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2019-ЖЫЛ – АЙМАКТАРДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ  ЖАНА ӨЛКӨНҮ САНАРИПТЕШТИРҮҮ ЖЫЛЫ

Өзгөн району республикадагы ири 
райондордун бири. Район 1928-жылы 
уюшулган, борбору Өзгөн шаары. Район 
19 айыл өкмөттөн, 1 шаар, 102 айылдан 
турат.

Элинин саны 2019-жылдын 1-январына 
карата 275870 адам. Темир жол 
станциясынан -45км,  аэропорттон -67км, 
деңиз деңгээлинен 1025 метр бийиктикте 
жайгашкан. Аянты -3432  км 2.Райондо 28 
улуттун өкүлдөрү жашашат.

Социалдык фонддун Өзгөн райондук 
башкармалыгы боюнча Абдрахман 
ЖОЛДОШАЛИЕВ төмөнкүлөрдү бизге 
баяндап берди:

Район боюнча 2019-жылдын 1-майына  
карата 25053 пенсионер катталган, алардын 
ичинен - карылыгы боюнча - 18775, майып-
тыгы боюнча - 4876, багуучусунан ажыраган-
дыгы боюнча - 1402 пенсионерлер пенсия 
алышат. Улуу Ата – Мекендик согуштун каты-
шуучулары жана майыптар - 3 адам. Персонал-
дык пенсионерлер-24 адам, Советтик армия-
нын майыптары-23 адамды түзөт.

2018-жылы пенсияга чыгуу үчүн 1820 
атуул кайрылган, алардын бардыгына пенсия 
чектелген.

Райондук башкармалык боюнча бир айга 
пенсия төлөөгө керектелүүчү сумма 126 
млн 916, 7миң сомду түзөт. Андан “Кыргыз 
почтасы” Мамлекеттик ишканасы аркылуу 

-13592, банк аркылуу 11461 пенсионер 
пенсиясын алышат.

Белгилеп кетүүчү нерсе, пенсия төлөө 
процессинде пенсионерлерге ыңгайлуу 
шарт түзүп берүү үчүн пенсионер өзү 
каалаган банкка пенсиясын которуп берүү 
иши активдүү жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү 
күндө жалпы пенсионерлердин 45,7 пайызы 
пенсиясын банктар аркылуу алышса, жылдын 
аягына чейин бул көрсөткүч 54-55 пайызга 
чейин жетип калышы мүмкүн.

Азыркы учурда пенсиялар айма ай өз 
убагында төлөнүп жатат, өткөн айлардан 
карыз жок. Пенсия чектөө, жана пенсия төлөө 
боюнча даттануулар жок. 

Башкармалыктын бардык бөлүмдөрү 
иш кагаздарын электрондук түргө толук 
өткөрүп, иш алып барып жатышат. Учурда 
Eleed программасы боюнча пенсияны чектөө 
01.04.2017-жылдан жүргүзүлүп жатат, ал эми 
төлөө иштерин өткөрүү боюнча жумуштар 
кызуу жүргүзүлүүдө. Бул жумуштар Кыргыз 
Республикасынын Социалдык фондунун 
борбордук аппаратынын кызматкерлери 
менен тыгыз иш алып баруунун    
натыйжасында  аткарылууда.

Ошондой эле ELEED программасын 
ишке киргизүүнүн натыйжасында 
пенсионерлердин катышуусу жок 
(арызсыз) эле жарандарды жекече каттоо 
бөлүмү аркылуу 2200 иштеп жаткан 
пенсионерлердин пенсиясын кайра 
эсептөө үчүн өздүк эсебинен 2018-жылдын 
маалыматы боюнча көчүрмөлөр чыгарылып 
пенсия чектөө бөлүмүнө берилди. Пенсия 
чектөө бөлүмү 2200 пенсиялык иш кагазды 
кайра эсептеп, пенсия төлөө бөлүмү аркылуу 
үстүбүздөгү жылдын апрель айында толук 
төлөнүп бүттү.

“КМШ мамлекеттеринин жарандарын 
пенсиялык камсыздоо жаатындагы 
укуктарынын кепилдиктери жөнүндөгү” 
КМШ мамлекеттеринин 1992-жылдын 
13-мартындагы Келишиминин негизинде 
мурда биздин райондо жашап, иштеп кеткен, 
бүгүнкү күндө Россия Федерациясынын 
жана башка мамлекеттердин жарандарынын 
сурамдарын (запрос) өз мөөнөтүндө аткаруу 

ӨЗГӨН РБда ДОКУМЕНТТЕР ЭЛЕКТРОНДУК  
ТҮРГӨ  ӨТКӨРҮЛГӨН
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да биз үчүн чоң милдет. Быйылкы жылы эле 
Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду 
аркылуу Россиядан келген сурамдардын саны 
61болду, азыркы күндө бардык сурамдар өз 
мөөнөтүнөн кечиктирилбестен аткарылып, 
жооптору «Кыргызпочтасы» аркылуу 
даректерине жөнөтүлдү.

Социалдык фонддун райондук 
башкармалыгында 29 жооптуу кызматкер 
эмгектенишет. Алардын бардыгы жогорку 
билимдүү. Кызматкерлердин ичинен 1 
кызматкер Кыргыз Республикасынын 
«Жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун 
мыктысы» төш белгисинин ээси болсо, 
8 кызматкер Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фондунун «Ардак грамотасы» 
менен сыйлангандар, 6 кызматкер 
жергиликтүү кеңештин депутаттары.

Медиа планга ылайык Кыргыз Республи-
касынын Социалдык фондунун токтомдорун, 
буйруктарын аткаруу, аны элге жеткирүүдө 
жергиликтүү жалпыга маалымдоочу каражат-
тар менен тыгыз байланышта иш жүргүзүлүп 
келүүдө.

Элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү 
пенсиялык сабаттуулукту жогорулатуунун 
өбөлгөсү эмеспи. Акыркы мезгилдерде эл 
менен жолугушуулар көбүрөөк өткөрүлүп, ал 
жерде пенсияга чыгуулар, камсыздандыруга 
камтуу, топтоо пенсиялык фондунун келечеги 
жана жекече эсепке алуунун артыкчылыктары 
жөнүндө түшүндүрүү иштерин байма-бай 
аткаруудабыз.

Жогорудагы аткарылган жумуштар 
Социалдык фонддун райондук  
башкармалыгынын эмгек жамаатынын 
Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун жетекчилиги тарабынан коюлган 
талаптарды сапаттуу жана өз мөөнөтүндө 

аткаруу үчүн жасаган аракетинин 
натыйжасында болду.

Муну менен бардык мамселелер чечилди 
дегенден алыспыз. Дале болсо чечилбей келе 
жаткан маселелер бар.

Кыргыз Республикасынын 27.04.2018- 
жылдагы №43 Мыйзамына ылайык 
пенсия курагына жеткен камсыздандыруу 
төлөмдөрүн төлөгөн жарандар 3 документ 
тапшыруу менен пенсияга чыга алат. 
Бирок бул мыйзамды аткарууда кээ бир 
кыйынчылыктарга туш келүүдөбүз.

Алсак: Пенсияга чектөө үчүн атуулдар 
документтерин тапшырууда Эмгек китеп-
челеринде мурдагы иштеп жүргөн ишкана-
ларында ысымдары, фамилиялары туура  
жазылбагандыктан документин тактоо үчүн 
сотко жөнөтүүгө туура келүүдө. Бул бир топ 
убакытты талап кылат.

Кээ бир жарандардын эмгек китепчелери 
эмгек китепче толтуруу тартибине ылайык 
толтурулбай кеч ачылып, мөөр басылбай же 
басылса да окулбай калган учурларды тактоо;

- пенсияга чыгуучу жарандын мамлекеттик 
архивдеги маалыматтагы аты паспорттогу 
атына дал келбеген учурлар бир топ түйшүк 
жаратууда.

Пенсия төлөө бөлүмүндө негизги 
маселе штаттык бирдиктин аздыгы. 25053 
пенсионерлерди 6 кызматкер тейлеп жатат, 
же бир кызматкерге 5000 пенсиялык өздүк 
эсептер туура келүүдө. Бул албетте бир адиске 
өтө оор жумуш.

Ушундай эле маселе Жекече эсепке алуу 
бөлүмүндө да бар.

Бирок жашоого оптимисттик көз караш 
менен карап бул маселелер келечекте чечилет 
деген ой менен иштеп келе жатабыз.
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Талас жергеси даңазалуу тарыхы бар, 
Манас мекендеген ыйык жер.

