жүз эсептик көрсөткүчтөн кем эмес болсо;

- ушул Эреженин 4-тиркемесинде аталган Оорулардын тизмегине ылайык оор оорулары 
бар адамдарга, өздүк камсыздандыруу эсебинин топтоо бөлүгүндө эсепке алынган 
пенсиялык топтоолору болсо.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-июнундагы № 310, 2019-жылдын 26-декабрындагы 
№ 710 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

4. Бир жолку төлөмдүн өлчөмү төмөнкү формула боюнча аныкталат: БТ = Т + НК, мында:
БТ - бир жолку төлөмдүн өлчөмү;
Т - бир жолку пенсиялык төлөм чектелген күнгө карата камсыздандырылган адамдын 

жеке камсыздандыруу эсебинин топтоо бөлүгүндө эсепке алынган МПТФ төлөнгөн 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасы;

К - инвестициялоодон алынган кирешенин суммасы.
Ипотекалык кредит боюнча алгачкы төгүмдү каржылоо үчүн бир жолку төлөмдүн 

өлчөмү арыз ээси тарабынан аныкталат, бирок беш жүз эсептик көрсөткүчтөн кем эмес 
жана өздүк камсыздандыруу эсебинин топтоо бөлүгүндө эсепке алынган пенсиялык 
топтоо каражаттарынын (пенсиянын топтоо бөлүгүнүн) суммасынан ашпаган өлчөмдө.

Эсеп мамлекеттик социалдык камсыздандыруу максатында жекече эсепке алуу 
системасында камсыздандырылган адамдын жеке камсыздандыруу эсебинин топтоо 
бөлүгүнүн маалыматтары боюнча жүргүзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-июнундагы № 310, 2019-жылдын 26-декабрындагы 
№ 710 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

5. Мөөнөттүү пенсиялык төлөм "Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу 
жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык пенсияга чыгууга укуктуу жана 
пенсия чектөө үчүн кайрылган, пенсиялык топтоолорду төлөө же пенсия чектөө үчүн 
кайрылган учурда пенсиялык топтоолорунун суммасы пенсионердин өткөн жылы иш 
жүзүндө түзүлгөн жашоо минимумунун 30 эселенген көлөмүнө барабар суммадан ашкан, 
ушул Эреженин 3-пунктунун алтынчы абзацында көрсөтүлгөндөн башка адамдарга 
берилет.

Мөөнөттүү пенсиялык төлөм ай сайын берилет. Мөөнөттүү пенсиялык төлөм мезгили 
алуучу тарабынан тандалат, бирок 3 жылдан аз болбошу керек.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-июнундагы № 310 токтомунун редакциясына ылайык)
Көңүл буруңуздар! КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-июнундагы № 310 токтомуна 

ылайык 5-пунктунун 2-абзацы 2020-жылдын 1-январына чейин колдонулат.
6. Мөөнөттүү пенсиялык төлөмдүн өлчөмү төмөнкүдөй формула боюнча аныкталат:
МПТ = (ПТ * К) / 12, мында МПТ - бир айлык мөөнөттүү пенсиялык төлөмдүн өлчөмү;
ПТ - мөөнөттүү пенсиялык төлөм дайындала турган күнгө карата камсыздандырылган 

адамдын жеке камсыздандыруу эсебинин топтоо бөлүгүндө эсепке алынган пенсиялык 
топтоо каражатынын суммасы;

К - курагы боюнча пенсияга чыгуу жашына карата Кыргыз Республикасынын Улуттук 
статистика комитетинин акыркы беш жылдын ичинде эркектердин жана аялдардын 
өмүрүнүн орточо узактыгы жөнүндө анык демографиялык маалыматтары боюнча жыл 
сайын белгиленүүчү актуардык коэффициент;

"К" актуардык коэффициенти жыл сайын эсептелет. Ал Мамлекеттик социалдык 
камсыздандырууну башкаруу боюнча байкоочу кеңешинде каралат жана бекитилет.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-июнундагы № 310 токтомунун редакциясына ылайык)
Көңүл буруңуздар! КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-июнундагы № 310 токтомунун 

4-пунктуна. ылайык ушул эреженин 6-пункту 2020-жылдын 1-январынан баштап күчүнө 
кирген.

6-1. Бир жолку жана мөөнөтүү төлөмдөр пенсияга укугу бар жана пенсия чектөө үчүн 
кайрылган, пенсиясынын камсыздандыруу бөлүгү пенсионердин өткөн жылы иш жүзүндө 
түзүлгөн үч жашоо минимумунун көлөмүнөн ашкан адамдарга төлөнөт. Бир жолку жана 
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мөөнөттүү төлөмдөрдүн өлчөмү ушул Эреженин 4 жана 6-пункттарына ылайык кайрылган 
адамдын тандоосу боюнча аныкталат.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-июнундагы № 310, 2019-жылдын 26-декабрындагы № 
710 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Көңүл буруңуздар! КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-июнундагы № 310 токтомунун 
4-пунктуна. ылайык ушул эреженин 6-1-пункту 2020-жылдын 1-январынан баштап күчүнө 
кирет.

7. Пенсиялык топтоо каражаттарын инвестициялоодон алынган инвестициялык 
киреше пенсиянын топтоо бөлүгүн алуучуларга Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 
тарабынан белгиленген тартипте төлөнүүгө тийиш. Инвестициялык кирешенин өлчөмү 
камсыздандырылган адамдын жеке камсыздандыруу эсебиндеги пенсиянын топтомо 
бөлүгүндө чагылдырылат.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-июнундагы № 310 токтомунун редакциясына ылайык)

3. Пенсиялык топтоо каражаттарын (пенсиянын топтоо бөлүгүн) төлөө үчүн 
камсыздандырылган адамдардын кайрылуу тартиби

8. Пенсиялык топтоо каражаттарын (пенсиянын топтоо бөлүгүн) төлөө үчүн 
камсыздандырылган адамдардын кайрылуусу Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун аймактык органына белгиленген форма боюнча арыз берүү аркылуу ишке 
ашырылат. Арызга алуучулардын тийиштүү категориялары үчүн ушул Эреженин 
талаптарына ылайык зарыл болгон документтер тиркелиши керек.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 26-декабрындагы № 710 токтомунун редакциясына)
9. Арыз жана пенсиялык топтоо каражаттарын (пенсиянын топтоо бөлүгүн) төлөө 

үчүн зарыл болгон документтердин топтому алуучунун жашаган жери боюнча Кыргыз 
Республикасынын Социалдык фондунун аймактык органына өз колу менен тапшырылат 
же почта аркылуу жиберилет.

Почта аркылуу документтердин түп нускасы жиберилбейт жана алуучунун ким 
экендиги, ошондой эле документтердин көчүрмөлөрүнүн тууралыгын күбөлөндүрүү 
жана пенсиялык топтоо каражаттарынын төлөнүшү жөнүндө арызга алуучунун колунун 
аныктыгын текшерүү төмөнкүлөр тарабынан жүргүзүлөт:

- Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине ылайык нотариус же башка адам 
тарабынан;

- эгерде камсыздандырылган адам Кыргыз Республикасынын чегинен сыртта болсо 
Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн кызмат адамдары 
тарабынан.

Аталган арызды жана документтерди почта боюнча жиберүү жөнөтүлгөндүгүн жана 
датасын тастыктоого боло турган ыкма менен ишке ашырылышы керек. Бул документтер 
жөнөтүүчүнүн эсебинен жиберилет.

4. Ушул Эреженин 1-пунктунун 1-пунктчасында көрсөтүлгөн камсыздандырылган 
адамдардын пенсиясынын топтоо бөлүгүн алуу үчүн кайрылуу тартиби

10. Ушул Эреженин 1-пунктунун 1-пунктчасында көрсөтүлгөн алуучулардын катарына 
кирген адамдар Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун аймактык органына 
төмөнкүлөрдү бериши керек:

- ушул Эреженин 1-тиркемесине/1-1-тиркемесине ылайык белгиленген форма боюнча 
пенсиялык топтоо каражаттарын (пенсиянын топтоо бөлүгүн) төлөп берүү жөнүндө арыз 
(мындан ары - арыз);

- алуучунун ким экенин тастыктаган документтин көчүрмөсү жана салыштыруу үчүн 
документтин түп нускасы;

- фамилиясы, аты, атасынын аты жана туулган датасы жөнүндө маалыматтарды 
камтыган арыз ээсинин эмгек китепчесинин биринчи барагынын жана 2010-жылдын 
1-январынан баштап Кыргыз Республикасынын аймагында иштегендиги жөнүндө 
маалыматтарды камтыган эмгек китепчесинин барактарынын көчүрмөсү. Эмгек 
китепчеси жок болсо же анда 2010-жылдын 1-январынан берки мезгил үчүн жазуулар жок 
болсо - МПТФ камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөнү жөнүндө камсыздандыруу полиси же 
2010-жылдын 1-январынан берки мезгил үчүн эмгек келишимдеринин копиялары.

Пенсиянын топтоо бөлүгүн алууга кайрылуу үчүн ким экенин тастыктаган документтер 
төмөнкүлөр:

- Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн - паспорт (ID-карт);
- расмий түрдө качкын статусуна ээ жарандар үчүн - качкындын күбөлүгү;
- Кыргыз Республикасынын аймагында такай жашаган чет өлкөлүк жарандар үчүн - 
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Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органы тарабынан берилген жашап туруу 
укугу.

16 жашка толо элек адамдардын курагын, ким экенин жана жарандыгын тастыктаган 
документ болуп туулгандыгы жөнүндө күбөлүк эсептелет.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 26-декабрындагы № 710 токтомунун редакциясына 
ылайык)

5. Ушул Эреженин 1-пунктунун 2 жана 5-пунктчасында көрсөтүлгөн 
камсыздандырылган адамдардын пенсиясынын топтоо бөлүгүн алуу үчүн кайрылуу 
тартиби

11. Пенсияга чыгууга укуктуу жана "Мамлекеттик пенсиялык социалдык 
камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык аны чектөө 
үчүн кайрылган адамдарга пенсиялык топтоо каражаттарынын эсебинен пенсиянын 
топтоо бөлүгүн төлөп берүү "Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу 
жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана ушул Эрежеге ылайык пенсиянын 
базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүн чектөө менен бир мезгилде жүргүзүлөт.

Ушул Эреженин 1-тиркемесине/1-1-тиркемесине ылайык пенсиялык топтоо 
каражаттарын (пенсиянын топтоо бөлүгүн) төлөп берүү жөнүндө белгиленген формадагы 
арыз Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун региондук органына Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн

2005-жылдын 12-январындагы № 10 токтому менен бекитилген Пенсия дайындоо 
жана кайра эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн экинчи түрүнө өтүү үчүн зарыл болгон 
документтердин тизмесине ылайык пенсия дайындоо үчүн зарыл болгон документтердин 
тизмеси менен кошо берилет.

"Аскер кызматкерлерин пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө" Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамына ылайык пенсияга чыккан пенсионерлер өздүк 
камсыздандыруу эсебинде эсепке алынган пенсиялык топтоолору бар болсо жана 
жалпы белгиленген пенсиялык куракка жеткенде Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун жашаган жердеги региондук органына Пенсиянын топтоо бөлүгүн төлөп берүү 
жөнүндө белгиленген формадагы арызды (ушул Эреженин 1-тиркемеси/1-1- тиркемеси) 
беришет. Арызга төмөнкүдөй документтерди түп нускалары же белгиленген тартипте 
күбөлөндүрүлгөн копиялары тиркелет, алар:

- арыз ээсинин ким экенин билдирүүчү документ;
- иш стажысын ырастаган документ;
- "Аскер кызматкерлерин пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамына ылайык пенсия чектелгендик фактысын ырастоочу 
маалымкат.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 26-декабрындагы № 710 токтомунун редакциясына 
ылайык)

6. Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары туруктуу жашоого кеткен учурда 
пенсиялык топтоо каражаттарын алуу үчүн кайрылуу тартиби

12. Пенсиялык топтоо каражаттарын алуу үчүн алуучунун кайрылуусу Кыргыз 
Республикасынын аймагында мурунку катталган жери боюнча Соцфонддун региондук 
органына пенсиялык топтоо каражаттарын төлөп берүү жөнүндө белгиленген формадагы 
(арыз ушул Эреженин 1-тиркемеси) берүүсү аркылуу ишке ашырылат.

13. Арызга төмөнкү документтердин түп нускалары же белгиленген формада 
күбөлөндүрүлгөн копиялары тиркелет:

1) арыз ээсинин ким экенин тастыктаган документ;
2) Кыргыз Республикасынын чегинен сыртка туруктуу жашоого кетүү барагы;
3) Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары туруктуу жашоого чыгарылганы 

жөнүндө даректик маалымкат;
4) фамилиясы, аты, атасынын аты жана туулган датасы жөнүндө маалыматтарды 

камтыган арыз ээсинин эмгек китепчесинин биринчи барагынын жана 2010-жылдын 
1-январынан баштап Кыргыз Республикасынын аймагында иштегени жөнүндө 
маалыматтарды камтыган эмгек китепчесинин барактарынын көчүрмөсү. Эмгек 
китепчеси жок болсо же анда 2010-жылдын 1-январынан берки мезгил үчүн жазуулар жок 
болсо - МПТФ камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөнү жөнүндө камсыздандыруу полиси же 
2010-жылдын 1-январынан берки мезгил үчүн эмгек келишимдеринин копиялары.

Пенсиялык топтоо каражаттарын алуу үчүн кайрылганда жарандын ким экенин 
тастыктаган документ болуп паспорт (ID-карт) эсептелет. 16 жашка толо элек адамдардын 
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курагын, ким экенин жана жарандыгын тастыктаган документ болуп туулгандыгы 
жөнүндө күбөлүк эсептелет.

7. Каза болгон камсыздандырылган адамдын пенсиялык топтоо каражаттарын 
алуу (алуудан баш тартуу) үчүн кайрылуу тартиби

14. Пенсиялык топтоолорунан каражаттарды алуу (алуудан баш тартуу) үчүн каза 
болгон камсыздандырылган адамдын мураскорлору (керээзи боюнча да, мыйзам 
боюнча да) каза болгон камсыздандырылган адамдын жашаган жериндеги Кыргыз 
Республикасынын Социалдык фондунун аймактык органына белгиленген форма боюнча 
(ушул Эреженин 1-тиркемеси) кайрылат.