Талас району облусубузда ири район 
болуп эсептелинет. Райондо 13 айыл 
округу бар, райондун борборунан деңиз 
деңгээлинен 3250 метрде жайгашкан 
Талды-Булак айылына чейинки аралык 
75 чакырымды түзөт. Райондо 1 айыл 
бийик тоолуу шартта жайгашкан,  
алыскы жана жетүүгө кыйын шартта 
жайгашкан 2 айыл бар. 

Жыл сайын 13 айылдык округда райондун 
акими, жетекчилер менен биргеликте 
элдик жыйындар өткөрүлүп, Социалдык 
фонд башкармалыгы тарабынан пенсиялык 
Мыйзамдарга болгон өзгөртүүлөр, 
толуктоолор жана башка иштеги болгон 
жаңылыктар элге өз убагында жеткирилип 
турат. Социалдык фонддун райондук 
башкармалыгы райондо өткөрүлгөн иш-
чараларга дайыма активдүү катышып, өз 
салымдарын кошуп келет. 2018-жылда 
өткөрүлгөн эң чоң маараке-залкар жазуучу 
Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын 
өткөрүүдө да үлүшү бар демекчимин. Андан 
тышкары спорттук спартакиадага жана башка 
спорттук мелдештерге катышуудабыз.

Социалдык фондддун Талас райондук 
башкармалыгы 32 миң калкы бар Талас 

шаарында жайгашканы менен 68 миң калктуу 
Талас районунун пенсионерлерин кошо 
тейлейт.

Башкармалыкта 20 жооптуу кызматкер 
эмгектенет. Алардын көпчүлүгү социалдык 
тармакта 20-23 жыл иштеп, Социалдык 
фонддун өнүгүшүнө өз салымдарын 
кошкон кызматкерлер. Алардын ичинен 
1 кызматкер - жетекчи Ызабеков И.С. - КР 
Өкмөтүнүн Ардак Грамотасынын ээси, 6 
кызматкер «КР Соцфондунун отличниги» 
төш белгисинин ээлери (Ызабеков И.С., 
Наматова А.Дж., Исмаилова Э. Т., Тагаева К.Д., 
Усенова У.Б., Жаманкараева Г.Р.), 5 кызматкер 
КР Соцфондунун Ардак Грамотасы менен 
сыйланышкан (Улушбеков У.К., Бектаева Д., 
Турдумбекова Д., Бейшенбай уулу Чынгыз, 
Бердикеев Р.).

Эмгек жамаатыбыздын курамы өз ишин 
мыкты билген жоопкерчиликтүү кадрлардан 
түзүлгөн.

Талас райондук башкармалыгында 4 бөлүм 
иш аткарат. Ар бир бөлүмдүн кызматкерлери 
жылдык пландардын негизинде иш алып 
барышат.

Талас шаарында район менен биригип  
2019-жылдын 1-январына карата 12183 
пенсионер катталган.

Анын ичинен :
- 9036 жаш курагы боюнча
- 2300 майыптыгы боюнча 
-806 багуучусунан ажырагандыгы тууралуу 
- 41 персоналдык пенсионер, анын ичинен:
- 8 согуштун катышуучусу
- 13 ЧАЭС
- 6 ИСА
- 863 « Баатыр энелер»
2018-жылы 902 адамдан пенсия чектөө 

үчүн арыз кабыл алынып, пенсия чектелип 
берилди, анын ичинен жаш курагы боюнча - 
593, майыптыгы боюнча-95 , баккан адамынан 

ИСЛАМБЕК ЫЗАБЕКОВ: "ТАЛАС РБ РАЙОНДУК ИШ-
ЧАРАЛАРГА ДАЙЫМА КАТЫШАТ"

2019-ЖЫЛ – АЙМАКТАРДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ  ЖАНА ӨЛКӨНҮ САНАРИПТЕШТИРҮҮ ЖЫЛЫ



7          Июнь, 2019-жыл

ажырагандыгы боюнча -214 адам кайрылган.
«Пенсионердин бурчу» аттуу стендибизде 

пенсия тууралуу толук кандуу маалыматтар 
берилген. 2016-жылдын 1-августунан баштап, 
«ELEED» программасы аркылуу иш алып 
барылууда. 2018-жыл ичинде 961 адамга, 
2019-жылы 1944 адамга пенсиянын экинчи 
камсыздандыруу бөлүгүн кайра эсептөө 
жүргүзүлүп, төлөнүп берилди.

Пенсияны каржылоого 2018-жыл ичинде 
749321809 сом төлөнүп берилди. Пенсиянын 
26 пайызы же 3203 пенсионер почта байла-
ныш түйүндөрүнөн, 74 пайызы же 8980 пен-
сионер банктардан пенсия алышат.

Жыл ичинде пенсияга төлөнгөн акча 
каражатынан :

- почта байланыш түйүндөрү аркылуу 231,6 
млн.сом төлөндү, же төлөнгөн пенсиянын 30,9 
пайызы, 

- банктар аркылуу 517,6 млн. сом төлөнүп 
берилди же төлөнгөн пенсиянын 69,1 пайызы.

Бир айлык пенсия 2019-жылдын 1- 
январына карата 62,6 млн. сомду түзөт.

Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун 2015-жылдагы 27-февралындагы 
№ 27 Токтомуна ылайык «ELEED» 
программасына маалыматтарды киргизүү 
колго алынган.

- чарбалык субьектилеринин эсептик 
ведомосттору 

- дыйкан-фермерледин төлөмдөрү
- камсыздандыруу полистери .
2017-2018 –жылдар ичинде 9031 пенсиялык 

иш-кагаздар маалымат базасына киргизилсе, 
анын ичинен 1132 адамдын массалык кайра 
эсептөөлөрү базага киргизилди. Каза болгон 
345 адам маалымат базадан чыгарылды. 
Жарандардын өздүк эсебинен 2018-жыл 
ичинде пенсияга чыгуу үчүн жана маалымат 
алуу үчүн 961 адамга көчүрмөлөр берилди.

Кыргыз Республикасынын Социал-
дык фондунун Окуу борбору мекемесинин  
кызматкерлери Жалал-Абад жана Ош об-
лустарында иш сапарда болуп кайтышты. 
Иш сапар Кыргыз Республикасынын  
Президенти тарабынан жарыяланган 
“2019-жыл– Региондорду өнүктүрүү жана 
өлкөнү санариптештирүү» жылына  
карата мерчемделген иш-чаралардын  
алкагында болду.

Окуу борбору мекемесинин кызматкер-
лери Республикада пенсиялык системаны  
өркүндөтүү мезгилинде көптөгөн кары 
адамдарга өзүнүн укуктарын кантип колдо-
нууну түшүндүрүп, мамлекеттик камкордук-
тун арты менен адамдар улгайган куракта 
да өзүн коопсуз сезүүсүнө шарт түзүлөөрүн 
камтыган лекцияларды Жалал-Абад облусу-
нун Токтогул районунан баштап, Кара-Көл 
шаарындагы “Жазы-Кечүү”айыл өкмөтүн 

камтый, андан ары Ноокен, Базар-Коргон 
жана Сузак райондорунда, Ош облусунун  

2019-ЖЫЛ – АЙМАКТАРДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ  ЖАНА ӨЛКӨНҮ САНАРИПТЕШТИРҮҮ ЖЫЛЫ

ОКУУ БОРБОРУНУН ИШ 
САПАРЫ ПЕНСИЯЛЫК 

САБАТТУУЛУКТУ  
АРТТЫРУУ ҮЧҮН
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Кара-Суу, Ноокат, Араван жана Өзгөн район-
доруна жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын өкүлдөрү жана айыл тургун-
дарына (3007 жаран) пенсиялык сабаттуулук 
темасында кеңири форматта окуп жана каты-
шуучулардын суроолоруна жооп беришти.

Бул жолугушуулардын алкагында 
мамлекеттик социалдык жана пенсиялык 

камсыздандыруу маселелери боюнча 
мыйзамдарга кирген өзгөртүүлөрдү эске 

алуу менен даярдалган атайын чыгарылган 
китепчелер, брошюралар таратылды.

Бир апталык иш сапардын соңу Ош  
шаарында Кыргыз Республикасынын Социал- 
дык фондунун Ош, Жалал-Абад, Баткен  
областарынын регионалдык башкармалык-
тарынын 63 кызматкерлерине кесиптик би-
лим деңгээлин жогорулатуу боюнча семинар  
өткөрүлдү. «Мамлекеттик пенсиялык соци-
алдык камсыздандыруу жөнүндө»  мыйзамы-
на кирген өзгөртүүлөр жана жаңы нормалар  
боюнча, жарандардын иш-кагаздарын даяр-
доо тартиптери жана пенсия чектөөдө тие-
шелүү мамлекеттик органдар менен кызмат-
ташуу, 6 ай мурун кайрылуу укуктарын жана 
суралган документтердин санынын азайган-
дыгын камтыган окутуулар өткөрүлдү.

Мындан сырткары, окутуунун 
программасы Кыргыз Республикасынын 
пенсиялык камсыздоо системасын өнүктүрүү 
концепциясын аткаруудагы милдеттер, 
Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фонду менен Салык кызматынын өз ара иш 
алып баруу процесстериндеги маселелери, 
коомдогу коррупциялык көрүнүштөргө 
алдын алуу жана коррупцияга каршы 
күрөшүү, мамлекеттик кызматкерлердин 
жүрүм-туруму жана этикасы, иш-кагаздарын 
мамлекеттик тилде жүргүзүү темалары 
боюнча кеңири маалымат берилди.

Жолугушууларда берилген суроолордун 
көпчүлүгү пенсия чектөөнүн тартиби жөнүндө 
төмөнкүдөй мазмунда болду: 

1. Пенсиянын камсыздандыруу биринчи 
бөлүгүн эсептегенде орточо айлык өтө 
аз эсептелингендиктен пенсияларды 
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эсептөө үчүн эмгек акыга түзөтүү 
коэффициенттеринин өлчөмүн жогорулатуу 
керек.

2. Пенсиянын базалык бөлүгүнүн өлчөмү 
өтө эле аз. Мамлекеттик социалдык колдоо 
иретиндеги пенсиянын бөлүгү болгондон 
кийин анын өлчөмү пенсионердин жашоо 
минимуна барабар болуш керек.

3. Пенсияны индексациялоо орточо 
айлыктын өсүшүнө байланыштуу болушу 
туура эмес. Себеби, көмүскө айлыктардын 
өсүшүн эске алмайынча официалдуу 
статистикалык маалымат чындыктан алыс 
турат.

4. Аскер кызматындагы адамдар, өзгөчө 
Ички иштер министрлигинин кызматкерлери 
45-жашында пенсияга чыгып, биринчи 
пенсияны катардагы пенсионердин 
пенсиясынан 2-3 эсеге көбүрөөк чегерилет. 
Биринчиден аскер кызматкери күчкө толуп 
турган мезгилде жана эмгекке жарамдуу 
жаш мезгилинде пенсияга чыгып андан 
ары киреше тапканга мүмкүнчүлүгү бар. 
Ошондуктан алардын пенсиясын деле 
жөнөкөй жарандардын пенсиясына теңдеп 
койсо болоор эле, же болбосо алардын 
пенсияга чыгуу жашын узартып коюу керек.

5. Кыргыз Республикасына өзгөчө 
сиңирген эмгеги үчүн пенсияны таптакыр 
алып таштоо туура эмес. Мамлекет үчүн, эл 
үчүн татыктуу эмгек кылган адамдар бар. 
Ошондуктан алардын эмгегин баалоо керек.

6. Мамлекеттик мекеме-уюмдарда 
жөнөкөй кызматтарда иштеген катардагы 
кызматкерлер (негизинен мугалимдер, 
врачтар) аз айлыкка иштегени аз келгенсип, 
ошол айлыкка жараша келечектеги пенсиясы 
да аз болуусу айтылып келүүдө. 

Бул жолугушуулардын алкагында 
мамлекеттик социалдык жана пенсиялык 
камсыздандыруу маселелери боюнча 
мыйзамдарга кирген өзгөртүүлөрдү эске 
алуу менен даярдалган атайын чыгарылган 
китепчелер, брошюралар таркатылды.

Иш сапардын жүрүшүндө  Ош шаарында 
Кыргыз Республикасынын Социалдык фон-
дунун Ош, Жалал-Абад, Баткен областары-
нын райондук башкармалыктардын жетек-
чилери, пенсия бөлүмүнүн адистери үчүн (63  
кызматкер) «Мамлекеттик пенсиялык соци-
алдык камсыздандыруу жөнүндө»  мыйзамы-
на кирген өзгөртүүлөр жана жаңы нормалар  
боюнча, жарандардын иш-кагаздарын даяр-
доо тартиптери жана пенсия чектөөдө тие-
шелүү мамлекеттик органдар менен кызмат-
ташуу, 6 ай мурун кайрылуу укуктарын жана 
суралган документтердин санынын азайган-
дыгын камтыган  семинар өткөрүлдү. 

Мындай иш сапар  Талас облусунда  да 
улантылды.
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Кара-Көл шаарындагы «Ак тилек» 
байбичелер тобу 20-майда жергиликтүү 
тургундарга бир жылдык отчеттук концертин 
тартуулашты. Улуттук баалуулуктарды 
аздектеген топтун негиздөөчүсү жана улуттук 
кийимдерди тигүү менен алектенген Анаркан 
Асанбекова менен маек 

- «Ак-Тилек» байбичелер тобу эмне 
максатта түзүлгөн?  

- Биздин топтун түзүлгөнүнө быйыл эки 
жыл болду. Топтун курамында 55 жаштан 
жогору 10 байбиче бар. Арабызда дарыгер, 
медайым, мугалим, тигүүчү, тарбиячы өңдүү 
ар кайсы кесиптин ээлери бар. Биздин топ 
жаш муундарга унутта калып бара жаткан 
улуттук тамак-аш, кийим-кече жана каада-
салтты жеткирүү, аларга руханий мурас 
катары калтыруу максатында түзүлгөн.

- Жакында эле элге тартуулаган отчет-
тук концерт кандай өттү?

- Отчеттук концертибизди өткөрүүдөн 
мурун анын программасына өзгөчө көңүл 
бурдук. Каада-салттарды даңазалоо 
максатында кыз узатуу, кошок кошуу 
салттарын сахналаштырып көрсөттүк. 
Ошондой эле элет жериндеги айымдардын 
жашоо образын алып, шырдак жасоо, ийик 
ийрүү, жүн тытуу өңдүү кол өнөрчүлүк 
көрсөтүлдү. Мындан тышкары аялдардын 
улуттук баш кийимдерин тигүү, аларды 
кийүү тартиби, табияты жана анын ден 
соолукка пайдасы өңдүү маселелерди 
театралдаштырып көрсөттүк.

- Улуттук баш кийимдердин ден 
соолукка  таасири жөнүндө азыркы жаштар  
кызыкпагандай..?

- Ооба, азыр улуттук кийимдер майрамдарда 
же салтанаттарда гана кийилип калбадыбы. 
Мурун аялдар улуттук баш кийимдерди күнүмдүк 
жашоосунда дагы пайдаланышчу. Илгери бели 
бекчейип баскан кемпир же ичи чыгып, сыны 
жагымсыз көрүнгөн келиндер болгон эмес. 
Анткени күнүмдүк жашоодо кийген улуттук 
кийимдердин ар бири аялдын ден соолугуна 
пайдалуу болгон. Мисалы чачпак салмактуу келип, 
чачка тагылып, айымдын тулку боюн элечек 
менен бирге түз кармап турган. Ал эми диний 
көз карашта алып караганда, улуттук кийимдер 
айымдардын жүзүн, чачтарын, колунан башка 
жерлерин жаап, азыркы хиджаб сыяктуу болгон.

- Аялдардын улуттук баш кийимдеринин 
өзгөчөлүктөрүнө токтоло кетсеңиз?

- Ар бир баш кийимдин өзүнүн формасына 
жараша купуя сыры, мааниси бар. Илгери секелек, 
өспүрүм кыздар чачтарын 40ка бөлүп өрүп, тебетей 
кийишкен. Ал эми бойго жеткен кыздын чачы 10 
чакты өрүлүп, шөкүлө кийген. Турмушка чыгарда 
кыздын чачы экиге өрүлүп, шөкүлөсү менен 
узатылган. Келин болгондо элечек кийишкен. 
Элечек байбиче элечек же казы, хан, токол элечек 
деп бөлүнгөн. Казы элечек тигилген ак кездемесин 
каса же даки деп аташкан, анын орому 25-30 жолу 
болуп, 18-25 метрге чейин кездеме сарпталган. 
Казы элечекти заңкайтып ороп, көч башында 
беделдүү, колунда бар, бийлердин, байлардын 
айымдары кийишкен экен.