15. Арызга төмөнкү документтер тиркелет:
- мураскордун ким экенин тастыктаган документ (түп нускасы жана көчүрмөсү);
- мураска укугу жөнүндө күбөлүк (түп нускасы жана копиясы) же мураска калган 

мүлктү бөлүү жөнүндө нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн макулдашуу (түп нускасы 
жана копиясы);

- пенсиялык топтоо каражаттарын алуу үчүн Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондуна белгиленген формада кайрылуу укугу менен мураскордун өкүлүнө нотариуста 
күбөлөндүрүп берилген ишеним кат, ошондой эле өкүлдүн ким экенин тастыктаган 
документтин түп нускасы жана копиясы;

- камсыздандырылган адамдын - мурас калтыруучунун каза болгондугу жөнүндө 
күбөлүк (түп нускасы жана копиясы);

- Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн пенсиялык топтоо каражаттарын алуу 
үчүн кайрылганда жарандын ким экенин тастыктачу документ;

- паспорт (ID-карт);
- расмий түрдө качкын статусуна ээ жарандар үчүн - качкындын күбөлүгү;
16 жашка толо элек адамдардын курагын, ким экенин жана жарандыгын тастыктаган 

документ болуп туулгандыгы жөнүндө күбөлүк эсептелет.

7-1. Ушул Эреженин 1-пунктунун 6-пунктчасында аталган камсыздандырылган 
адамдардын пенсиялык топтоо каражаттарын (пенсиянын топтоо бөлүгүн) алуу 
үчүн кайрылуу тартиби

(Глава КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 26-декабрындагы № 710 токтомунун редакциясына 
ылайык)

15-1. Ипотекалык кредит алып жаткан адамдар жашаган жери же турган жери боюнча 
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун региондук органына төмөнкүлөрдү 
бериши керек:

- ушул Эреженин 1-тиркемесине ылайык белгиленген формада ипотекалык кредит 
боюнча алгачкы төгүмдү каржылоо үчүн пенсиялык топтоо каражаттарын (пенсиянын 
топтоо бөлүгүн) бир жолку төлөп берүү жөнүндө арыз;

- алуучунун ким экендигин ырастаган документтин көчүрмөсү жана салыштыруу үчүн 
документтин түп нускасы.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 26-декабрындагы № 710 токтомунун редакциясына 
ылайык)

7-2. Ушул Эреженин 1-пунктунун 7-пунктчасында аталган пенсиялык топтоо 
каражаттарын (пенсиянын топтоо бөлүгүн) алуу үчүн кайрылуу тартиби

(Глава КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 26-декабрындагы № 710 токтомунун редакциясына 
ылайык)

15-2. Камсыздандырылган адамдар (ишеним берилген адамдар) пенсиялык топтоо 
каражаттарын (пенсиянын топтоо бөлүгүн) алуу үчүн камсыздандырылган адамдын 
жашаган жери же турган жери боюнча Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 
региондук органына ушул Эреженин 1-тиркемесине ылайык белгиленген формада арыз 
менен кайрыла алышат.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 26-декабрындагы № 710 токтомунун редакциясына 
ылайык)

15-3. Арызга төмөнкү документтер тиркелет:
- алуучунун ким экендигин ырастаган документтин көчүрмөсү жана салыштыруу үчүн 

түп нускасы;
- арыз башка адам тарабынан берилсе, пенсиялык топтоо каражаттарын (пенсиянын 

топтоо бөлүгүн) алуу үчүн Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна кайрылуу укугу 

ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ



11          Июнь, 2020-жыл

менен өкүлүнө нотариус тарабынан ырасталган ишеним кат, ошондой эле өкүлдүн ким 
экендигин ырастаган документтин көчүрмөсү жана салыштыруу үчүн түп нускасы;

- Оорулардын тизмегине ылайык оорунун атын көрсөтүп, машинкада жазма текст 
менен толтурулган, саламаттык сактоо жаатындагы Кыргыз Республикасынын ыйгарым 
укуктуу органына караштуу саламаттык сактоо уюмунун мөөрү жана жетекчисинин колу 
менен күбөлөндүрүлгөн, ушул Эреженин 5-тиркемесине ылайык форма боюнча пенсиялык 
топтоо каражаттарын (пенсиянын топтоо бөлүгүн) мөөнөтүнөн мурда алууга укук берген 
оор оорулары бар экендигин ырастаган маалым кат.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 26-декабрындагы № 710 токтомунун редакциясына 
ылайык)

8. Арыздарды кароонун, пенсиялык топтоолорду (пенсиянын топтоо бөлүгүн) 
эсептөөнүн жана төлөп берүүнүн тартиби

16. Пенсиялык топтоо каражаттарын (пенсиянын топтоо бөлүгүн) төлөө үчүн кайрылуу 
күнү деп Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун аймактык органы тарабынан 
бардык зарыл документтери менен арыз кабыл алынган күн, ал эми арызды бардык 
документтерди тиркеп почта менен жибергенде - Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун аймактык органы почта бөлүмүнүн тийиштүү эсепке алуучу формаларында 
белгиленген арызды жана катты алган дата эсептелет.

17. Ушул Эреженин 1-пунктунун 1, 3, 4, 5, 7-пунктчаларында көрсөтүлгөн алуучулар 
үчүн пенсиялык топтоо каражаттарын (пенсиянын топтоо бөлүгүн) төлөө жөнүндө арыз 
тиркелген документтери менен кошо Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 
региондук органы тарабынан арыз кабыл алынган күндөн тартып же жетишпеген 
документтерди тапшырган күндөн тартып 15 календардык күндүн ичинде каралат.

Пенсияга чыгууга укуктуу жана "Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу 
жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык анын чектетүүгө кайрылган 
адамдын арызы (ушул Эреженин 1-пунктунун 2-пунктчасы) пенсия чектөө үчүн 
керектүү документтердин тизмеси менен бирге "Мамлекеттик пенсиялык социалдык 
камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген мөөнөттө 
каралат.

Ипотекалык кредит алып жаткан адамдын арызы ушул Эреженин 1-пунктунун 
6-пунктчасында аталган документтери тиркелип, Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фонду тарабынан Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун региондук органы 
арызды кабыл алган күндөн тартып үч иш күндүн ичинде каралат.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 26-декабрындагы № 710 токтомунун редакциясына 
ылайык)

18. Камсыздандырылган адамдын арызын кабыл алганда Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фондунун региондук органы төмөнкүлөрдү жүргүзөт:

- арыздын туура толтурулганын текшерет:
- арыз ээсинин ким экенин тастыктаган документтен арыздын бланкына киргизилген 

маалыматтардын тууралыгын текшерет;
- документтердин көчүрмөсүн түп нускасы менен салыштыруу;
- арыздын катталган катар номерин жана кабыл алынган датасын көрсөтүп пенсиялык 

топтоо каражаттарынын төлөнүшүн каттаган атайын журналга арызды каттоо;
- арызды кабыл алуу жөнүндө айрып алуучу талонду арыз ээсине берүү;
- камсыздандырылган адамга арызды жана жетишпеген документтердин 

(зарылчылыкка жараша) тизмеси жөнүндө билдирүүнү кайтаруу.
19. Камсыздандырылган адам Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары туруктуу 

жашоого кетип жатышы күмөн туудурса (ушул Эреженин 1-пунктунун 3-пунктчасында 
көрсөтүлгөн алуучулардын категориялары үчүн) Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун региондук органы алуучуну кат жүзүндө кабарлап, калкты каттоо тармагындагы 
ыйгарым укукту) органга (арыз берүүчүнүн туруктуу жашаган өлкөдөгү) же Кыргыз 
Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат Департаментине 
сурам жөнөтөт.

Мында пенсиялык топтоолорду төлөө жөнүндө арызды аткаруу мөөнөтү тийиштүү 
ведомстводон жооп алганга чейин токтотулат.

20. Каза болгон камсыздандырылган адамдын мураскорлоруна пенсиялык топтоо 
каражаттарын төлөп берүү "Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу 
жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 32-беренесинин негизинде ишке 
ашырылат.

21. Камсыздандырылган адам пенсиялык төлөм чектелгенге чейин каза болсо 
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жеке камсыздандыруу эсебинин топтоо бөлүгүндө эсепке алынган каражаттар анын 
мураскорлоруна төлөнөт.

22. Камсыздандырылган адам мөөнөттүү пенсиялык төлөм чектелгенден кийин каза 
болсо каза болгон камсыздандырылган адамга төлөнбөй калган жеке камсыздандыруу 
эсебинин топтоо бөлүгүндө эсепке алынган пенсиялык топтоо каражаттарынын 
калдыктары мураскорлоруна төлөнүшү керек.

23. Арызды кароонун жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун региондук органы тарабынан белгиленген форма боюнча (ушул Эреженин 
2-тиркемеси) эки нускада таризделген пенсиялык топтоо каражаттарын төлөп берүү же 
төлөөдөн баш тартуу чечими кабыл алынат.

24. Пенсиялык топтоо каражаттарын төлөп берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим 
чыгарылса, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун региондук органы тийиштүү 
чечим чыгарылгандан кийин беш иш күндөн кечиктирбестен баш тартуунун себебин 
көрсөтүп алуучуга жазуу жүзүндө билдирип, чечимдин көчүрмөсүн берип, ошону менен 
бирге эле арыз менен кошо берилген документтерди кайтарат.

25. Пенсиялык топтоолордун суммасы (пенсиянын топтоо каражаттары) арыз ээсинин 
жеке камсыздандыруу эсебинин топтоо бөлүгүндө эске алынган маалыматтардын 
негизинде жекече эсепке алуу системасынын жардамы менен борборлоштурулүп 
эсептелет.

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун региондук органы Кыргыз 
Республикасынын Социалдык фондунун жекече эсепке алуу башкармасына пенсиялык 
топтоо суммаларынын пенсиянын топтоо бөлүгүн) эсеби менен жеке камсыздандыруу 
эсебинин топтоо бөлүгүнөн көчүрмө берүү жөнүндө сурам жөнөтөт. Сурамда 
камсыздандырылган адам жөнүндө маалыматтар камтылышы керек: жекече эсепке алуу 
номери (ЖЭК), фамилиясы, аты, атасынын аты, төлөмдүн түрү (ушул Эреженин 2- пунктуна 
ылайык). Пенсиянын топтоо бөлүгүн шашылыш төлөгөн учурда сурам төлөмдүн мезгили 
жөнүндө маалыматтарды камтышы керек (айлардын саны).

Пенсиялык топтоолордун (пенсиянын топтоо бөлүгү) суммаларынын эсебинен 
көчүрмө Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун жекече эсепке алуу башкармасы 
тарабынан түзүлөт жана мөөр менен жана башкарманын башчысынын колу менен 
күбөлөндүрүлүшү керек.

26. Пенсиялык топтоо каражаттарын (пенсиянын топтоо бөлүгүн) бир жолку төлөө, 
ушул Эреженин 26-2 жана 26-3-пункттарына ылайык төлөнгөн ипотекалык кредит 
алган адамдарга бир жолку төлөөнү кошпогондо, Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун региондук органы тарабынан аларды алуучунун банктагы эсебине которуу 
аркылуу жүргүзүлөт.

Мөөнөттүү (белгилүү бир мезгилдин ичиндеги) пенсиялык төлөмдөр Кыргыз 
Республикасынын Социалдык фондунун региондук органы тарабынан пенсиялык топтоо 
каражаттарын алуучунун банктагы эсебине которуу же почта бөлүмү аркылуу ведомость 
боюнча же пенсия төлөө тапшырмасы боюнча которуу жолу менен жүргүзүлөт.

Төлөм тийиштүү чечим кабыл алынган айдан кийинки айдан кечиктирилбей 
жүргүзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-июлундагы № 338, 2019-жылдын 26-декабрындагы № 
710 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

26-1. Ипотекалык кредит алып жаткан камсыздандырылган адамдын пенсиялык 
топтоолору бар экендигин ырастоо, ипотекалык кредит берилгенин жактыруу жөнүндө 
ырастоо боюнча маалымат алмашуу Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду менен 
коммерциялык банктардын ортосунда ипотекалык турак жайга кредит берүү чөйрөсүндөгү 
ыйгарым укуктуу орган аркылуу ишке ырасталат.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 26-декабрындагы № 710 токтомунун редакциясына 
ылайык)

26-2. Ипотекалык кредит алып жаткан адамдын арызы Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фондунун региондук органы тарабынан арызды алган күнү электрондук 
почта боюнча "Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна караштуу Мамлекеттик 
топтолуучу пенсиялык фонду" мекемесине кайра жиберилет, арыздын түп нускасы почта 
боюнча жиберилет.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 26-декабрындагы № 710 токтомунун редакциясына 
ылайык)

26-3. "Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна караштуу Мамлекеттик 
топтолуучу пенсиялык фонду" мекемеси камсыздандырылган адамга ипотекалык кредит 
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берүүнү жактыруу тууралуу ырастоо алгандан кийин пенсиялык топтоо каражаттарын 
(пенсиянын топтоо бөлүгүн) банктын ырастоосунда көрсөтүлгөн банк эсебине которот.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 26-декабрындагы № 710 токтомунун редакциясына 
ылайык)

26-4. Камсыздандырылган адамдын пенсиялык топтоолорунун суммасы 
банктын ырастоосунда көрсөтүлгөн банк эсебине которулгандан кийин ипотекалык 
кредитти берүүнү жокко чыгарууга алып келген күтүлбөгөн жагдайларда (өлүм, оору, 
камсыздандырылган адамдын ипотекалык кредиттен баш тартуусу, кыймылсыз мүлктү 
башка адамдарга сатуу, кредит берүүгө лицензиянын аракетин токтотуу жана ипотекалык 
кредит берүү же алууга тоскоол болгон башка жагдайлар) ипотекалык кредит боюнча 
алгачкы төгүмдү каржылоого багытталган пенсиялык топтоо каражаттары (пенсиянын 
топтоо бөлүгү) Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна караштуу Мамлекеттик 
топтолуучу пенсиялык фондуна кайтарууга жана ушул камсыздандырылган адамдын 
өздүк камсыздандыруу эсебине киргизүүгө жатат.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 26-декабрындагы № 710 токтомунун редакциясына 
ылайык)

27. Документтердин топтому менен арыз, арыз ээсинин жеке камсыздандыруу 
эсебинин топтоо бөлүгүнөн көчүрмө, төлөө же төлөмдөн баш тартуу жөнүндө чечим, 
төлөм тапшырмасы же почталык которуунун айрыма талону Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фондунун региондук органында пенсиялык иштердей эле тартипте көктөлөт 
жана сакталат.