МЕН ПЕНСИОНЕР

АНАРКАН АСАНБЕКОВА:”КЫРГЫЗ АЙЫМДАРЫ ЭЛЕЧЕК 
КИЙИП, БЕЛДЕМЧИ ТАГЫНЫП ЗЫҢКЫЙЫП ЖҮРҮШКӨН” 



11          Июнь, 2019-жыл

МЕН ПЕНСИОНЕР
Элечектин пайдасы көп. Көчмөн турмушта 

жашагандыктан көчүп-конуп, жолдо-белде 
жүргөндө бала төрөп калышса, элечектин 
кездемесине ымыркайды ороп алышкан.  
Кокустук болуп, бирөө көз жумса кепин ката-
ры колдонушса, кырсыктап жаракат алган-
дардын жаракатын таңышкан. Ал эми колунда 
жоктор эки-үч ором кылып кийип алчу экен. 
Аны «токол» элечек деп аташат. Келин элечек-
тин орому аз жана ар түрдүү болот. Учун жы-
гып бүктөп койгондуктан, «келин» элечек деп 
айырмалашчу экен. Элечектин артыкчылы-
гы - айымдардын түз басып, тулку бойун түз 
кармашына өбөлгө түзгөнүндө. Илгеркилер 
элечек кийип, зыңкыя басып жүрүшкөн. Алар 
остеохондроз жана баш оорулар менен оору-
ган эмес. Анткени баш жылуу жүргөн. Моюнду 
койкойтуп, сынын чыгарып, жаак бети жабыла 
оролуп, моюндагы бырыштар жабылып калат.  
Ошондуктан элечек кыргыз аялдарына ушун-
чалык жарашат.

- Ал эми белдемчини кандай учурда 
кийишкен?

- Белдемчи – аялдардын белден ылдый 
тартынуучу кийими болуп эсептелет. Аны 
кызга биринчи баласын төрөгөндөн кийин 
энеси жасап берген. Белдемчини биринчи 
кыздын төркүнү кийгизген. Анткени ичи 
чыкпай, дене бою сындуу болсун, бели катсын, 
жылуу болсун деп кийгизген. Азыр бардык эле 
келиндердин ичи чыгып, сыны бузулгандай 
көрүнөт. Белдемчинин дагы бир жакшы жери 
кийгенге ыңгайлуу болгон. Атка мингенде, үй 

тиричиликке, намаз окуганда оңой эле кийип 
алышчу. Жаштар өңдүү, түстүү кебезден 
белдемчи тигип кийишкен. Байбичелер кара 
кыжымдан, байдын аялдары чекелерине 
кундуз кошуп тиктирип кийишкен. Ошондон 
ал байдын аялы экендиги байкалып, тигилген 
кездемесине жараша белдемчи көз болжолу 
менен бааланган.

- Ал эми «Ак тилек» байбичелер тобу 
кандай ийгиликтерге жетишип жатат?

- Шаардагы маданий иш-чаралардын 
баардыгына катышабыз. Республикалык 
«Шайыр апалар» теледолбооруна катышып, 
бир катар ийгиликтерге жеттик. 2016-
жылы Жалал-Абадда өткөн «Эл арасы - өнөр 
казынасы» сынагына катышып, каада-
салт боюнча экинчи орунду ээлеп, бир 
катар сыйлыктарга татыдык. 2017-жылы 
«Энелер элге ыр сунат» аттуу облустук 
сынакка катышып, ийгиликтүү кайтып 
келдик. Быйыл апрель айында Ысык-Көлдө 
өткөн «Шайыр апалар» республикалык 
сынагынын гала концертине катышып 
келдик. Ага жети облустан катышуучулар 
барышты. Жергиликтүү бийликтен тартып, 
облустук жана республикалык диплом жана 
грамоталарга татыдык.

- Ыр жаздырып, форма тиктирүүгө жана 
сынактарга баруу бир топ каражатты талап 
кылса керек?

- Ооба, форма тиктирүүгө жана ыр жазды-
рууга өзүбүздүн каражатыбыз кетет. Ал эми 
жол кирени жергиликтүү бийлик каржылап, 
колдоп жатышат. Ал эми музыкалык саба-
тыбыз жок болгондуктан шаарыбыздын ма-
даният бөлүмүнүн кызматкерлери жардам 
беришет. Сахнага чыгуу, ырдоо эрежелерин 
үйрөтүп жатышат. Мындан сырткары өзүбүз 
комузда, ооз комузда ойнойбуз.

А.Асанбекова 1951-жылы Токтогул 
районунун Кызыл Өзгөрүш айылында 
төрөлгөн. 1969-жылы Фрунзедеги СССРдин 
50 жылдык атындагы Кыргыз мамлекеттик 
университетине барып, 1975-жылы 
математика факультетин бүтүргөн. Билим 
берүү тармагында 45 жыл эмгектенген. 

Айпери Абдасбекова,
Кара-Көл шаары



12          Июнь, 2019-жыл

Социалдык фондго жамгырдай жаап  
келген суроолордун жарымы эле пенсияга 
чыгуу жөнүндө, качан чыгам, кантип чыгам, 
кандай документ тапшырам сыяктуу 
мааниде болот. Райондук башкармалыктарга, 
борбордук аппаратка, Call-борборго кайрылган  
жарандарда да ушул темадагы  суроолор көп 
учурайт. 

Жакында мен дагы  биринчи пенсиямы 
колума алып, атайын өзүмө бирдемелерди 
ырымдаганга короттум. Эмгек  таржымалым 
1986-жылы 8-август күнү башталган. Мыйзам 
боюнча аялдар үчүн 35 жыл эмгек стажы бар 
болсо пенсияга чыгуу укугу келет дегенди  
мурдатан угуп жүргөм. Ошол угуп жүргөнүм 
боюнча 2016-жылы 8-августта менин пенсияга 
чыгууга укугум келди окшойт деп камына 
баштагам, бирок жашым 55ке толо электигине 
маани бербептирмин. Көрсө 35 жыл эмгек 
стажың толук болсо деле жаш курагың жетпесе 
болбойт экен. А 55ке болсо быйыл толдум. 
Бирок туулган күнүмдү күтүп отурбай үч ай 
эрте, документтеримди  жашаган жериме 
караштуу райондук башкармалыкка январдын 
башында эле алып барып бердим. 

Алып барганда кайсы документтерди 
алып бардым?

Паспортумду
Эмгек китепчемди
Баламдын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн
Дипломумду 
Сүрөтүмдү
1996-жылдан берки  камсыздандырылган 

эсебимдеги маалыматты ошол эле жерден 
чыгарып алышты. 

Тапшырылган документтердин саны 
ушуну менен бүттү. 1996-жылга чейин дагы 
10 жылдык стажымдагы эмгек  акыларым 
жөнүндө  эч жерден маалымат чогулткан 
жокмун, себеби ал жылдарда иштеген комсомол 
менен партия жоюлуп, иштеп жаткандар бир 
күндө ордуларынан туруп кетишкендиктен, 
архивдерге документтер тапшырылбаганынан 
кабарым бар болчу. Ал эми 1981-1986-жылдарда 
Кыргыз мамлекеттик университетинде  
күндүзү окуп билим алып чыкканымы 

дипломум аныктап тургандыктан, кошумча эч 
кандай документтер талап кылынган жок.

Тагдырым ушундай болду, жогоруда  айтып 
өткөнүмдөй дипломумду колума алган учурдан 
тартып  жалпы жонунан 37 жыл 7 айдын ичинде 
(мунун ичинде университеттин 5 жылы да бар) 
тынымсыз иштеп жүрдүм. Декреттик отпуска 
да албаганмын.

Буйруса документтерим кынтыксыз деп  
ойлоп жүрсөм, эмгек китепчемде “касьяк”бар 
экен. 1992-жылы иштеген жеримдин мөөрүндө 
“СССР” деген жазуу бар экен. Кыргызстан 1991-
жылы суверендүүлүккө жетишкен болсо, бир 
жылдын ичинде мамлекеттик  мекемелерде 
жана ишкана-уюмдардын баарында мөөрлөрү 
“Кыргыз Республикасы” болуп өзгөртүлүшү 
шарт эле да. Меникинде болсо 1992-жылдын 
июнь айында деле “СССР” бойдон жүрүптүр. 
Социалдык фонддун райондук башкармалы-
гынын кызматкерлери дароо байкашыптыр 
аны. Мындай учурда архивден тактама талап 
кылынат экен, аны бачым эле бүтүрө алдым. 
Азыркы талаптар боюнча Социалдык фонд 
өзү керектүү документтерди сурап алышы ке-
рек экен, аларды күтүп отура бербестен өзүм 
деле кол-кабыш кылайын дедим. Документтер-
ди пенсияга чыгуу жашынын укугу жеткенге  
чейин эрте тапшыргандын артыкчылыгы ушун-
да экен, туулган күнүмөн баштап пенсия чекте-
ле баштады. Демек, эгер сиздин дагы пенсияга 
чыгууга жашыңыз келсе, шашпай олтуруп эмгек 
китепчеңиздеги ар бир арипти  дыкат карап  
чыкканыңыз ашыктык кылбайт.

Кийинки кадамым эмне болду?
Бир күнү менин документтерим кароодон 

өттү бекен деп кызыгып сурасам “сизге пенсия 
чектелди, суммасы мынча болду, почта аркылуу 
алып турасызбы же банк аркылуу аласызбы”,- 
дешти. Мен “банк аркылуу алып тургум келет”- 
дедим. Анда банктардан эсеп ачтырып,карточка 
алуумду айтышты. Угаарым менен РСК банкы-
на учуп жеттим. Албетте, адегенде колума 
Соцфонддон “пенсия чектелди” деген ырастама 
алып алдым. Банк  жумушчу 10 күндүн ичинде 
карточкам колума тиерин билдиришти. Анан 
10 күн деле бачым өттү...

Лара Рапыкова, Бишкек шаары

ПЕНСИЯГА ЧЫГУУ ҮЧҮН ЖАШЫҢ МЕНЕН 
СТАЖЫҢ ДАЛ КЕЛҮҮ КЕРЕК

МЕН ПЕНСИОНЕР
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Саякаттоону баардык адамдар кааласа 
керек. Мен да эмгек өргүүгө чыккан учурда 
мүмкүн болушунча жер кыдырып, эл көргөндү 
абдан жакшы көрөм. 

Быйылкы эс алуум график боюнча жаз 
мезгилине туура келди. Өзбекстан башка 
өлкөлөргө эшик ачкандан бери Ташкент, 
Самарканд, Бухара  сыяктуу тарыхый 
шаарларды көрүп келүүнү кыялданып 
жүргөм. Кыялдарым ишке ашты. Анткени, 
Өзбекстанга атайын конокко чакырылган 
досторубузга кошулуп, 10-апрель күнү 
кечинде Ошко учуп келдик. Эртеси күнү 
таңкы саат жетиде Кыргызтан-Өзбекстан чек 
арасынын бекетинде эркектер менен аялдар 
бөлүнүп кезек күтүп калдык, шарты ушундай 
экен. Чек арадан өтүп, бизди күтүп турган көп 
орундуу унаа менен Өзбекстандын Ташкент, 
Самарканд, Бухара, Фергана шаарларына 
саякатыбыз башталды.

Өнүгүүдөгү  Өзбекстан
Айдоочубуз ылдамдыкты ашпай, 

телефондо сүйлөшпөй унааны айдап бара 
жатты. “Алыс жолдо  айдоочу кандай болду 
экен”- деп кыжалаттанган аялдар кубанып 
калдык. Себеби, бардык жерде камера, 
радарлар орнотулуптур. Ал эми жол эрежесин 
бузгандыгы үчүн чоң айып пул төлөшөт экен. 

Биз жолдо бара жатып ээн, кароосуз 
жаткан жерлерди деле көргөн жокпуз. Өзбек 
калкы илгертен эле мээнеткеч дыйкан, 
багбан болгондуктан, айлана-тегеректин 
баары эгин талааларына, жемиш бактарына, 
жүзүмзарларга  айланган. Линейка менен 
өлчөп эккендей, тегиз жемиш бактарынын 
бири да куурап калбаган. Аябай таң калып 
сурадык. 

Өзбекстан суунун жетишсиздигине 
байланыштуу, эгин аянттарын кароосуз 
калтырбай иштетүү жана сууну үнөмдүү 
пайдалануу үчүн тамчылап сугаруу ыкмасын 
1998-жылдары эле колдоно башташыптыр. 
Бүгүнкү күндө тамчылап сугаруу ыкмасын 
толук пайдаланышкандыктан, ушундай 
натыйжага ээ болушуптур.

Мен, “Өзбекстан ысык  чөлдүү, талаалардан, 

тегиз мейкиндиктерден эле турат го”-
деп ойлочу экенмин. Көрсө, Өзбекстандын 
аймагында тоолор, тоо ашуулары да бар экен. 
Биздин тоолордой  бийик эмес бирок, суук, ак 
кар жаткан ашуу аркылуу Ташкентке сапар 
алдык.Тоодон түшүп жатып, жол боюнда 
жапайы, кыпкызыл, кооз жоогазындарды, 
жашыл ат кулактын жалбырактарына 
гүлдесте кылып ороп сатып тургандарды 
жолуктура баштадык. Акыры 4 аял чыдабай 
машинаны токтотуууну сурандык. Жапайы 
кооз гүлдөргө суктанып, жыттап тойбой, 
кучактап сүрөттөргө  түшүп, сапарыбызды 
уланттык

Өзбекстандын бизге жаккан дагы бир 
өзгөчөлүгү- айылдардын көркүн  ачып 
турган, замапбап архитектуранын негизинде 
кооз жана окшош салынган көптөгөн турак 
жайлары, имаратттары болду.. Мамлекет 
2-3-4 бөлмөлүү жер үйлөрдү салып, муктаж 
жарандарга жеңилдетилген кредит шартында 
берип жатыптыр.

Таң калтырган Ташкент
“Ошентип кечке маал Ташкент шаарына 

жетип келдик. Түркүн түстө жаркырап өчүп-
жанып турган бийик Телемунара шаардын 
бардык жеринен көрүнүп турду. Биз “Бродвей” 
–деп аталган кең, шаңдуу эс алуу багына 
келдик. Бул жерден дүкөндөрдү кыдырып, 
портрет тартып жаткан сүрөтчүлөрдү, кол 
өнөрчүлөрдү көрүп, Ташкенттин кечки эс 
алуусу менен тааныштык. Бродвейдеги 
кафеден тамактанып алып, эс алууга 
мейманканабызга келдик.

Ташкент кооз, таза, гүлдүү, жашыл бактуу 
шаар экен. Бирок, Ташкентти дагы 5 жылдан 
кийин көргөн жакшы болсо керек деп 

БИЗ КӨРГӨН ӨЗБЕКСТАН
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ойлоп калдык Анткени, эртеңки “Ташкент 
Сити” бүгүн курулуп жаткан учуру экен. 
Биз курандын байыркы кол жазмасынын 
көчүрмөсү сакталган Хаст-Имам диний 
комплексин жана башка тарыхый жерлерди, 
жаңы имараттарды кыдырдык.

Улугбектин обсерваториясы  

Орто кылымга таандык Улугбек 
обсерваториясы жөнүндө кеңири маалымат 
алдык. Обсерватория десе бийик имаратты, 
телескопторду элестеткенбиз. Көрсөк 
тескерисинче, казылган терендикте, жаача 
формада бөлүктөргө бөлүнгөн, биз үчүн 
түшүнүксүз нерсе жайгаштырылган. Гид 
төмөнкүдөй кызыктуу фактыларды айтып 
берди: “Обсерваторияга  ошол мезгилде 
дүйнөдө тең келишээр эч кандай имарат 
болгон эмес. Диаметри 46,4 м, бийиктиги 30 
метрден кем эмес тегерек 3 кабат имаратка 
мрамор секстант куюлуп (жаасы айлананын 
алтыдан бир бөлүгүнө, башкача айтканда. 
60 градуска, радиусу 40,2 метрге барабар 
болгон астрономиялык бурч ченөөчү аспап), 
анын жардамы менен Күндүн, Айдын жана 
планеталардын меридиан аркылуу өтүп 
бараткандагы координаталары ченелген. 
Секстант жер алдында, атайын казылган 
жайда жайгашкан. Ага чейин бышкан кыш 
төшөлүп, тепкич жасалган. Азимут байкоолору 
имараттын үстүндөгү айлана жана башка 
куралдардын жардамы менен жүргүзүлгөн. Ал 
бир жыл 365 күн 6 саат 10 мүнөт 8 секундага 
барабар экенин да эсептеген. Азыркы кездеги 
эсептөөлөр боюнча ал 365 күн 6 саат 9 мүнөт 
9,6 секундага барабар. Демек, Улугбек 1 
мүнөттөй гана ката кетирген”. 

XVI кылымдарда Орто Азияда космоско 
байкоолор эч бир оптикалык приборсуз, 

жөнөкөй көз менен гана жүргүзүлүп, өтө так 
эсептелгендиги  таң калтырбай койбойт.