28. Пенсиялык топтоо каражаттарын (пенсиянын топтоо бөлүгүн) төлөө жөнүндө 
реестр (ушул Эреженин 3-тиркемеси) милдеттүү түрдө ай сайын 10-күнүнө чейин 
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун региондук органы тарабынан 
камсыздандырылган адамдын жеке камсыздандыруу эсебинин топтоо бөлүгүндөгү 
пенсиялык топтоо каражаттарын алуу тууралуу маалыматтарды чагылдыруу үчүн жекече 
эсепке алуу башкармасына жиберилет. Реестрлердин көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фондунун региондук органында көктөлөт жана сакталат.

29. Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун жекече эсепке алуу башкармасы 
жеке камсыздандыруу эсебинин топтоо бөлүгүндө пенсиялык топтоо каражаттарынын 
(пенсиянын топтоо бөлүгүн) төлөнгөн суммасын жана төлөнгөн датасын пенсиялык 
топтоо каражаттарын төлөө жөнүндө реестрди алган күндөн баштап бир айдын 
аралыгында киргизет. Пенсиялык топтоо каражаттарын (пенсиянын топтоо бөлүгүн) 
төлөгөндүк жөнүндө иштетилген реестр жекече эсепке алуу башкармасында көктөлөт 
жана сакталат.

30. Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун жекече эсепке алуу 
башкармалыгы пенсиялык топтоо каражаттарын төлөө боюнча ар айлык чыгымдарды 
салыштыруу үчүн жеке камсыздандыруу эсептеринде чагылдырылган, өткөн айга 
төлөнгөн пенсиялык топтоонун суммалары жөнүндө маалыматты ай сайын Кыргыз 
Республикасынын Социалдык фондуна караштуу Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык 
фондунун мекемесине берет.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-июлундагы № 338, 2019-жылдын 26-декабрындагы  
№ 710 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

31. Пенсиялык топтоо каражаттарын (пенсиянын топтоо бөлүгүн) төлөөгө ай сайын 
керектелген суммалардын эсеби жана аларды каржылоо жалпы пенсияны төлөө үчүн 
белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

32. Пенсиялык топтоо каражаттарын (пенсиянын топтоо бөлүгүн) төлөөдөн баш 
тартууга төмөнкүлөр негиз болот:

- пенсиялык топтоо каражаттарынын жеке камсыздандыруу эсебинин топтоо 
бөлүгүндө эсепке алынбашы;

- алуучулардын тийиштүү категориялары үчүн ушул Эрежеде каралган документтердин 
жоктугу;

- пенсиялык топтоо каражаттарын (пенсиянын топтоо бөлүгүн) төлөө жөнүндө арыз 
менен кайрылган адам ушул Эреженин 1-пунктунда айтылган адамдардын категориясына 
кирбейт;

- камсыздандырылган адамдын Кыргыз Республикасынын чегинен сыртка туруктуу 
жашоого көчүп кеткендиги тастыкталбаса.
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ПЕНСИЯНЫН ӨЛЧӨМҮ КАЛКТЫН 
БАКУБАТЧЫЛЫГЫНА БАЙЛАНЫШТУУ

Кыргызстанда учурда 600 миңден ашун ар кандай категориядагы пенсионер бар.

Жарандар Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик пенсиялык социалдык 
камсыздандыруу жөнүндө” мыйзамы боюнча эркектер 63 жаштан, аялдар 58 
жаштан пенсияга чыгышат. 

Социалдык фондко камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп жүргөн жарандар эч 
качан төлөбөгөн жарандарга караганда жакшы пенсияга чыгышат.

Расмий маалыматтар боюнча Кыргыз Республикасында жалпы пенсионерлердин 
73% ы жаш курагына байланыштуу пенсияга чыккандар болуп эсептелет.

Пенсиянын өлчөмүн аныктоодо жарандын жалпы эмгек стажы, орточо айлыгы 
жана камсыздандыруу төгүмдөрүнүн топтолгон суммасы негиз болот. Пенсиянын 
жалпы өлчөмү базалык жана камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасынан 
келип чыгат. Пенсиянын базалык бөлүгүн улгайганда бардык жаран алат, анын 
төлөнүшүнө мамлекет кепилдик берет, ал эми анын өлчөмү анын жалпы эмгек 
стажына байланыштуу. 

Эркектер жалпы эмгек стажы 25 жыл, ал эми аялдар 20 жыл болсо пенсиянын 
базалык бөлүгүн толугу менен алат. 2017-жылдын 1-октябрынан баштап 
пенсиянын базалык бөлүгү 1780 сомду түзөт. Эгерде жогоруда көрсөтүлгөн 
мөөнөттөн аз иштеген адам болсо, пенсиянын базалык бөлүгү иштеген жылдарына 
пропорционалдуу кыскарат. Мисалга алсак, аял-пенсионер тиешелүү болгон 20 
жылдын ордуна 10 жыл иштеген болсо, анда базалык бөлүгү 1780 сомдун ордуна 
бир топ аз болот. 

“КР Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздоо жөнүндө”мыйзамынын 
негизинде пенсиянын өлчөмү төмөнкү формула боюнча аныкталат:

Жалпы айлык пенсия (ЖП) = Б (пенсиянын базалык бөлүгү) + КБ1 + КБ2

КБ1 – пенсиянын биринчи камсыздандыруу бөлүгү же жеке, персоналаштырылган 
эсепти киргизгенге чейинки айлык камсыздандыруу бөлүгүнүн өлчөмү;

КБ2 – пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгү же жеке, персоналаштырылган 
эсепти киргизгенден кийинки айлык камсыздандыруу бөлүгүнүн өлчөмү. 

Персоналаштырылган эсеп бул милдеттүү пенсиялык камсыздандыруу 
системасында камсыздандырылган ар бир жаран тууралуу маалыматтын эсебин 
уюштуруу жана алуу болуп саналат.

Эгер пенсиянын базалык бөлүгүн эсептөө жеңил болсо, КБ1 жана КБ2 эсептеп 
чыгуу алда канча татаал. Мында камсыздандыруу стажы да, орточо айлык акы да, 
топтолгон сумма жана индексация коэффициенти эсепке алынат.

2016-жылы Соцфонд онлайн калькулятор киргизген, ал жарандын келечектеги 
пенсиясынын өлчөмүн өз алдынча эсептей алышы үчүн кызмат кылат. Соцфонд 
келечектеги пенсиянын өлчөмүн аныктоодо бул болжолдуу гана жыйынтыкты 
берээрин эскертет. Эгер жаран өз маалыматынын баарын туура көрсөтсө, анда 
жаңылып калуу пайызы азаят.

Эркектер үчүн пенсиянын базалык бөлүгүн толук алышы үчүн 25 жылдык эмгек 
стажы керек.

ПЕНСИЯЛЫК САБАТТУУЛУК
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ПЕНСИЯЛЫК САБАТТУУЛУК

Эми биздин Соцфондго төлөмдөрүбүздү талдап көрөлү. Эмгек келишими 
боюнча ар бир иштеген кишиден айына эмгек акыдан пенсиялык керектөөгө 8% 
жана 2%, ал эми 1964-жылдын 1-январына чейин төрөлгөн эркектерден 10%, 
1969-жылдын 1-январына чейин төрөлгөн аялдардан 10%, андан калган суммадан, 
дагы 10% киреше салыгы үчүн кармалып калат. Жумуш берүүчү өз кызматкери 
үчүн айлык акыдан 17, 25% чегерет (15%-пенсиялык фондго, 2%-милдеттүү түрдө 
медициналык камсыздандыруу фондуна), 0,25% эмгекчилердин ден соолугун 
чыңдоо фондуна которот. Ошентип, кызматкердин эмгек акысынан 25 % га барабар 
сумма Соцфондго которулат.

Жыйналган каражат учурдагы пенсионерлерге бөлүштүрүлүп берилет. Мында 
мурдагы муунду кийинки муун каржылаары көрүнөт, ал эми көбүнесе пенсиянын 
өлчөмү калктын бакубатчылыгына байланыштуу болот. 

Жумуш берүүчүлөрдүн көбү салыктан качып, кызматкерди эмгек келишими жок 
иштетет, ал эми жумушсуздуктун жогорку деңгээли жана жарандардын эмгекке 
болгон укуктарын билбегенинен көп учурда каражат конвертке салынып төлөнөт.

Бүгүнкү күндө ар бир пенсионерге 1,2 легалдуу эмгекчи туура келет. Эмгектин 
эл аралык уюму (ЭЭУ) бул цифра үч эсе көп болушун сунуш кылат, андай болбосо 
пенсиялык системада дисбаланс болот, туруктуулугунан ажырайт.

Айлык 
акы

Эмгек
стажы

Базалык
белүктүн

өлчөмү

Болжолдуу
пенсия

14 000 сом 10 жыл 890 сом 3200 сом

14 000 сом 20 жыл 1780 сом 5800 сом

Эмгек акыдан 10% Эмгек акыдан 15%

Эмгек акыдан 2%

Эмгек акыдан 0,25%

Жумушчу Жумуш
берүүчү

Эмгек акыдан 10%
Салык

кызматы

Эмгектилердин ден
соолугун чыңдоо фонду

ММКФ

Соцфонд
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Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин чендери 
(эмгек акы төлөө фондунун суммасынан пайыз менен)

№ Код Категориялардын 
аталышы

Фонддор Кошумча 
ЭТФ сумма-
сын аныктоо 
үчүн ОАЭнин 
өлчөмү

Пенсиялык 
фонд

ММКФ ЭДЧФ МПТФ

И
ш

 
бе

рү
үч

ү

Кы
з-

м
ат

ке
р

И
ш

 
бе

рү
үч

ү
Кы

з-
м

ат
ке

р

И
ш

 
бе

рү
үч

ү

Кы
з-

м
ат

ке
р

Кы
з-

м
ат

ке
р

1. Тариф - негизги (юридикалык жактар үчүн)

1 001 Негизги кызматкер 15 8 2 0 0,25 0 2 ОЭАдан 40%

2 001-
64/69

Негизги кызматкер 15 10 2 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40%

3 003 Пенсионер 15 8 2 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40%

4 010 Чет өлкөлүк жаран 3 0 0 0 0 0 0 ОЭАдан 40%

5 100 1-2-топтогу майып-
тар

15 2 0 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40%

6 101 УАСтын 1-2-топтогу 
майыптары жана 
аларга теңештирил-
ген адамдар

15 0 0 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40%

7 102 УАСтын катышуу-
чулары жана аларга 
теңештирилген 
адамдар

15 0 2 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40%

8 106 КТП 15 8 2 0 0,25 0 2 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

9 106-
64/69

КТП 15 10 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

10 107 Пенсионер КТП 15 8 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

2. Мамлекеттик ишканалар, уюмдар же мекемелер, мамлекеттик бюджеттен  
каржыланган уюмдар үчүн тарифтер

1 001 Негизги кызматкер 15 8 2 0 0,25 0 2 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

2 001-
64/69

Негизги кызматкер 15 10 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

3 003 Пенсионер 15 8 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

4 010 Чет өлкөлүк жаран 3 0 0 0 0 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

5 100 1-2-топтогу майып-
тар

15 2 0 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

КАМСЫЗДАНДЫРУУ ТӨГҮМДӨРҮНҮН 
ТАРИФТЕРИНИН ЧЕНДЕРИ

ПЕНСИЯЛЫК МААЛЫМДУУЛУК
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ПЕНСИЯЛЫК МААЛЫМДУУЛУК

6 101 УАСтын катышуучу-
су/майыбы

15 0 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

7 102 УАСтын катышуучу-
ларына теңештирил-
ген адамдар

15 0 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

8 106 КТП 15 8 2 0 0,25 0 2 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

9 106-
64/69

КТП 15 10 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

10 107 Пенсионер КТП 15 8 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

3. Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коому үчүн тарифтер

1 001 Негизги кызматкер 15 7,5 2 0 0,25 0 2 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

2 101-
64/69

Негизги кызматкер 15 9,5 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

3 003 Пенсионер 15 2 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

4 100 1-2-топтогу майып-
тар

15 2 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

5 101 УАСтын катышуучу-
су/майыбы

15 0 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

6 102 УАСтын катышуучу-
ларына теңештирил-
ген адамдар

15 0 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

7 106 КТП 15 7,5 2 0 0,25 0 2 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

8 06-
64/69

КТП 15 9,5 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

9 107 Пенсионер КТП 15 2 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

4. Коммерциялык эмес, диний жана коомдук уюмдар үчүн тарифтер

1 001 Негизги кызматкер 15 8 2 0 0,25 0 2 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

2 001-
64/69

Негизги кызматкер 15 10 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

3 003 Пенсионер 13 2 0 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

4 010 Чет өлкөлүк жаран 3 0 0 0 0 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

5 100 1-2-топтогу майып-
тар

13 2 0 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

6 101 УАСтын катышуучу-
су/майыбы

13 0 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

7 102 УАСтын катышуучу-
ларына теңештирил-
ген адамдар

13 0 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

8 106 КТП 15 8 2 0 0,25 0 2 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

9 106-
64/69

КТП 15 10 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан
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10 107 Пенсионер КТП 13 2 0 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

5. Эл аралык макулдашууларга ылайык түзүлгөн уюмдар жана эл аралык  
долбоорлордо иштеген адамдар үчүн тарифтер

1 001 Негизги кызматкер 15 8 2 0 0,25 0 2 ОЭАдан 40%

2 001-
64/69

Негизги кызматкер 15 10 2 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40%

3 003 Пенсионер 15 8 2 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40%

4 010 Чет өлкөлүк жаран 3 0 0 0 0 0 0 ОЭАдан 40%

5 100 1-2-топтогу майып-
тар

15 2 0 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40%

6 101 УАСтын катышуучу-
су/майыбы

15 0 2 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40%

7 102 УАСтын катышуучу-
ларына теңештирил-
ген адамдар

15 0 2 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40%

8 106 КТП 15 8 2 0 0,25 0 2 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

9 06-
64/69

КТП 15 10 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

10 107 Пенсионер КТП 15 8 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

6. Жеке ишкерлер үчүн тарифтер

1 001 Негизги кызматкер 15 8 2 0 0,25 0 2 ОЭАдан 40%

2 001-
64/69

Негизги кызматкер 15 10 2 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40%

3 003 Пенсионер 15 8 2 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40%

4 010 Чет өлкөлүк жаран 3 0 0 0 0 0 0 ОЭАдан 40%

5 100 1-2-топтогу майып-
тар

15 2 0 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40%

6 101 УАСтын катышуучу-
су/майыбы

15 0 2 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40%

7 102 УАСтын катышуучу-
ларына теңештирил-
ген адамдар

15 0 2 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40%

8 106 КТП 15 8 2 0 0,25 0 2 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

9 06-
64/69

КТП 15 10 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

10 107 Пенсионер КТП 15 8 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

7. Текстиль жана тигүү өндүрүшүндө иштеген жалданган кызматкерлер үчүн тарифтер

1 001 Негизги кызматкер 
(тигүүчү)

4,75 4 1 0 0,25 0 2 ОЭАдан 40%

2 001-
64/69

Негизги кызматкер 
(тигүүчү)

4,75 6 1 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40%

3 003 Пенсионер (тигүүчү) 4,75 4 1 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40%

4 010 Чет өлкөлүк жаран 3 0 0 0 0 0 0 ОЭАдан 40%

ПЕНСИЯЛЫК МААЛЫМДУУЛУК
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5 100 1-2-топтогу майып-
тар

4,75 2 1 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40%

6 101 УАСтын катышуучу-
су/майыбы

4,75 0 1 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40%

7 102 УАСтын катышуучу-
ларына теңештирил-
ген адамдар

4,75 0 1 0 0,25 0 0 ОЭАдан 40%

8 106 КТП 15 8 2 0 0,25 0 2 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

9 106-
64/69

КТП 15 10 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

10 107 Пенсионер КТП 15 8 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

8. Жогорку технологиялар паркынын жана анын дирекциясынын  
кызматкерлери үчүн тарифтер

1 001 Негизги кызматкер 0 10 0 0 0 0 2 ОЭА

2 101-
64/69

Негизги кызматкер 0 12 0 0 0 0 0 ОЭА

3 003 Пенсионер 0 10 0 0 0 0 0 ОЭА

4 100 1-2-топтогу майып-
тар

0 2 0 0 0 0 0 ОЭА

5 106 КТП 15 8 2 0 0,25 0 2 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

6 06-
64/69

КТП 15 10 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

7 107 Пенсионер КТП 15 8 2 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

9. Айыл-чарба кооперативдери үчүн тарифтер

1 001 Негизги кызматкер 0 8 1,75 0 0,25 0 2 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

2 001-
64/69

Негизги кызматкер 0 10 1,75 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

3 003 Пенсионер 0 8 1,75 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

4 010 Чет өлкөлүк жаран 3 0 0 0 0 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

5 100 I жана II топтогу 
майыптар

0 2 1,75 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

6 101 УАСтын катышуучу-
су/майыбы

2 0 0 0 0 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

7 102 УАСтын катышуучу-
ларына теңештирил-
ген адамдар

2 0 0 0 0 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

8 106 КТП 0 8 1,75 0 0,25 0 2 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

9 106-
64/69

КТП 0 10 1,75 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

10 107 Пенсионер КТП 0 8 1,75 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 
эмгек акыдан

ПЕНСИЯЛЫК МААЛЫМДУУЛУК
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10. Жалпы категориялар үчүн тарифтер
1 103 Бирдиктүү салыктын 

же салык контрагы-
нын негизинде салык 
салуунун жөнөкөй-
лөтүлгөн системасы 
боюнча милдеттүү 
патентти сатып алуу 
жолу менен жалпы 
салык режиминин 
жана/же атайын 
салык режиминин 
негизинде салык 
төлөөчү ЖИ

8,75 0 1 0 0,25 0 0 ОЭАдан 10%

2 104 Ижарага берүүчү 8,75 0 1 0 0,25 0 0 ОЭАдан 10%
3 103 Ыктыярдуу патентти 

сатып алуу аркылуу 
атайын салык ре-
жиминин негизин-
де салык төлөөчү 
(кыймылдуу жана 
кыймылсыз мүлктү 
ижарага берүүдөн 
киреше алуучу жеке 
ишкерлерден сырт-
кары), ошондой эле 
товарларды контей-
нерлерден, павильон-
дордон, күркөлөрдөн 
сатуу аркылуу иш 
жүргүзгөн ЖИ

0 89,75 0 10 0,25 0 0 ОЭАдан 6% 
кем эмес

4 103 Базарларда товар-
ларды лотоктордон, 
соода орундарынан 
сатуу аркылуу иш-
кердик ишин жүргүз-
гөн ЖИ

0 89,75 0 10 0,25 0 0 ОЭАдан 3% 
кем эмес

Эскертүү:
ММКФ - Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду;
ЭДЧФ - Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду;
МТПФ - Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонд;
КТП - кенже тейлөө персонал;
ЖИ - жеке ишкер;
ОЭА - орточо айлык эмгек акы;
Кошумча ЭТФ - кошумча эмгек акы төлөө фонду.

ПЕНСИЯЛЫК МААЛЫМДУУЛУК
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Эл аралык социалдык камсыздоо ассоциациясы (орусчасы МАСО, англ.Inter-
national Social Security Association, ISSA) социалдык камсыздоо маселелери менен 
алектенген улуттук администрацияларды бириктирген бараандуу эл аралык 
уюм болуп саналат.

ЭСКА изилдөө иштерин жүргүзөт, маалымат таратат, кеңеш берүү жана 
динамикалык социалдык камсыздоону жана анын саясатын бүткүл дүйнөдө 
калыптандыруу үчүн өз мүчөлөрүнө платформа белендейт.

Курамында бүгүнкү күндө 150 өлкөдөн 330 мүчө уюм бар. 1927- жылы 
уюшулган.

ЭСКАнын максаты дүйнөдөгү ааламдашуу процессин социалдык камсыздоо 
жаатында административдик башкарууну өнүктүрүүнүн жогорку деңгээлине 
колдоо көрсөтүүнү камсыздоо аркылуу социалдык өлчөм сыяктуу динамикалуу 
социалдык камсыздоого көмөктөшүүдө турат.

ЭСКА социалдык камсыздоо үчүн аракеттенет, ал ыңгайлашууга жана социалдык 
камсыздоого кепилденген жеткиликтүүлүктү камсыздоо үчүн комплекстүү, 
ырааттуу, жигердүү иш-аракеттерге жана келечек перспективаларына 
багытталган саясатты жана программаларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу 
максатында инновациялык ыкмаларды колдонууга жөндөмдүү. 

Эл аралык социалдык камсыздоо ассоциациясы мүчөлүк принциптерде 
курулуп жаткан уюм, анын иштерин үч уставдык орган башкарат: 

Башкы Ассамблея башкы уставдык орган болуп саналат, анда Ассоциациянын 
бардык мүчөлөрү түздөн-түз сунушталган. Эреже катары Башкы Ассамблея үч 
жылда бир жолу өткөрүлөт.

Кеңеш ар бир өлкөнүн ыйгарым укуктуу делегаттарынан турган Ассоциациянын 
тандамал органы, анда ЭСКАнын бирден кем эмес толук укуктуу мүчөсү болот. Ар 
бир өлкө Кеңеште бир толук укуктуу делегаты менен сунушталган. Негизинен 
анын негизги функциялары Президентти, Казыначыны, Бюро мүчөлөрүн жана 
контролдоочу комиссияны, ошондой эле Башкы катчыны шайлоодо турат. Эреже 
катары Кеңеш өзүнүн кеңешмелерин Башкы Ассамблеянын сессиясынын учуруда 
өткөрөт. 

Бюро Ассоциациянын башкаруучу органы болуп саналат, анын курамына 
ЭСКАнын Президенти, Казыначы, Башкы катчы жана дүйнөнүн ар кандай 
географиялык региондорунан шайланган мүчөлөр киришет. Анын негизги 
функциялары иш-аракеттер планын, иш графигин жана жетектөөчү принциптерди 
аныктоодо турат, аларды Ассоциациянын иштеринин программасын жана 
бюджетти иштеп чыгууда, программалык артыкчылыктарды белгилөөдө, иш 
жүзүндөгү жетишкендиктерге мониторингди ишке ашырууда жана баалоодо 
мүчөлүккө кабыл алуу жөнүндө арыздар боюнча чечимдерди кабыл алууда 
жана финансылык эрежелерди кабыл алууда колдонуу керек. Бюро ошондой эле 
түзүмдү аныктайт жана Техникалык комитеттердин ыйгарым укуктары жөнүндө 
чечим кабыл алат, ал Ассоциациянын ишинин программасын ишке ашыруу үчүн 
зарыл. Бюро өзүнүн кеңешмелерин бир жылда бир жолудан аз эмес өткөрөт.

Президент, Вице-Президент, Казыначы жана Башкы катчы ЭСКАнын башкы 
кызмат адамдары болуп эсептелет. 

ЭЛ АРАЛЫК СОЦИАЛДЫК  
КАМСЫЗДОО АССОЦИАЦИЯСЫ

КЫЗМАТТАШУУ
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КЫЗМАТТАШУУ

Пенсиялык жана Социалдык фонддордун эл аралык ассоциациясы (мындан 
ары ассоциация) 1992-жылы Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин 
пенсиялык жана социалдык фонддорун бириктирген өкмөттүк эмес уюм катары 
түзүлгөн. Ассоциация аталган фонддордун ишмердигин координациялоо жана 
кызыкчылыктарды коргоо максатында түзүлгөн коомдук ыктыярдуу уюм болуп 
саналат.

Башкы максаты – Ассоциация камтыган өлкөлөрдөгү жана башка дагы 
мамлекеттердеги социалдык камсыздоону өнүктүрүүгө, пенсиялык жана 
социалдык фонддор менен башка да фонддордун ошондой эле социалдык коргоо 
же өз ара жардамдашуу иштери менен алектенген уюмдардын жана мекемелердин 
ишмердигин координациялап, кызыкчылыктарын коргоо.

Ишмердиги социалдык камсыздоо маселелери боюнча маалыматтарды 
жалпылоо жана жайылтуу, мыйзам жыйнактарын жана укуктук-нормативдик 
актыларды жана документтерди, жыл сайын чыгуучу статистикалык жыйнактарды 
даярдоо жана бастырып чыгаруу, Ассоциациянын мүчөлөрүнүн укук жаатында, 
негизинен көп жактуу жана эки жактуу келишимдерди (макулдашууларды) 
түзүү менен КМШ жана Балтика өлкөлөрүнүн социалдык камсыздоо чөйрөсүндө 
бирдиктүү маалыматтык системаны өнүктүрүүгө чогуу аракет көрүүнү көздөйт.

Ассоциацияда эл аралык социалдык камсыздоо ассоциациясы (МАСО), эл 
аралык эмгекти уюштуруу (орусчасы МОТ) уюму, Балтика өлкөлөрүнүн жана башка 
мамлекеттердин социалдык камсыздоо мекемелери менен тыгыз кызматташуу 
жолго коюлган. 

Ар жылы пенсиялык жана социалдык фонддор менен биргеликте социалдык 
камсыздоонун актуалдуу көйгөйлөрү боюнча эл аралык конференцияларды 
өткөрүп келет. Конференциянын ишине Эл аралык социалдык камсыздоо 
ассоциациясынын (МАСО, Эл аралык эмгек уюмунун, Дүйнөлүк банктын, башка 
дагы эл аралык уюмдардын, КМШ жана Балтика өлкөлөрүнүн пенсиялык жана 
социалдык фонддорунун жетекчилери катышышат, ошондуктан конференциянын 
кеңири аналитикалык материалдардан турган баяндамалары пенсиялык жана 
социалдык камсыздоонун чечүүнү талап кылган маселелерин ыкчам жана 
натыйжалуу чечүүгө негиз болуп келет.

Ассоциациянын 2004-жылдын январында өткөн Жалпы чогулушунун чечимине 
ылайык “Пенсиялык жана социалдык фонддордун ассоциациясы” мамлекеттик 
каттоодон өтүп, “Пенсиялык жана социалдык фонддордун ассоциациясы” деген 
юридикалык аталышка ээ болгон. 

Ассоциациянын мүчөлөрүнүн жалпы чогулушу ассоциациянын жогорку органы 
болуп саналат, ал эми аткаруучу органы – дирекция.

Ассоциациянын эшиги ага мүчө болуп кирүүнү каалаган социалдык коргоо 
жана социалдык камсыздоо жаатындагы маселелер менен ишмерденген фонддор, 
мекемелер жана уюмдар үчүн ар дайым ачык.

ПЕНСИЯЛЫК ЖАНА СОЦИАЛДЫК ФОНДДОРДУН  
ЭЛ АРАЛЫК АССОЦИАЦИЯСЫ
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ЧЕТ ӨЛКӨЛӨРДҮН ПЕНСИЯЛЫК СИСТЕМАСЫ

Чили дүйнөлүк пенсиялык системага жаңылык киргизген эң биринчи өлкө 
болуп саналат. Анын тажрыйбасын көптөгөн өлкөлөр колдонууга кызыгууда. 

Чилинин пенсиялык камсыздандыруу системасы толугу менен иштеп жаткан 
жумушчу жарандарга жүктөлүүдөн куралган. Чилиде ар бир жумушчуга жеке 
пенсиялык эсеп ачылган. Иштеп жаткан жумушчулар ай сайын пенсиялык 
эсептерине алган эмгек акысынын 10 % которуп турушат.

Чили пенсиялык системаны реформалоону экономикасы өсүп турган шарттарда 
ишке ашыргандыктан, өкмөт пенсионерлерге мол каражат бөлүп берүүгө 
мүмкүндүк алган.