Самарканд

Самарканддын эң негизги жайы болгон 
Регистан аянты да, биздин купулубузга толду. 
Регистандын укмуштуудай үч медресеси; 
Улугбектин медресеси (XV кылымга таандык), 
Шердор (XVII кылымдын башына таандык) 
жана Тилля Кари ( XVII кылымдын ортосуна 
таандык) сыртынан да, ичинен да,  ар бири 
өзүнчө кооз, сыйкырдуу.

Меймандар үчүн түзүлгөн шарттарына, 
ландшафттык дизайн боюняа тигилген миң 
түркүн гүлдөрүнө, тазалыгына сөз жок.

Аты алыска кеткен Бухара
Бухарага ойлогон планыбыздан алда канча  

кеч келдик  Бизди тосуп алгандар эң мыкты 
ресторанда сыйлашып, ыңгайлуу меманканага  
жайгаштырышты Эртеси  акыркы эмирлердин 
таянычы, Бухара чебиндеги кызыктуу 
байыркы архитектуралык эстеликтер менен 
тааныштык. Бирок, асман алдындагы ачык 
музейге суктанууга 1 күн аздык кылды.

Чынын айтсам, орто кылымда ислам 
маданиятынын борбору болуп турган Бухара 
шаары мага көбүрөөк жакты. Меймандос, 
кичи пейил, жумшак  адамдары, тарыхый 
имараттары, колориттүү, керемет шаар-
музейи эстен кеткис ырахат тартуулады. 

Эгерде, бирөө менден  Өзбекстанга саякат 
үчүн кайсы мезгил жакшы деп сураса: “Жаз 
мезгили, апрель айы”- деп жооп бермекмин.

“Кудай буюруса, биз да барып Кыргызстанды 
көрүп келебиз”- деген кошуналарыбызды эми 
кантип тосуп алат экенбиз?...

Гулипа Кошокова
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
СОЦИАЛДЫК ФОНДУ 

ПЕНСИЯЛЫК 
МААЛЫМАТТУУЛУКТУ 

ЖОГОРУЛАТУУ 

КРСФнун Окуу борбору 

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу–эмгектик 
мертинүүнүн, майыптыгынын, карыгандыгынын, баккан 
адамынан айрылгандыгынын натыйжасында 
камсыздандырылган адамдар өздөрүнүн иштеп тапканын 
же кирешесин жоготкон учурда камсыз кылуунун 
мамлекет тарабынан гарантияланган түрлөрүнүн 
системасы болуп эсептелет. 
Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу милдеттүү 
болуп саналат. 

МАМЛЕКЕТТИК СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДАНДЫРУУ 
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Социалдык фонд Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу жана пенсия менен камсыз кылуу 
чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана 
башкарууну жүзөгө ашырган, мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруу жана пенсия менен камсыз кылуу  тутумунун 
өз алдынча башкаруу принцибинде иштеген аткаруучу органы 
болуп эсептелинет. 
Социалдык Фонддун акча каражаттары республикалык жана 
башка  бюджеттердин курамына кирбейт, тартып алууга жол 
берилбейт. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СОЦИАЛДЫК ФОНДУ 

3 

Камсыздандыруучу–граждандарды эмгек келишимдери (контракттар) 
боюнча жалдаган граждандар, юридикалык жактар ишканалар, уюмдар, 
мекемелер, жеке адамдар, анын ичинде Кыргыз Республикасынын 
аймагында өзүнүн ишин жүзөгө ашырып жаткан чет өлкөлүк юридикалык 
жактар 

Камсыздоочу–мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жаатында 
камсыздандыруу ишин жүзөгө ашырган юридикалык жак. 
 
Камсыздандырылган адам–мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
өзүнүн пайдасы үчүн жүзөгө ашырылган жеке адам. 
 
Камсыздандыруу учуру–камсыздоочунун камсыздандырылган адамга 
камсыздандыруу төлөмүн төлөө  милдети келип чыга турган окуянын 
болушу. 
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Пенсия - камсыздандырылган адамдар карыганда же 
майыптыгынан улам эмгекке жарамсыз болгондо эмгек 
акысын жана башка төлөмдөрүн компенсациялоо 
максатында ай сайын төлөнө  турган акчалай төлөм. 
Пенсия каза болгон камсыздандырылган адамдардын 
эмгекке жарамсыз үй-бүлө мүчөлөрүнө баккан 
адамынын эмгек акысын компенсациялайт.    

Пенсия деген эмне? 

5 

Пенсиянын түрлөрү : 

 
 Курагы боюнча 

 
 
 
 

 
 Майыптыгы боюнча 

 
 
 
 
 
 

 Баккан адамынан айрылгандыгы боюнча 
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КУРАГЫ БОЮНЧА ПЕНСИЯ 

Жаш курагы боюнча пенсияга  чыгууга–
эркектер 63 жаш–25 жыл стажы менен, 
аялдар 58 жаш–20 жыл стажы менен 
укуктуу. 

Мөөнөтүнөн мурда пенсия: 

Пенсия чектөө үчүн талап кылынган стажга 
караганда дагы 15 жылдан ашык 
камсыздандыруу стажы бар адамдар 
мөөнөтүнөн мурда пенсияга чыгууга 
укуктуу: эркектер–60 жаштан, аялдар–55 
жаштан. 7 

Майыптыгы боюнча пенсия майып болуунун себептерине 
карабастан адам эмгекке жарактуулугун жоготкондо жана 
медициналык-социалдык эксперттик комиссиянын (МСЭК) 
чечиминин негизинде майып деп табылган учурда белгиленет. 
Мунун чеги эмгекке жарамдуулугу калыбына келгенге чейин же 
өмүрү өткөнгө чейин белгиленет. Эмгекке жарамдуулугун 
жоготкондугунун даражасына жараша пенсия дайындоо үчүн 
майыптуулуктун 3 тобу белгиленет. I жана II топтогу 
майыптарга толук өлчөмдө 100 % пенсия жана III топтогу 
майыптарга 50% өлчөмүндө пенсия дайындалат. 

Майып деп табылган адамдарга төмөндөгүдөй тартипте 
камсыздандыруу стажы суралат: 

    23 жашка толо элек терге    1     жыл; 
    23 жаштан 26 жашка чейин   2 жыл; 
    26 жаштан 31 жашка чейин   3 жыл; 
    31 жаштан жогору   5 жыл. 

8 
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Баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсия 
төмөндөгүдөй учурларда дайындалат: 
 

 16 жашка толо элек балдары же чоңураак курактагы 18 жашка 
толгонго чейин майып болуп калган балдары болсо (анын 
ичинде асырап алынгандар, өгөй балдар жана өгөй кыздар); 

 16 жаштан жогору 18 жашка чыга  элек мектеп окуучуларына; 
 16 жаштан өткөн 23 жашка толо элек балдар, кесиптик, орто 
жана жана атайын орто, жогорку окуу жайларынын 
студенттерине. 

багуусунда бир адам болгондо - пенсиянын 50 пайызы; 
багуусунда эки адам болгондо - пенсиянын 90 пайызы; 
багуусунда үч адам болгондо - пенсиянын 120 пайызы; 
багуусунда төрт жана андан ашык адам болгондо - пенсиянын 150 пайыз 
өлчөмүндө төлөнөт. 
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ПЕНСИЯЛАРДЫ ЭСЕПТӨӨ 
Жалпы пенсия төмөнкү формула  

боюнча эсептелет: 

ЖП=Б+КБ1+КБ2+ТБ 

ЖП–бир айлык жалпы пенсия; 
Б–пенсиянын базалык бөлүгү; 
КБ1–жарандын 1996-жылга чейинки эмгек стажы жана орточо эмгек 
акысына ылайык пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү; 
КБ2–жарандын 1996-жылдан баштап жеке камсыздандыруу 
эсебинде топтолгон каражаттарга  ылайык, актуардык 
коэффицентти колдонуу менен саналган пенсиянын 
камсыздандыруу бөлүгү; 
ТБ–пенсиянын топтоо бөлүгү–2010-жылдын 1-январынан тартып 
жарандын жеке эсебинде топтолгон накталай акча каражатына 
жараша (инвестициялык кирешесин кошуу менен) белгиленген 
бөлүгү. 

10 
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Пенсиянын базалык бөлүгү- бул мамлекет тарабынан 
кепилденген   бөлүк. Ал  КРнын Өкмөтү тарабынан 
белгиленет, анын өлчөмү республикадагы орточо айлык 
акынын (өткөн жылдагы) 12 % нан төмөн эмес 
деңгээлде кармалып турушу керек, бүгүнкү күндө бул 
өлчөм–1780 сом. 