Чили жүргүзгөн реформанын артыкчылыгы мурунку кабыл алынган пенсия 
укуктарынын ордуна мамлекет тарабынан кепилдик берген камсыздандыруу 
төлөмдөрү менен бирге бири-бирине атаандаштыкты жараткан мамлекеттик эмес 
жеке топтоо фонддорун жана компанияларды түзгөнүндө деп белгилөөгө болот.

Жаңы система иштөөгө жалданган жактарды милдеттүү түрдө 
камсыздандырууну ишке ашырган. Жумушчулар иштеп тапкан каражатынын 10 
%ын башкаруучу компаниялардын бириндеги пенсиялык эсебине которуп турат, 
ал эми ал компания которулган төгүмдөрдү инвестициялоону камсыздоого тийиш 
болгон.

Камсыздандыруу төгүмдөрүн жумушчулар гана төлөшөт, жумуш берүүчү 
камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултуу менен алектенет. Ошентип, жумуш 
берүүчүдө пенсиялык камсыздандыруунун эсебинен эмгек акылар боюнча 
кошумча чыгымдар жаралбайт.

Сөз болуп жаткан өлкөдө пенсиялык системаны ишке ашырууда жеке 
топтолмолорго камсыздандыруу төгүмдөрүнүн топтолуусунан түздөн түз 
көз каранды болгон келечектеги пенсиясы үчүн жумушчуга камсыздандыруу 
төгүмдөрүн төгүүгө дем берүүчү себептерди жараткан. Анын шарапаты менен 
жумуш берүүчүлөгө жаңы жумуш орундарын түзүүгө мүмкүндүктөр жаралган.

Чилиде эркектер 65 жашка толгондо, аялдар 60 жашка чыкканда пенсияга 
чыгууга укуктуу. Эгерде пенсияга чыгуу үчүн жетишээрлик капитал топтогон болсо 
мөөнөтүнөн эрте чыгууга да укук берилген. Өлкөдө пенсияга чыгуунун 2 жолу бар:

- Пенсияга чыгуунун программаланган жолу (камсыздандырылган жак менен 
күн мурунтан сүйлөшүлүп, төлөмдөр схема боюнча ишке ашырылат;

- Өмүр бою рента (камсыздандыруучу компания камсыздандырылган адамга 
жөлөк пулду өмүр өткөнчө төлөп берет.

ДҮЙНӨДӨГҮ НОВАТОРДУК  
ПЕНСИЯЛЫК СИСТЕМА
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ЧЕТ ӨЛКӨЛӨРДҮН ПЕНСИЯЛЫК СИСТЕМАСЫ

Эгерде жаран 20 жыл ичинде каражаттарын инвестициялап жүрүп деле 
жетишээрлик сумма топтой албаса, ага өкмөт тарабынан минималдуу пенсия 
төлөнүп берилет.

Бирок дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү суктанган Чилинин пенсиялык 
системасынын деле кемчилиги бар. Мисалы жумушчу менен жумуш берүүчү айлык 
акынын кайсы бөлүгүн социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүнө чегерүүнү өздөрү 
макулдашып чечишет. Аларды көзөмөлгө алып турбаса, мындай келишимдерди 
жүзөгө ашыруу пенсиялык фонддордун үчтөн ашыгын жакырчылыкка кептеши 
ыктымал.

Белгилей кетсек, Чили пенсиялык реформаны 1980-жылдардын башында 
өткөргөн. Ошол мезгилден бери мамлекеттик эмес топтоо фонддорунун кирешеси 
инфляциянын жылдык орточо деңгээлинен жогору.

Мындай менчик фонддордо 25 млрд. доллар каражаттар аккумуляцияланып, 
өлкөнүн ички дүң өндүрүмдүүлүгүнүн чейрек бөлүгүн түзөт. Бул деген мамлекеттин 
ар бир жараны иштеп турган кезиндеги айлык акысынын 80 %ынын көлөмүндө 
пенсия алууга жетишет дегенди билдирет.

Учурунда ийгиликтүү ишке ашырылган реформанын жемиши бүгүн ошентип 
дүйнөнүн көп өлкөлөрүн кызыктырып келет.

Аянты: 756 950 км²
Калкы: 18 054 726 чел. (2017 г.)
Борбору: Сантьяго
Телефон коду: 56
Улуттук домен: .cl
Тили: Испан тили
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Кээде бир тамга эмес тыныш белгилери туура эмес 
коюлуп калса адамдын тагдырын теңирден тескери 
өзгөртүп жиберген эмеспи. Анын сыңарындай бир 
тамганын туура эмес жазылышы согушка атанган 
атасынын дайынын 74 жыл саргайтып күттүрүп, 
атасы согушка аттанганда жаңы төрөлгөн баласы 
74 жашка чыкканда билгени кандай өкүнүчтүү. 
“Үмүттүн шооласы акыркы болуп өчөт” демекчи 
74 жыл өлүүсү же тирүүсү билинбей саргая күтүп, 
түркүн түмөн ойлорду божомолдоп, туткунга түшүп 
калганбы деп ойлогон күндөр да болду. Согушка 
кеткен жоокердин артында калган уулунун үй-бүлөсү 
чоң атасын изилдөөнү токтотпой, акыры өткөн жылы 
согушта дайынсыз кеткендерди издөө уюмунун 
жардамы менен таап документтеринин көчүрмөсүн 
алышат. Көрсө алардын чоң атасы Нурматов Калбай 
1945-жылы Германиянын Ротибор шаарына жакын 
жердеги салгылашта курман болуптур.

Нурматов Калбайдын кечигип 74 жылдан 
кийин табылган документтеринин көчүрмөсү менен таанышып, ал Ата Мекенди 
душмандардан коргоодо алдыңкы катарда согушуп, 3 жолу өзгөчөлөнгөн эрдиги 
үчүн медалдарга татыктуу болгонун билдик. Ал 1941-жылдын декабрында согушка 
чакырылып, немецтик баскынчылар менен согушда 1942-жылы 4-сентябрда 1944-
жылы 21-августа эки жолу жарадар болот. Анын согуштагы бул эр жүрөктүүлүк 
жана тайманбастыгы үчүн “За боевые заслуги” медалы менен сыйланат. Украина 
фронтунда транспорттук ротада кызмат өтөп, 1944-жылы 13-14-августта согуш 
талаасында ат араба менен курал-жарактарды жеткирүү милдети жүктөлөт. 
Душмандардын контр атакасынын мизин кайтаруу маалында батальонго ок дары 
жеткизип баратып, бир аты жарадар болот. Немецтер менен айыгышкан согушта 
жоокерлерге ок дары жетпей калуу коркунучу түзүлөт. Бирок кыргыз жоокеринин 
билгичтик жана өжөрлүгү, тайманбастыгынын аркасында ок дары жоокерлерге 
жеткирилип, жарадар атты да сактап кала алган. Бул эрдиги үчүн “За отвагу” 
медалы менен сыйланат.

1945-жылдын 14-апрелинде аткычтар ротасынын катардагы жоокери 
Нурматов Калбай Чыгыш Пруссиянын Швиттен шаары үчүн согушта душмандын 
жамгырдай жаап жаткан огуна карабастан күтүлбөгөн шамдагайлык менен чуркап 
өтүп граната жардыруу менен 2 немецти өлтүрүп өзү 3 жеринен оор жаракат алат. 
16-апрелде Германиянын Ратибор шаарына жакын жерде алган жаратынан курман 
болот. Ошентип дээрлик 4 жыл немецтик баскынчылар менен согушуп, жеңишке 22 
күн калганда каза табат... Ал бул баатырдыгы үчүн экинчи жолу “За отвагу” медалы 
менен сыйланган. Анын баскынчыларга каршы баатырдык менен согушуп жатып 
алган жаратынан курман болгону жана аскердик сый-урмат менен ошол жерге 
коюлганы жөнүндө билдирме кагазы жоокердин жесиринин атына жазылган 
экен. Бирок ал билдирүүдө Нурматов Калбайдын туулган жеринин дареги “Ошская 
область” дегендин ордуна бир тамга алмашып калып “Омская область” болуп 
жазылып калганы үчүн кат бул жакка жетпептир. Ошондой эле ал кагазда Ноокат 
району Навкатский район деп жазылып жүрөт. Ал эми азан чакырып койгон ысымы 

Атасы согушка 
кеткенде бешикте 

калган бала Калбаев 
Садибай 75 жашта

КҮТҮҮНҮН ЖАНА ЫЗААНЫН  
ЖЕТИМИШ ТӨРТ ЖЫЛЫ

УЛУУ ЖЕҢИШКЕ 75 ЖЫЛ
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Садибай Калбаев Советтик 
Армияда кызмат өтөгөн 

аскердик бөлүк атасы  
курман болгон шаарга  
абдан жакын болгон

Калбай болсо, бул жактагы аскер комиссиаратында иштеген өзбек тууганыбыз 
аскердик билетине Халбай деп туура эмес жазган экен.

Нурматов Калбай 1942-жылы январда Ноокат районунун мурунку “Пример” 
кийин “Россия” колхозу, азыркы Т. Зулпуев айыл өкмөтүнүн аймагынан согушка 
кеткен. Согушка чейин айылдагы биринчи мугалим, мектептин директору болуп 
кызмат өтөгөн.

Тилекке каршы согуш каарманынын сүрөтү сакталбаптыр. Айылдагы мектепте 
“Ушул мектептин биринчи директору Калбай Нурматов болгон” деп жазылып 
коюлган, бирок сүрөтү жок. 30-жылдарда айылдагы мечиттерди мектеп кылып 
ачып, айылдан-айылга ат менен барып, балдарды окутчу экен. Кийин мектеп 
салынып директор болуп дайындалат.

Ал 74 жыл дайынсыз болгондуктан айтор анын аты эч жерде айтылбай, эскерил-
бей калганына артында калган урпактары капачылыктарын жашырышкан жок.

Согуштан дайынсыз кеткен аталар жөнүндө көп эле укканбыз. Дайынсыз болуп, 
эч кандай документ жок болгон күндө да расмий түрдө туулган айылынан армияга 
чакыруу алып, согушка аттанган фактысы эске алынышы керек эле да. Ошондой 
эле согушта баатырларча курман болгону жөнүндө документ жок болгондуктан, 
анын жесири менен балдарына мамлекет тараптан эч кандай колдоо көрсөтүлгөн 
эмес. Эми кеч болсо деле айылдагы мектепке же көчөгө Нурматов Калбайдын 
ысымын ыйгарса туура болот эле деген ойдобуз.

74 жыл үмүттүн шооласы үзүлбөй күтүүнүн ызасы менен күйүтү канчалык 
ачуу болоорун түшүнүү кыйын деле эмес. 75 жашка чыгып атасынын дайынын 
эми билген уулу, неберелери өксүп ыйлап, күнү бүгүнкүдөй ыйлашты. Эми алар 
өлкөбүздө жана дүйнөдөгү эпидемиологиялык абал өтсө, буйруса балдары атасын, 
чоң атасы курман болуп коюлган жерге алып барып, топурагын түйүп келсек деген 
ниетте турушат.

УЛУУ ЖЕҢИШКЕ 75 ЖЫЛ
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УЛУУ ЖЕҢИШКЕ 75 ЖЫЛ

Эстелик жанына келип,
Энелер ыйлабагыла.
Уулуңар тирүү биз менен,
Сезимди кыйнабагыла. 

Ушул ырды уккан сайын согушка 5 уулун жөнөтүп 1  гана уулу кайтып келген 
чоң апамдын  элеси дайыма көз алдыма келе берет. Мен ошол келбей калган 
уулдарынын  биринин небересимин. Менин атам көзү өткүчө совет элинин 
даңазалуу ыры болгон “Жеңиш күнүн” уккан сайын көзүнөн жашын тыя албай 
калчу. Себеби атасы согуштан кайтпай калган да...

Менин чоң атамдын атасы Ысмайыл чоң атамдын беш уулу, эки кызы болгон экен, 
Алтынай чоң энебиз өтө бай адамдын кызы болсо да, үй-бүлө куруп, Ысмайылга 
турмушка чыкканы эч нерсени ысырап кылбаган, айылдын баары акыл-кеңеш 
сурап, сыйлап, урматтаган чыгаан энелерден болуптур. 

1941-жылы апаат башталган убакта Ысмайыл чоң атамдын көзү өтүп кеткен 
учур экен. Алтынай чоң энебиз уулдарын чогултуп, “Бул жалпы элге келген апаат, 
аскерге чакырылсаңар мен силерди узатууга даярмын, себеби биздин тукум–
баатырлардын тукуму, өзүңөрдү гана ойлобой, эрдик көрсөтпөсөңөр да, уруубузду 
уят кылбагыла”–деп, уулдарына акыл-насаатын айтканын, мен бала кезде өзүмдүн 
чоң энем Бөпү көп айтаар эле.

Ысмайыл чоң атамдын уулдары–Алмат, Омор, Калыбек, Тайлак, Кенекбай аскер 
комиссариатынан чакыруу кагазы келеери менен, биринин артынан бири согушка 
жөнөп, кандуу согушта төртөө дайынсыз жок болуп, бир гана Кенекбай согуштан 
бутуна оор жаракат алып, келгенден кийин көп өтпөй көзү өткөн. Жашына карап 
1941-жылы күз айларында биринчилерден болуп Алмат согушка аттанат, анын 
артынан эле удаа Калыбек, Омор кетиптир, Кенекбай жыйырманын кырында, ал 
эми Тайлак он сегизинде аскерге чакырылышат. Алмат айылда чоң темир уста 
болгон. Андан бир уул калып, согуш кийинки мезгилде 18-жаш курагында каза 
болуп калат. Омордон эки уул, эки кыз, Калыбектен бир уул, Кенекбайдан эки кыз, 
төрт уул тукум калган.  Тайлактан тукум калбайт. Омор жылкы фермасында башчы 
болуп иштеп, 1939-жылы Москвада өткөн айыл-чарба көргөзмөсүнө катышып, 
медаль алып келип, энесине тукаба кездеме алып келип аябай кубандырганын 
чоң энем Бөпү айтып бергени эсимде. Алтынай кемпир аябай кошокчу–жамакчы 
болгон экен, уулдары согуштан келбей калганда төмөндөгүдөй кошок кошуп, 
элдин баарын ыйлатканын айтып жүрүшөт.