Пенсиянын базалык бөлүгү пенсия дайындалган 
датага карата пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 
«Пенсионердин жашоо минимумунун» (ПЖМ) 
өлчөмүнөн үч эсеге ашпаган учурда дайындалат жана 
төлөнөт.(2017-жылга  карата ПЖМ өлчөмү  4283 сом). 

11 

ПЕНСИЯНЫН БАЗАЛЫК БӨЛҮГҮ  

Пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү эки бөлүктөн 
турат, булар КБ-1 жана КБ-2; 

 
КБ-1 – бул жекече эсеп киргизилгенге 1996-жылга 
чейинки камсыздандыруу бөлүктүн өлчөмү; 

 
КБ-2 – бул жекече эсеп киргизилгенден 1996-жылдан 
баштап жеке эсепте топтолгон камсыздандыруу 
бөлүктүн өлчөмү. 

ПЕНСИЯНЫН КАМСЫЗДАНДЫРУУ БӨЛҮКТӨРҮ 

ПЕНСИЯЛЫК САБАТТУУЛУК
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Пенсиянын топтомо бөлүгү камсыздандырылган адамдын жеке 
камсыздандыруу эсебинде топтолгон акчанын эсебинен 
чегерилет. Пенсиянын бул бөлүгү 2010-жылдын 1-январынан 
баштап ишке киргизилген. 
Сиздин жеке камсыздандыруу эсебиңизде топтолгон акча 
каражаттары Социалдык фонд, Башкаруучу компаниялар 
аркылуу инвестицияланып, инвестициялык кирешелердин 
эсебинен көбөйүп турат. 
Топтомо пенсиянын дагы бир артыкчылыгы: 
 эгер камсыздандырылган адам башка мамлекетке биротоло 

кете турган болсо, топтолгон пенсиялык каражаттарын толугу 
менен кайтарып алуу мүмкүнчүлүгү бар. 

 камсыздандырылган адам каза болгон учурда топтолгон 
пенсиялык каражаттары артында калган мураскерлерине 
берилет. 
 

 

ПЕНСИЯЛЫК ТОПТОМО  БӨЛҮГҮ 

13 

ПЕНСИЯНЫН ТОПТОМО БӨЛҮГҮ  

Мыйзамга ылайык : 
 
Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондго камсыздандыруу 
төгүмдөрүн 2 пайыз өлчөмүндө 1964-жылдын 1-январынан 
кийин төрөлгөн эркектер жана 1969-жылдын 1-январынан 
кийин төрөлгөн аялдар төлөшөт. 
 
Көрсөтүлгөн датадан мурда төрөлгөн кызматкерлер бардык 10 
пайызды Пенсиялык фондго төлөшөт. 
Пенсионер-кызматкерлер өздөрүнүн пайдасына чегерилген 
төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын Пенсиялык фондго–8 
пайыз төлөйт.  
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Камсыздандырылган жаран Социалдык фонддун 
аймактык органдарынын кароосуна курагы боюнча 
пенсия чектөө үчүн, анын ичинде жеңилдетилген 
шарттарда дагы зарыл болгон документтерди пенсия 
курагына 6 ай калганда тапшырууга укуктуу. 
 

Пенсия дайындоого керектелүүчу документтер: 
1. паспорт 
2. эмгек китепчеси 
3. аскер билети (эрекектер үчүн) 
4. диплом күндүзгү бөлүмдө(19.02.1999ж.чейин) 
5. балдарынын туулгандыгы тууралуу күбөлүк(аялдар үчүн) 
6. 5-жылдын эмгек айлык акысы(01.01.1996ж.чейин) 
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27,25% 

 
ПФ 

   

ПФ 

    

ММКФ ЭДЧФ 

   

МПТФ 

   

 тилект.  
бөлүгү 

 кызматкердин эсебине 

КАМСЫЗДАНДЫРУУ ТӨГҮМДӨРҮНҮН ФОНДДОР 
БОЮНЧА БӨЛҮНҮШҮ  

ПЕНСИЯЛЫК САБАТТУУЛУК
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Юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбаларынын 
башчылары жана мүчөлөрү үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
тарифтери тиешелүү районго таандык жылдык базалык ставкасынын 
өлчөмүндө белгиленген жана жер үлүшүнүн аянтына жараша төлөнөт. 
Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн фонддорго  бөлүнүшү: 
Пенсиялык фондго–89,75 пайыз; 
Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна–10 пайыз. 
Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна–0,25 пайыз. 

Дыйкан (фермердик) чарбалар үчүн 
камсыздандыруу  төгүмдөрүнүн тарифтери  

Айыл-чарба жер үлүштөрү үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн 
төлөөчүлөр үстүдөгү жылдын 15-июлуна чейин жалпы сумманын 50 
пайызынан кем эмес бөлүгүн, ал эми калган бөлүгүн келерки 
жылдын 15-январына чейин төлөй алышат. 

17 

Дыйкан(фермер) чарбалары өз жерлерин ижарага берген учурда, 
камсыздандыруу төгүмдөрүн жерди ижарага берүүчү төлөйт. 
 
 Өздөрүнүн менчик жери жок, бирок айыл чарба жерлерин иштеткен 

төлөөчүлөрдүн айрым категориялары үчүн да камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
тарифинин жылдык базалык ставкалары колдонулат: 

 
 Мамлекеттик фонддогу айыл чарба жерлерин ижарага алып иштетүүчүлөр 

үчүн.  
Камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүү жана төлөө үчүн негиз болуп жергиликтүү 
өз алдынча башкаруу органдары(айыл өкмөтү) менен түзүлгөн ижара берүү 
келишими эсептелет. 
 Токой фондусунун участокторун ижарага алып иштетүүчүлөр үчүн. 
Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн өлчөмү көп жылдык өсүмдүктөргө каралган 
базалык ченине теңештирилет.  
Камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүү жана төлөө үчүн негиз болуп токой 
чарбасынын мамлекеттик органдары менен түзүлгөн ижара берүү жөнүндөгү 
келишим болуп эсептелет; 
 Жайыттарды колдонууга укугу бар жеке жактар(жайыт колдонуучулар) үчүн. 
Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн өлчөмү чөп чабынды жана жайыттар үчүн 
каралган базалык ченине теңештирилет. 
Камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүү жана төлөө үчүн негиз болуп, белгиленген 
тартипте берилген жайыт билеттери болуп эсетелет.  
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Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин учурдагы өлчөмдөрү                                  
(алдын ала алынган маалыматтар боюнча ) 
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Юридикалык жактар үчүн 
(чарбалык субьекттер, бюджеттик 
мекемелер эмгек акы төлөө фондунан  – 
27,25% : жумуш берүүчүлөрдөн 17,25% , 
жумушчулардан 10%. 
Айына орточо – 4046 сомдон (2018-жылдын 
жыйынтыгы менен). 

Жеке эмгек ишмердиги менен 
алектенген жактар үчүн, анын 
ичинде: 
- контейнерлер, павильондор, киосктор-
эмгек акынын  6 % нен кем эмес.  
Айына орточо – 660 сомдон 
– лотоктор, соода орундары – орточо 
эмгек акынын 3 % нен кем эмес. 
Айына орточо – 330 сомдон 

Айылдык товар өндүрүүчүлөр 
үчүн – камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
базалык коюмунун өлчөмүндө (жер 
салыгынын базалык чени боюнча). 
Айына орточо – 26 сомдон 
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Ар бир жаран КРнын Социалдык фондунан жекече эсепке 
алуудан өтүүлөрү зарыл. Жеке камсыздандыруу эсебинде 
14 цифрадан турган  ПИН - персоналдык 
идентификациялык номер бар.  