Беш жолборс кетти батышка,
Душманды көздөй атышка.
Каңгырап калды энеси, 
Ыйлап калды баласы.

Алмат Украина фронтунда 1943-жылы август айларында каза болот, Оморго 
1943-жылдын күз айларында “без вести пропал” деген кат келет. Калыбекке да “без 
вести пропал” деген каты 1944-жылы келгенин, ал эми Тайлак жөнүндө маалымат 
биздин үй-бүлөбүз үчүн табышмак, анткени ал жөнүндө маалымат аз, документтери 
ачык булактарда жарыяланган эмес. Кенекбай 1947-жылы гана согуштан кайтат. 

БЕШ БИР ТУУГАНДЫН УЛУУ ЖЕҢИШКЕ КОШКОН 
САЛЫМЫ ЖЕ БИР ҮЙДӨН КЕТКЕН 5 УУЛУНАН  

1 ГАНА УУЛУ КЕЛГЕН ЭНЕНИН АРМАНЫ
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УЛУУ ЖЕҢИШКЕ 75 ЖЫЛ

Келип үй-бүлөлү болуп эки кыз, төрт уулдуу болгондон көп өтпөй согуштан 
алган жаракаттарынын азабынан көз жумат. Токтосунава Алтынай байбиче 1954-
жылы 1-июнунда балдарын издеген запрос-анкетасын  ушул  күндөрү россиянын 
сайттарынын биринен таап алдык. Бул анкетаны көргөндө эле Улуу Ата Мекендик 
согуш элестеп, беш баласын жөнөтүп, сыздап ыйлаган эненин элеси келет.

 

Айгерим Мурзабекова,  
Бишкек шаары
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Айгерим Мурзабекова,  
Бишкек шаары

Экинчи дүйнөлүк согуш маалындагы 
СССРдеги эң жогорку сыйлык - "Жеңиш" 
ордени менен 20 киши сыйланган. Анын 
ичине Брежневди кошкондо. Бирок бул 
кишиден кийин орденди кайра алып 
коюшкан. Ошондо орден берилген 17 эле 
кишинин ысымы бар. Анткени Георгий 
Жуков, Александр Василевский жана 
Иосиф Сталин эки жолудан сыйланышкан 
экен.

Аларга биринчи сыйлык 
1944-жылдын 10-августунда Одесса 
бошотулган күнү ыйгарылат. Сыйлык 
тапшыруу боюнча салтанаттуу жыйын 
болгон эмес.

Согуштан кийин "Жеңиш" ордени 
фронттун командачылыгын жетектеген маршалдар: Константин Рокоссовский, Иван 
Конев, Родион Малиновский, Федор Толбухин, Леонид Говоров, Семен Тимошенко, 
Кирилл Мерецков жана армиянын генералы Алексей Антоновго ыйгарылган.

Мындан сырткары "Жеңиш" орденине Дуайт Эйзенхауэр, Бернард Монтгомери, 
Иосип Броз Тито, Польша армиясынын башкы кол башчысы Михал Роля-Жимерский 
жана румын королу Михай I ээ болгон. Соңку ысымы аталган сыйлык ээси армияны 
башкарга эмес, бирок өлкөсүн антигитлердик коалицияга кошкон саясый чечими үчүн 
сыйлыкка татыган.

2017-жылы 96 жашында оо дүйнө кеткен Михай "Жеңиш" орденин алгандардын 
акыркысы болуп калды.

Сталиндин өмүрүнүн соңку жылдарында Титону СССРде "бандит" деп аташканына 
карабастан, ал эми Роля-Жимерский 1953-1955-жылдары саясый айып менен 
Польшанын түрмөсүндө отурганына карабастан сыйлыктан ажыратышкан эмес.

Азыркы учурда Орусияда "Жеңиш" ордени жок.
"Жеңиш" ордени тууралуу жарлык 1943-жылы чыккан. Сталинге 15 эскизди 

көрсөтүшкөндө, арасынан тандап алып: "бриллианттан көбүрөк кошкула" деген экен.
Ар бир орденге 47 грамм платина жана жалпы өлчөмү 16 карат болгон 174 бриллиант 

кошулган. Жалпысы болуп 22 экземпляр гана жасалган. Алардын үчөө эч кимге 
ыйгарылган эмес. Леонид Брежнев мурда маршал Говоровго таандык болгон орденди 
алган экен. (Каза тапкандан кийин "Жеңиш" ордени мамлекетке кайтарылууга тийиш 
болгон).

Эйзенхауэрдин орденин америкалык зергерлер карап көрүп, бриллианттары эле 
ошол учурдагы 18 миң долларга барабар деп баалашкан.

Эл аралык эски антиквариат базарында бул орден жок. Эгерде мындай уникалдуу 
раритет сатыкка чыгып калса, кеминде 10 миллион долларга баалант эле дешет 
адистер. Советтер Союзунун баатыры жылдызы мындан миң эсе арзан.

Советтик жарандарга ыйгарылган "Жеңиш" орденинин баары Кремлде же Куралдуу 
күчтөрдүн борбордук музейинде сакталуу. Ал эми чет элдиктерге тапшырылган 
ордендер ошол өлкөнүн музейинде сакталып турат.

20 ЭЛЕ КИШИ СЫЙЛАНГАН "ЖЕҢИШ" ОРДЕНИ

ЖЕҢИШ ТАРЫХЫНАН
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2020-жылдын башына карата өлкөдө 18 жашка чыга элек 2 миллион 456 миң бала 
катталса, анын жарымынан көбү — эркек балдар. Бул тууралуу Улуттук статистикалык 
комитеттин маалыматында жазылган. 

Балдар күнүнө карата чыгарылган статистикага таянсак, 2019-жылга 
салыштырмалуу өлкөдө балдардын саны 75 миңге же үч пайызга көбөйгөн. Ошондой 
эле Кыргызстанда бөбөк, өспүрүмдөрдүн көбү (68%) айыл жеринде жашайт.

Ушул жылдын башында катталган балдардын ичинен:
45 пайызы —7 жашка чейинки бөбөктөр (1 миллион 115 миң адам);
42 пайызы — 7-14 жашка чейинки өспүрүмдөр (1 миллион 30 миң адам);
13 пайызы — 15-17 жаштагы өспүрүмдөр (311 миң адам).
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, 2019-жылы 174 

миң бала төрөлгөн. Анын 89 миңи эркек балдар болсо, 85 миңи кыздар. Башкача 
айтканда, кыздарга караганда балдар көбүрөөк төрөлгөн. Былтыр жарыкка келген 
ымыркайлардын 22 пайызынын энелери расмий никеге турбагандыгы да айтылды.

Балдар арасында ооруларды азайтуу максатында өлкөдө эмдөө иш-чаралары 
жүргүзүлөт. 2019-жылы кургак учукка каршы эмдөөгө бир жашка чейинки балдардын 
96,4 пайызы катышкан. Көк жөтөл, дифтерия жана столбняк же тарамышы тырышып 
калуу оорусуна каршы эмдөөнү 94,3 пайыз ымыркай алган. Ал эми кызылча, 
эпидемиологиялык паротит жана краснуха ооруларына каршы эмделгендердин саны 
97,2 пайызды түзөт.

Былтыркы жылы социалдык жактан корголбогон, абалы оор 96 миң үй-бүлө 
катталган. Бул бүлөлөрдө 309 миң бала жашаары маалым болду.

КЫРГЫЗСТАНДА 18 ЖАШКА ЧЕЙИНКИ 
БАЛДАРДЫН КӨБҮ (68 ПАЙЫЗЫ) АЙЫЛ 

ЖЕРЛЕРИНДЕ ЖАШАЙТ.
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Кадимки кычкыл суутегинин (перекись 
водорода) күнүмдүк жашоодо көп пайдасы 
тиерин көпчүлүгү биле бербесе керек. 
Андыктан, аталган затты кандай учурда 
колдонууга болорун маалымдайбыз.

1. Кийимдериңизди жууганда атайын 
агарткычтарды колдонбой эле койсоңуз 
болот. Анткени, 7 килолук кир жуучу 
машинаңызга 100гр кычкыл суутегин 
кошуп койсоңуз, кийимдериңиздеги 
тактарды кетирип, агартат жана кир жуучу 
машинаңызды тазалайт;

2. Идиш жуучу каражаттардын ордуна 
50гр. кычкыл суутегин кошуп койсоңуз, 
идиштеги микробтордон арылтат;

3. Жер-жемиштерди кол менен суртүп 
жуубастан, 5 литр сууга кычкыл суутегинин 
100 граммдык стакандын 4/1 бөлүгүн кошуп аз убакытка чылап коюп, коркпостон 
жей берсеңиз болот;

4. Ошондой эле кычкыл суутегин жылуу суу менен аралаштырып, даяр болгон 
аралашмага 20 мүнөт бутту кызыл ашыкка чейин салып олтуруп, чор таманды 
жумшартууга болот;

5. Эгерде кулагыңыз кычышып, ооруса, кычкыл суутегинен 2 тамчы тамызып 
койсоңуз, кулактын ичиндеги инфекцияны өлтүрүп, ооруну басаңдатат;

6. Кычкыл суутегинин жардамы менен кийимдеги жагымсыз жытты кетирүүгө 
болот.

7. Жаш балдардын оюнчугун дагы кычкыл суутегин чачып тазалоого болот;
8. Терезеңиздин көз уялтып жылтырашын кааласаңыз, кычкыл суутеги 

кошулган сууга жууңуз;
9. Кийимдеги такты кетирүү үчүн: кычкыл суутеги менен унду аралаштырып 

ботко даярдап аласыз. Даяр болгон аралашманы кийимдин так болгон жерине 
сүртүп, бир түнгө калтырып, эртең менен жөн гана жууп койсоңуз, жыйынтыгы сиз 
күткөндөй болот;

10. Ваннадагы кара тактарды кетирип, агартам десеңиз, ага кычкыл суутегин 
чачып, 30 мүнөткө калтырып коюңуз. Айтылган убакыттан соң, жөн гана жылуу 
суу менен жууп койсоңуз, жыйынтыгы сизди кубандырбай койбойт.

* Организмди кальций менен толуктап, сөөктү бекемдегиңиз келеби. Ал үчүн 
бышкан жумуртканын кабыгын таштабастан аны кофе майдалагычка салып ун 
болгуча майдалап, тамакка ¼ чай кашык кошуп, күнүнө 2-3 жолудан колдонуш 
керек.

* Минералдык заттар нерв системасынын жана булчуң эттеринин иштешине, 
ошондой эле тиш, сөөктөрдүн өсүшүнө жана ашыкча салмактан арылууга 
көмөктөшөт.

Маалыматтар Интернет булактарынан алынды

КАДИМКИ КЫЧКЫЛ СУУТЕГИНИН  
(ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА) ПАЙДАСЫ...

БИЛИП АЛЫҢЫЗ
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ПИКИРИМ БАР

1994-жылы Американын бир журналынан Чыңгыз Айтматовдун көлөмдүү 
макаласын көрүп калып, адегенде орусчага, анан кыргызчага которгом. 2017-жылы 
ошол эле котормону кайра редакциялап, жазуучунун акыркы 10 томдугуна бергем. 

Өтө машакаттуу ишти баштаарын баштап алып, таштап салгым келбей, 
Мюллердин англисче-орусча сөздүгүн далай барактап убара тарткам.

Ошондо орустун кээ бир сөздөрүнүн он чакты синонимине англисче бир эле 
лексикалык бирдик туура келерин көргөндө, Шекспир чыгармаларын жараткан 
бул дүйнөлүк тил кыйла жарды окшойт деп ойлоп калган элем. Кийинчерээк 
мунун себеби өзүмдүн бул тилдеги сөз байлыгым өтө чектелүү болгондугу экенин 
түшүндүм.

Котормонун теориясы жана практикасы боюнча студенттик дептеримди 
барактап отуруп, окутуучубуздун «бир тилдеги өзгөчө түшүнүктү билдирген сөз 
башка тилден табылбаган же ар кыл контексттерде ачыла турган маанилери такыр 
дал келбеген учурлар көп кездешет» деп айтканын таап алдым. Андай кубулушту 
орус жана кыргыз тилдериндеги айтымдарды салыштырганда байкадым.

Кезинде Айтматов өзү биздин тилди жарды дегендерге каяша иретинде мындай 
мисал келтириптир: кыргыз тилинде канаттуу конот, киши атка минет, орундукка 
отурат. Орус тилинде бул үч башка этиш бир гана сөз менен айтылат: птица села на 
ветку, человек сел на коня, сел на стул.

Дагы бир-эки мисал келтирели. Кыргызчада тегиз, жалпак нерсени калың 
же жука, жумуру нерсе болсо жоон же ичке дейт. Орусчада экөөндө тең бир гана 
«толстый/тонкий» антонимдик жуп сын атооч колдонулат. Шар же топ сымал 
нерсени тоголок, тегиз, жалпак формадагысын тегерек, калыңыраагын төгөрөк 
дейт. Орусчада «Земля круглая, диск круглый, труба круглая» деп айтылат. Мындай 
мисалдар атайылап издесе көп эле табылат. Бирок ушуларды эле карап, бир тилди 
башкасынан өйдө коюуга ашыкпаш керек.

«Тилди эл жаратат, аны сөз чеберлери иштеп чыгып, адабий тилге айлантат», - 
деген экен Максим Горький.

Сөздүн анык, так маанисин эске албай, кооз, дүңгүрөк, бирок мазмунсуз кеп 
кураш / текст түзүш үчүн эле туш келди уруна бергендер өтө көп. Мисалы, «болжол 
менен» дегенге маанилеш «дээрлик» сөзүн «бүт бойдон», «толук» же «көпчүлүк» 
дегендей туура эмес колдонушат.

Ар бирибиз колдон келишинче Константин Юдахин, Жээнбай Мукамбаев, 
Хусейин Карасаев сыяктуу лексикографтар түзүп кеткен сөздүктөрдү окуп-
үйрөнүп, тилибизди семантикалык чаржайыттыктан сакташыбыз керек. Тилдик 
лексикабыз дайыма толукталып, сөздөрдүн маанилик чеги улам такталып 
турушу зарыл. Азыр Интернетке чыгарылган «Эл сөздүктөй» эмгектерди эл көп 
колдонуп, лексикалык бирдиктердин түшүнүлүшүн, колдонулушун талкуулап 
турганы жакшы көрүнүш. Коомдогу тил маданиятына талапты күчөтүп, айрыкча 
аттуу-баштуу замандаштарыбыздын сөздөрдү бүдөмүк же бурмаланган мааниде 
колдонушун катуу сындай жүрүшүбүз керек. Жолдош Турдубаев

(Автордун пикири «Пенсия» журналынын көз карашын билдирбейт)

Жер жүзүндө 7 миңден ашуун тил бар. Бирок дүйнө элинин үчтөн эки бөлүгү 
кырктан ашуун тилде сүйлөйт.

БИЗДИН ТИЛДИН ДАРАМЕТИ ОРУС  
ТИЛИНЕН КЕМ ЭМЕС
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Булардын ичинен эң көп колдонулгандар - кытай, англис, араб, испан, орус, 
португал, француз жана хинди тилдери. Окумуштуулар дүйнөдө 14 күн сайын 
бирден тил жоголуп кетип жатканын белгилешет. Учурда 400дөн ашуун 
тил жоголуп кетүү коркунучунда турат.

Кыргыз тили эненин сүтү, атанын эрдиги менен кылым карытып жашап келет. 
Кээде согуштун катаалына кабылса, кээде жыргалчылыктын даамын татып 
жашаган. Кандай гана доорду, элди жана журтту көргөн жок. Антсе да, азыркы 
күнгө чейин өзүнүн дымагын өчүрбөй сакталып келүүдө..

“Кабар” Кыргыз улуттук маалымат агенттиги эл оозунда айтылып, кээ бир 
китептерде учураган, бирок маани-мазмуну баарына эле түшүнүктүү боло бербеген 
сөздөрдү түшүндүрмөсү менен жазууну чечти.

Айрөк – бирөөнү эликтегенде, шылдыңдаганда айтылуучу сөз. 
Бабай – аксакал, жашап калган кары адамга карата колдонулат. Будалат – 

тоскоол. 
Данакер – 1. Араздашкандарды элдештирүүчү же жалпы эле бириктирүүчү, 

ынтымакташтыруучу. Эки киши күнөөкөр болсо, бир киши данакер (макал). 
Жандатма – ачык эмес кыйытып, каңкуулап айтылган. 
Ийги – 1. Жакшы, түзүк, дурус. 
Үйрөнүшкөн жоо атышарга ийги (макал). 
Кайпый – түз эмес, кыйгачынан. 
Жыра – 1. Суу жеп жар кылып кеткен жылгача.  2. Тоонун жылгаланып айрылган 

коктуча жери. 
Өрүш – айылга жакын мал жайыты. 
Сөөлөт – 1. Жакшы атак-даңк, дөөлөт, салтанат, шаң. 
2. Сый кийим. 
Кажыбас – чаалыкпас, кебелбеген чыдамдуу, кайраттуу. 
Дидаар – 1. Жүз, бет, өң. 2. Көрүшүү, жолугушуу.  
Опсуз – 1. Обу жок, чектен ашкан, дайыны жок, жөнү жок, ыгы жок. Дилгир – 

ынтызар, кандайдыр бир ишке абдан талапкер, иштөөгө, Залим – зордук–зомбулук 
көрсөтүүчү кара ниет, бирөөлөрдү Дендароо – эки анжы болгон арсар абал, эңги-
деңги болуп далдыраган абал. 

Кабелтең – дене түзүлүшү, көрүнүшү москоол, бакубат, күч-кубаттуу. 
Жароокер – адамга мүнөзү жагымдуу, сүймөнчүктүү, кишинин ичи-бооруна 

кирген жайдары, эркелеңки шайыр мүнөздө, боорукер. 
Жит – 1. Бир нерсенин арасына кирип кетүү, өтө терең батып кетүү, жок болуп 

көрүнбөй калуу.
Ултар – 1. Өтүк тигүү, жалпы эле бут кийим тигүү. 
Төөлүк – 1. Айырмасы чоң, айырмасы бир кыйла жогору.. 
Көкөнө – Согуштук ураан. Көктү кудай деп түшүнүп, анын атын атап, ага 

кайрылып согушка кирүү. 
Коомай – бошураак, окчунураак. 

Маалыматтар филология илимдеринин доктору, 
профессор А.Акматалиев тарабынан түзүлгөн  
“Кыргыз тилинин сөздүгү” китебинен алынды.

БУЛ СӨЗДӨРДҮН МААНИСИН БИЛЕСИЗБИ?
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ОФИЦИАЛЬНО

ДАННЫЕ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
ПО КР для исчисления страховых взносов в соответствии  

со статьей 14-1 Закона КР"О тарифах страховых взносов  
по государственному социальному страхованию"

(в редакции Закона КР № 112 от 29.06.2017 г.)

Для плательщиков страховых 
взносов (за исключением пла-
тельщиков, предусмотренных 

пунктами 2 и 2-1 статьи 6 Закона 
Кыргызской Республики "О 

тарифах страховых взносов по 
государственному социальному 
страхованию" (в редакции Зако-

на КР № 112 от 29.06.2017 г.)

Для плательщиков, установлен-
ных пунктами 2 и 2-1 статьи 
6 Закона Кыргызской Респу-
блики "О тарифах страховых 
взносов по государственному 
социальному страхованию" (в 
редакции Закона КР № 112 от 

29.06.2017 г.)(*)

Среднемесячная заработная 
плата за 2018 год на период с 1 
января 2020 года по 31 декабря 

2020 года

Среднемесячная заработная 
плата за 2018 год без учета 

предприятий на которых сред-
немесячная заработная плата 

превышает ее среднереспу-
бликанский уровень на 50% на 
период с 1 января 2020 года по 

31 декабря 2020 года
Кыргызская Республика 16 427 11 387
Кыргызская Республика 
(без Кумтора)

15 762  -

Иссык-Кульская область 21 397 10 551
Иссык-Кульская область 
(без Кумтора)

12 001 -

Ак-Суйский район 11 111 10 772
Жети-Огузский район 59 000 9 241
Жети-Огузский район  
(без Кумтора)

9 949 -

Иссык-Кульский район 12 479 10 536
Тонский район 11 670 11 055
Тюпский район 10 151 9 593
г.Каракол 13 168 11 252
г.Балыкчы 13 345 10 744
Джалал-Абадская 
область

14 600 10 567

Ала-Букинский район 19 507 9 145
Базар-Коргонский район 9 490 9 171
Аксыйский район 9 702 9 228
Ноокенский район 15 357 10 221
Сузакский район 9 919 9 769
Тогуз-Тороуский район 17 104 13 195
Токтогульский район 12 382 11 560
Чаткальский район 27 354 12 160
г.Джалал-Абад 14 384 11 329
г.Ташкомур 16 216 10 177
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г.Майлуу-Суу 13 690 13 615
г.Кара-Куль 24 779 11 644
Нарынская область 14 925 12 799
Ат-Талинский район 12 273 11 599
Ат-Башынский район 13 499 12 621
Жумгальский район 12 221 11 831
Кочкорский район 12 413 11 521
Нарынский район 13 366 12 339
г.Нарын 19 620 15 171
Баткенская область 11 026 10 115
Баткенский район 8 190 8 190
Лейлекский район 11 312 10 463
Кадамжайский район 10 013 9 499
г.Баткен 13 988 12 929
г.Сулюкта 9 430 9 173
г.Кызыл-Кия 12 467 10 020
Ошская область 10 307 9 849
Алайский район 12 786 12 348
Араванский район 8 978 8 686
Кара-Сууский район 9 972 9 551
Ноокатский район 9 646 9 319
Кара-Кульжинский район 11 928 11 671
Узгенский район 9 445 9 067
Чон-Алайский район 14 646 12 441
Таласская область 12 511 10 088
Кара-Бууринский район 11 401 9 142
Бакай-Атинский район 12 145 9 682
Манасский район 9 389 9 137
Таласский район 13 334 10 042
г.Талас 14 161 11 490
Чуйская область 14 114 10 655
Аламудунский район 16 425 10 477
Ысык-Атинский район 12 663 9 595
Жайылский район 14 025 10 661
Кеминский район 17 517 10 089
Московский район 11 137 10 556
Панфиловский район 15 464 12 782
Сокулукский район 14 036 10 740
Чуйский район 10 844 10 390
г.Токмок 13 416 12 246
г.Бишкек 20 517 12 917
г.Ош 13 804 11 503

(*) - для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих налоги на основе специального нало-
гового режима путем приобретения добровольного патента (за исключением индивидуальных пред-
принимателей, получающих доход от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества), а также осу-
ществляющих деятельность на рынках путем реализации товара с контейнера, в павильонах, в киосках; 

- для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность на рынках путем реализации товара с лотков, торговых мест.

Примечание: Данные по СМЗ согласно Закону Кыргызской Республики "О тарифах страховых 
взносов по государственному социальному страхованию", представлены Национальным статисти-
ческим комитетом Кыргызской Республики.
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Международная ассоциация пенсионных и социальных фондов (далее –
Ассоциация) создана в 1992 году как неправительственная организация, 
объединяющая пенсионные и социальные фонды стран содружества Независимых 
государств, ассоциация является общественным, добровольным объединением 
юридических лиц, созданных в целях координации их деятельности, представления 
и защиты общих интересов.

Целью Ассоциации является сотрудничество в международном плане, 
направленное на защиту, поощрение и развитие социального обеспечения, 
координация деятельности пенсионных и социальных фондов, других 
фондов, организаций и учреждений, занимающихся социальной защитой либо 
взаимопомощью, в странах членах Ассоциации и других государств.

Деятельность Ассоциации направлена на обобщение и распространение 
информации по вопросам социального обеспечения, подготовку и издание 
сборников законодательных и нормативных правовых актов и документов, 
ежегодных статистических сборников, координацию и гармонизацию пенсионного 
обеспечения и социального страхования, сотрудничество членов Ассоциации в 
области права, в частности, путем заключения многосторонних и двусторонних 
договоров (соглашений), содействие развитие единой информационной системы в 
сфере социального обеспечения в странах СНГ и Балтии.

Ассоциации осуществляет тесное сотрудничество с Международной ассоциацией 
социального обеспечения (далее-МАСО), Международной организацией труда 
(далее – МОТ), учреждениями социального обеспечения стран Балтии и других 
государств.

Ассоциация совместно с пенсионными и социальными фондами ежегодно 
проводит международные конференции актуальным проблемам социального 
обеспечения. В работе конференций принимают активное участие представители 
МАСО, МОТ, Всемирного банка, иных международных организаций, руководители 
пенсионных, социальных фондов и учреждений стран СНГ, Балтии и других стран, 
поэтому доклады и материалы конференций содержат богатый аналитический 
материал, который помогает в решении насущных проблем пенсионного и 
социального обеспечения. 

В соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации в январе 2004 
года «Ассоциация пенсионных и социальных фондов» прошла государственную 
регистрацию и получила наименование «Международная ассоциация пенсионных 
и социальных фондов», что более полно отражает ее цели и задачи в сфере 
международного сотрудничества по пенсионному обеспечению и социальному 
страхованию.

Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов 
Ассоциации. Исполнительным органом Ассоциации является Дирекция.

Ассоциация открыта для приема в качестве ее членов фондов, учреждений и 
организаций, занимающихся вопросами в области социального обеспечения и 
социальной защиты.

Директор международной ассоциации пенсионных и социальных фондов – 
Аметов Евгений Кязимович. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПЕНСИОННЫХ  
И СОЦИАЛЬНЫХ ФОНДОВ



37          Июнь, 2020-жыл

СОТРУДНИЧЕСТВО

Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО, англ.International 
Social Security Association, ISSA) является ведущей международной организацией, 
объединяющей национальные администрации и агентства, занимающиеся 
вопросами социального обеспечения.

МАСО распространяет информацию, проводит исследовательскую работу, 
осуществляет консультирование и предоставляет платформу для своих членов 
для формирования динамичного социального обеспечения и его политики во всем 
мире.

Основанная в 1927 году, МАСО насчитывает 330 членских организаций в 150 
странах.

Цель МАСО заключается в содействии динамичному социальному обеспечению 
как социальному измерению процесса глобализации в мире посредством 
обеспечения поддержки высокому уровню развитие административного 
управления в области социального обеспечения.

МАСО выступает за социальное обеспечение, которое способно адаптироваться 
и использовать инновационные подходы в целях разработки и осуществления 
комплексных, последовательных, ориентированных на активные действия и на 
будущую перспективу политики и программ, чтобы обеспечивать гарантированный 
доступ к социальному обеспечению.

Международная ассоциация социального обеспечения представляет собой 
организацию, строящуюся на принципах членства, деятельностью которой 
управляют три уставных органа:

Генеральная Ассамблея, является высшим уставным органом, в котором 
непосредственно представлены все члены Ассоциации. Как правило, Генеральная 
ассамблея проводится раз в три года.

Совет представляет собой выборный орган Ассоциации, состоящий из 
полномочных делегатов от каждой страны, в которой МАСО имеет не менее одного 
полноправного члена. Каждая страна представлена в Совете одним Полномочным 
делегатом. В частности, его основные функции заключаются в избрании Президента, 
Казначея, членов Бюро и контрольной комиссии, а также Генерального секретаря. 
Как правило, Совет проводит свои совещания во время сессий Генерального 
Ассамблеи.

Бюро является управляющим органом Ассоциации, в состав которого 
входят Президент МАСО, Казначей, Генеральный секретарь и избранные члены, 
представляющие различные географические регионы мира. Его основные функции 
заключаются в определении плана действий, графика работы и руководящих 
принципов, которым необходимо следовать при разработке программы 
деятельности и бюджета Ассоциации, в установлении программных приоритетов, 
осуществлении мониторинга и оценки фактических достижений, в принятии 
решений по заявлениям о приеме в члены и в принятии финансовых правил. Бюро 
определяет также структуру и принимает решения о полномочиях Технических 
комитетов, которые необходимы для осуществления программы деятельности 
Ассоциации. Бюро проводит свои совещания не реже одного раза в год. 

Основными должностными лицами МАСО являются Президент, Вице-Президент, 
Казначей и Генеральный секретарь

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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В мире есть обязательные и добровольные системы пенсионного обеспечения. 
Первые закрепляются законодательно, так что их должны исполнять все граждане. 
Однако каждый способен обеспечить себе дополнительную добровольную пенсию, 
если заключит договор с соответствующей организацией.

Пенсионные системы делят по 2 ключевым критериям: источникам 
финансирования и способам распределения средств между пенсионерами. Сейчас 
выделяют 3 принципиально разные пенсионные системы.

Индивидуально-накопительная система
В данной модели деньги на пенсии берутся из пенсионных налогов или 

взносов. Их в зависимости от страны оплачивают трудящиеся или наниматели. За 
каждым работником закреплен специальный накопительный пенсионный счет, 
где хранятся все сделанные взносы до тех пор, пока человек не выйдет на пенсию. 
Затем человеку устанавливается пенсия, величина которой зависит от суммы 
собранных на счете денег.

Распределительная система, в основе которой лежат пенсионные налоги
Здесь деньги на пенсии берутся из пенсионных налогов. Основное различие с 

предыдущей системой заключается в механизмах распределения средств между 
пенсионерами. В распределительных системах собранные средства не копятся, а 
сразу «уходят» на выплаты нынешним пенсионерам.

Основой такого механизма является «принцип солидарности поколений». 
Главная его идея заключается в том, что нынешним пенсионерам выплачивают 
пенсии из взносов, которые совершают работники, трудящиеся в настоящее время. 
При этом те, кто работает сейчас, после выхода на пенсию будут получать средства 
из отчислений трудящихся на тот момент людей.

Величина пенсии в этой системе может насчитываться разными способами, 
но чаще всего она находится в зависимости от трудового стажа или всей суммы 
сделанных пенсионных взносов.

Распределительная система, в основе которой лежат общие налоговые 
поступления

КАК НАКОПИТЬ НА ДОСТОЙНУЮ ПЕНСИЮ  
В БЕЛАРУСИ?

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА В СНГ
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Здесь деньги на пенсии берутся из общих налоговых поступлений. То есть 
специальных пенсионных налогов нет, а пенсии выплачивают из прочих налоговых 
выплат.

Такая система считается распределительной, так как некоторая часть налоговых 
поступлений распределяется между пенсионерами, а сбережений и привязки 
взносов к определенным людям нет.

Есть 2 главных способа финансирования пенсионных систем. Первый 
предполагает покрытие нынешних трат на пенсионные выплаты, а второй – с 
помощью работы накопительного резервного фонда.

Бонус к пенсии
Кроме системы обязательного пенсионного страхования, есть и дополнительная. 

Имеется в виду добровольное пенсионное страхование на предприятии. На нее 
претендуют наемные работники, заключившие индивидуальные или коллективные 
договоры о предоставлении пенсии им или членам их семей (если застрахованный 
человек умер).

Есть страны, где частное страхование является альтернативой обязательному 
пенсионному страхованию или же отлично дополняет его. Эта форма привлекательна 
для людей, которые не хотят быть ограничены фиксированными выплатами и 
желают в будущем иметь более высокую пенсию. Вдобавок частное пенсионное 
страхование позволяет получить дополнительное социальное обеспечение сверх 
предусмотренного системой обязательного страхования.

Добровольное и частное пенсионное страхование обычно контролируются 
негосударственными пенсионными фондами, которые работают по собственным 
правилам. Косвенно государство принимает в этом участие, так как обычно взносы 
на пенсию не облагаются налогами.

Белорусские пенсии
В нашей стране работает солидарная пенсионная система (государственная 

распределительная). При этом можно делать и пенсионные накопления.
На размер пенсии оказывает влияние размер трудового стажа, период уплаты 

взносов в ФСЗН (страховой стаж), а также величина зарплаты, из которой делались 
взносы.

В Беларуси отсутствуют накопительные пенсии, однако каждый способен 
самостоятельно накапливать средства так, чтобы после выхода на заслуженный 
отдых получать доплату к госпенсии. Отыскать подобный вариант можно среди 
предложений страховых компаний.

С 1 января у нас пенсионный возраст мужчин повысился до 61,5 года, а женщин 
– до 56,5 лет. Пенсию назначат во втором полугодии для мужчин, которые рождены 
с 1 января по 30 июня 1958-го, и для женщин, рожденных с 1 января по 30 июня 
1963-го.

До 2022-го постепенно возраст выхода мужчин на пенсию дойдет до 63 лет, а 
женщин – до 58 лет.

По данным Минтруда и соцзащиты, средний размер назначенных пенсий 
у граждан нашей страны в январе оказался равен 381,17 рубля в месяц. Так что 
показатель к декабрьской сумме остался без изменений.

Средняя пенсия по возрасту в первом месяце 2019-го достигла 393,27 рубля. По 
прогнозам властей, средняя пенсия по возрасту в текущем году будет составлять 411 
рублей. Как мы видим, пока пенсионеры получают не так уж и много, так что если 
хочется достойную пенсию, возможно, стоит заранее подумать о соответствующих 
накоплениях и открыть сберегательный счет самостоятельно либо узнать, какие 
варианты предлагают в страховых компаниях.

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА В СНГ



40          Июнь, 2020-жыл

Цель пенсионной системы Эстонии – помочь людям, достигшим 
пенсионного возраста, сохранить прежний жизненный стандарт 
и обеспечить ежемесячный доход. Эстонская пенсионная система 
состоит из трёх ступеней: I ступень: Государственная пенсия II ступень: 
Обязательная накопительная пенсия III ступень: Дополнительная 
накопительная пенсия

I ступень или государственная пенсия по старости 
Государственная пенсия, как это следует из названия, выплачивается 

государством. Её цель – обеспечить ежемесячный доход человеку, достигшему 
пенсионного возраста, потерявшему трудоспособность или кормильца. Есть 
несколько видов государственной пенсии: пенсия по старости, пенсия по 
нетрудоспособности, пенсия в связи с потерей кормильца, народная пенсия и 
пенсия за выслугу лет. I ступень представляет собой государственную пенсию по 
старости, она выплачивается лицу, достигшему пенсионного возраста, трудовой 
стаж которого составляет не менее 15 лет. Общий возраст, дающий право на пенсию 
по старости, в Эстонии составляет 63 года, для женщин возраст выхода на пенсию 
постепенно повышается до 63 лет к 2016 году. К 2026 году общий пенсионный возраст 
в Эстонии повысится до 65 лет. Государственная пенсия основана на принципе 
солидарности. Это означает, что пенсия нынешним пенсионерам выплачивается из 
налогов, выплаченных теми людьми, которые сейчас работают. Государственную 
пенсию государство выплачивает из поступивших в госбюджет сумм социального 
налога. Непосредственно вносит социальный налог работодатель. Этот налог в 
размере 33% работодатель удерживает из зарплаты работника, а государство из 
этих денег оплачивает медицинское страхование и пенсии. часто ищут

II ступень или накопительная пенсия 
Цель второй ступени – направить часть зарплаты работающих людей в счёт их 

персональной пенсии с тем, чтобы у человека наряду с финансируемой так сказать 
в текущем порядке государственной пенсией была дополнительная пенсия, 
собранная самостоятельно. По II или обязательной ступени накопительной пенсии 
работник ежемесячно выплачивает 2% своей брутто-зарплаты в выбранный им 
пенсионный фонд, а государство добавляет к этому 4% из сумм социального налога, 
удерживаемого из зарплаты работника. Фондовые управляющие инвестируют 
внесённые в пенсионный фонд взносы в различные активы с целью нарастить с 
годами эти накопления. Присоединение к накопительной пенсии обязательно 
для всех, начиная с 1983 года рождения. По достижении пенсионного возраста 
необходимо (как правило) заключить договор со страховым обществом, которое 
возьмёт на себя обязательство пожизненно выплачивать человеку пенсию в 
размере, который зависит от объёма накопленных в обязательном пенсионном 
фонде средств

III ступень или дополнительная накопительная пенсия 
III ступень даёт человеку возможность ещё лучше подготовиться к выходу 

на пенсию и накопить средства, которые будут дополнением к I и II ступеням. 
Присоединиться к дополнительной накопительной пенсии можно двумя способами: 

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА ЭСТОНИИ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ

1) заключить договор пенсионного страхования с обществом страхования 
жизни или 

2) делать взносы в добровольный пенсионный фонд. 
Для получения выплат также есть два варианта 
1) выплаты на основании договора страхования или 
2) выплаты из добровольного пенсионного фонда. 
Размер взносов в рамках дополнительной накопительной пенсии человек может 

определять самостоятельно, и эти суммы всегда можно изменить. Если взносы в 
дополнительную накопительную пенсию меньше 6000 евро в год или составляют 
15% доходов брутто, то такие взносы освобождаются от подоходного налога

Количество детей при назначении пенсии
Как учитывается количество детей в семье при начислении государственной 

пенсии?
При начислении пенсии, одному из родителей (а также приемным родителям 

или опекуну) добавляется два года на каждого ребенка, которого он воспитывал 
минимум в течение 8 лет.

Если воспитывали детей вместе с супругом (супругой), то один из родителей 
должен представить в пенсионный департамент по месту жительства заявление 
о том, что он отказывается в пользу другого родителя от дополнительных лет 
стажа за воспитание детей. Это можно сделать вместе с подачей в пенсионный 
департамент заявления о предоставлении пенсии.

Пенсия по старости на льготных условиях
С 1 января 2013 года к пенсии по старости, пенсии по нетрудоспособности и 

пенсии по случаю потери кормильца начисляется дополнительная надбавка к 
пенсии за воспитание ребёнка:

• одному из родителей, супругу родителя, опекуну или попечителю в семье – 
на  каждого ребёнка, который родился в период с 31 декабря 1980 года по 31 
декабря 2012 года и которого он воспитывал, по меньшей мере, восемь лет, –  
в размере двух пенсионных годовых расценок,

• одному из родителей, супругу родителя, опекуну или попечителю в семье, 
который родился до 1 января 1983 года и который не является обязанным 
лицом по смыслу Закона о накопительных пенсиях, – на  каждого ребёнка, 
который родился 1 января 2013 года или позднее и которого он воспитывал, по 
меньшей мере, восемь лет, – в размере трёх пенсионных годовых расценок.

С 1 января 2018 года одному из родителей, супругу родителя, опекуну 
или попечителю в семье, который родился до 1 января 2013 года и которого он 
воспитывал, по меньшей мере, восемь лет, – в размере одной пенсионной годовой 
расценки. 

Закон о льготной пенсии по старости
Право на получение пенсии по старости на льготных основаниях имеет:
1) лицо, которое работало на работах с особенно вредными для здоровья и 

особенно тяжелыми условиями труда, 
2) лицо, которое работало на других работах с особенно вредными для здоровья 

и особенно тяжелыми условиями труда, 
В стаж, дающий право на получение пенсии по старости на льготных основаниях, 

не засчитывается время работы на названных работах с неполным рабочим 
временем.
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Многие считают, что начало старости связано с появлением серьезных проблем 
со здоровьем, а не с выходом на пенсию.

Только пятая часть людей старшего возраста связывает наступление старости 
с формальным выходом на пенсию. А каждый второй считает, что старость — это 
серьезные проблемы со здоровьем. В числе других признаков старости называют 
отсутствие возможности обеспечивать себя (27%), прекращение активной 
трудовой деятельности и зависимость от окружающих (26%).

Таковы результаты исследования качества жизни, инициированного ВЦИОМ и 
одной из крупных международных фармацевтических компаний, на их основании 
был составлен социальный портрет пожилого человека, который представили 
журналистам.

Современные критерии (объективные и субъективные), определяющие зрелого 
и пожилого человека сегодня сильно размыты, и по сравнению с XX веком и уж 
тем более веком XIX, они сильно изменились. 45-летних мужчин и женщин сегодня 
никто даже в мыслях не решится назвать стариками, как 150-200 лет назад.

Кто же они, современные пожилые россияне, по мнению принявших участие в 
опросе (это 1200 жителей разных регионов страны)? Люди, имеющие серьезные 
проблемы со здоровьем, бедные, одинокие, безрадостные и зависимые. Увы, 
портрет получился грустный.

А хотели бы видеть наших пенсионеров ведущими полноценную жизнь 
— обеспеченными, профессионально реализованными, спортивными и живо 
интересующимися всем новым. Как видите, исследование выявило ряд стереотипов 
о пожилом возрасте, которые сегодня есть в обществе, типичный реальный образ 
человека старше 55-60 лет, и желаемый, пока не совпадают.

А что же думают об этом сами пожилые, те, кому сегодня за шестьдесят? Они 
не разделяют столь пессимистичный взгляд на серебряный возраст, а, наоборот — 
выбирают активный и здоровый образ жизни. 53% людей старше 60 лет не согласны 
с тем, что вести активный образ жизни в их возрасте сложно, 78% респондентов 
считают, что вести активный образ жизни можно и нужно.

Более 80% заявляют, что начали 
внимательнее относиться к своему здоровью, 
а 71% стремятся изучать что-то новое. 60% 
респондентов от 60 лет и старше отметили, 
что у них есть сложности в обучении и 
переквалификации, тем не менее, они готовы их 
преодолевать, чтобы и после выхода на пенсию, 
например, продолжать работать. 46% людей 
возрастной категории 60+ отметили важность 
продолжения профессиональной деятельности. 

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ СТАРОСТЬ?

О РАЗНОМ

Степан Львов, руководитель 
департамента исследований 
ВЦИОМ: «Проблемы пожилых 
людей очевидны, и они связаны 
отнюдь не только со здоровьем. 
Статус, интересы, жизненный 
тонус, круг общения этой группы 
– лишь некоторые элементы 
качества жизни в любом возрасте. 
Преодоление негативного фона 
вокруг старости, отношения к 
пожилым как к «отработанному 
материалу» должно стать 
приоритетом общества, в том числе 
и демографической политики 
государства».



Чем больше  
пенсионные отчисления,  
тем больше и пенсия.
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