Жарандарды жеке эсепке алуу 

113   09   1966   00021 
(шарттуу түрдө берилди) 
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Азыркы учурда 651 миңден ашык пенсионерлерге 
пенсия чектелип төлөнүүдө.  Анын ичинен, орточо 
эсеп менен 76 % пенсионер курагы боюнча, 18 % - 
майыптыгы боюнча, 6 % -баккан адамынын 
айрылгандыгы боюнча пенсия алышат. Орточо 
пенсиянын өлчөмү- 5604 сом. 
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Бир нече негиздер боюнча пенсия алууга 
укугу бар адамдарга алардын тандап алуусу 

боюнча бир жана пенсия белгиленет. 
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№ 

        

жактардын 
түрлөрү 

Эски мыйзам боюнча Жаны к.а. мыйзам боюнча 
Жалпы шарттагы пенсия Жалпы шарттагы пенсия 

кол коюлгандан тартып 
күчүнө кирет (2008-ж. 18.07) 

Мөөнөтүнөн мурда пенсия, 
пенсиянын көлөмү 

азайтылбастан 2008-ж. 1-окт. 
күчүнө керген 

Мөөнөтүнөн мурда пенсия, 
пенсиянын көлөмүн азайтуу 
менен 2008-ж. 1-окт. күчүнө 

керген 

курагы талап   к-ган 
стаж 

курагы талап   к-ган 
стаж 

курагы талап   к-ган 
стаж 

курагы талап   к-ган 
стаж 

    эрк. аял эрк. аял эрк. аял эрк. аял эрк. аял эрк. аял эрк. аял эрк. аял 
I. Пенсияга чыгуу ийкемдүү курагы 

1 курагы боюнча 60 55 25 20 63 58 25 20 60 55 40 35 60 55 35 30 
2 №1 тизме боюнча 50 45 20/10 15/7,5 53 48 20/10 15/7,5 50 45 30/15 25/12,5 50 45 25/15 20/12,5 
3 №2 тизме боюнча 55 50 25/12,5 20/10 58 53 25/12,5 20/10 55 50 35/17,5 30/15 55 50 30/17,5 25/15 
4 текстильщицалар   50   20/20   53   20/20   50   30/20   50   25/20 
5 ЧАЭС катышуу-

чулары  1986-1987 
50 45 20 15 53 48 20 15 50 45 30 25 50 45 25 20 

6 ЧАЭС 1988-1989 55 50 25 20 58 53 25 20 55 50 35 30 55 50 30 25 
7 диспетчерлер 55 50 25/12,5 20/10 58 53 25/12,5 20/10 55 50 35/17,5 30/15 55 50 30/17,5 25/15 
8 инженер-тех. курам 

55 50 25/20 20/15 58 53 25/20 20/15 55 50 35/20 30/15 55 50 30/20 25/15 

9 көп балалуу энелер 
  50   15   53   15   50   25   50   20 

10 майып балдардын 
энелери 

  50   20   53   20   50   30   50   25 

II. Пенсияга чыгуу курагы жогорулатылбайт 
11 лилипуттар 45 40 20 15 45 40 20 15                 

12 бийик тоолуу 
шарттар 

55 50 25/15 20/15 55 50 25/20 20/20                 

13 б. т. ш. 3 балалуу 
энелер 

  45   15/12   45   20/15                 

14 алыстагылар 60 55 25 20 60 55 25/25 20/20                 

III. Ар кандай 
15 штат кыскартылуу 

боюнча 
58 53 25 20 61 56 25 20                 

16 учкучтар     25 20     25 20                 
17 театр артисттери     20 20     20 20                 

Пенсияга чыгуу курагы жана камсыздандыруу стажы 
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Сиз үчүн чегерилген камсыздандыруу төгүмдөрү Социалдык 
фонддогу жеке өздүк эсебиңизге түшөт. Бирок банк эсебиндеги 
реалдуу акчалай түрүндө эмес, мамлекет тарабынан кепилденген 
пенсиялык укук түрүндө. Акчанын өзү болсо, азыркы 
пенсионерлердин пенсиясын төлөөгө жумшалат.   

Мындай система тилектештик деп аталат – сиздин 
камсыздандыруу бөлүгүңүз азыркы пенсионерлерге пенсия төлөп 
берүүгө кетет, ал эми келечектеги муундун камсыздандыруу 
бөлүгүнөн сизге пенсия төлөнүп берилет. 
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2010-2018-жылдарга пенсиялык камсыздоонун негизги көрсөткүчтөрү 
Көрсөткүчтөр 2010 ж 2011 

ж 2012 ж 2013 ж 2014 ж 2015 ж 2016 ж 2017 ж 2018 ж 

Пенсионерлердин саны (миң адам) 530,2 545,9 565,5 580,8 590,4 604,8 617,4 633,9 651,1 

Орточо пенсия компенсациялык 
төлөмдөр менен 2800,0 3760,0 4192,0 4432,0 4562,0 4753,0 5078,0 5412 5604 

Эмгек акынын орточо айлыгы 7189 9304 10726 11341 12285 13483 14847 15670 16454 

Пенсионерлердин жашоо минимуму 3146,9 3932,2 3858,3 4097,0 4434,4 4637,2 4303,7 4393 4282,9 

Орточо пенсиянын пенсионерлердин 
жашоо минимумуна катышы 89,0 95,6 108,6 108,2 102,9 102,5 118,0 123,2 130,8 

Иш берүүчүлөрдүн Мамлекеттик пенсиялык топтоо 
фондуна милдеттүү түрдө төлөгөн камсыздандыруу 
төгүмдөрү – келечектеги пенсияңыздын негизи. Бул 
төлөмдөр Сиздин жеке өздүк эсебиңизге түшөт. Мындай 
жеке эсеп ар бир иштеп жаткан адамда бар. 

 
Жеке өздүк эсебиңизде топтолгон төгүмдөр канчалык 

көп болсо, пенсияңыз да ошончолук жогору болот – 
ошондуктан “таза маяна” алуу өтө маанилүү.  
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Келечектеги пенсияңызды кантип көбөйтүүгө болот...  
 

Келечекке умтулбаган, артта калат. 
Г.Уэллс 

 
  

Сиз эми пенсияңыз кандай түзүлөөрүн жана анын 
топтоо бөлүгүн кантип башкарууну түшүндүңүз. 
Келечектеги пенсияңыз колдон келишинче жогору болушу 
үчүн жана пенсияга чыккандан кийинки жашооңуз 
татыктуу болушу үчүн эмне кылуу керек деген маселени 
чечип алуу зарыл. 
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Келечектеги пенсияны кантип көбөйтүүгө 
болот..... 

I -Кеңеш: Көмүскөдө эмес, “таза маяна” 
төлөгөн жерде гана иште! 
 
II - Кеңеш: Иш берүүчү СФго төгүмдөрдү 
төлөп жаткандыгын көзөмөлгө ал! 
 
III- Кеңеш: СФгу жеке өздүк эсебиңдин 
көчүрмөсүн жакшылап иликтеп чык! 
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КЫРГЫЗ КӨЧҮНҮН КӨРҮНҮКТҮҮ УУЛДАРЫ

"Спутник Кыргызстан" маалымат агентти-
ги кыргыз тарыхындагы атактуу инсандарды 
тизмектеп, алардын таржымалына урпактары 
аркылуу кайрылып жазып чыгышты

Бишкек баатыр 
Бишкек баатырдын урпактары Сокулук, 

Түз, Чат-Көл, Талас, Ысык-Ата жана Бишкекте 
турат

Бишкек баатыр 1702-жылы Аксы, Ала-
Бука өрөөнүндө туулуп, Чүй өрөөнүндө 
отурукташып, 74 жашында, айрым 
маалыматтар боюнча 87синде көз жумган.

Ал түштүк кыргыздарын калмактардан 
бошотуудагы эрдиги үчүн "Туу жыгар" делип, 
атак-даңкы санжыра, тарыхта айтылып 
калган.

Солто уруусу Чүй өрөөнүнө көчүп 
келип, кыштоо, жайлоо бөлүштүрө 
баштаганда Бишкек баатырдын энчисине 
адегенде Аламүдүн өрөөнүнүн үстүндөгү 
Чуңкурчак жайлоосу тиет. Түштүктө жашап 
дыйканчылыктын, кол өнөрчүлүк менен 
сооданын маанисин жакшы түшүнгөн баатыр 
жаңы конушка дал ушул нерселерди киргизип, 
анжияндыктардыкына окшоштуруп ылайдан 
сокмо там, короо-сарай курдурган. Ал конуш 
алган жердин тегерегине акырындап башка 
адамдар да көчүп келип, Бишкектикине 
окшоштуруп там салып отурукташа баштайт.

Ошентип Бишкек баатыр 1760-жылы 
азыркы борбордун ордун түптөгөн экен. 

Жайыл баатыр
Жайыл Коңурбай уулу болжол менен 

1710-жылы Сафед-Булан аймагында, азыркы 
Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районунда 
төрөлгөн. Бул жерге Жайылдын атасы 
Коңурбай калмактардын кысымынан улам 
Чүй өрөөнүнөн көчүп келүүгө аргасыз болгон. 
Атасы дүйнөдөн кайткандан кийин Жайыл 
анын бир тууганы, солто уруусунун башчысы 
Кошой бийдин тарбиясында калган. Кошой 
бий каза болгондон кийин эл башкарып, 
Кетмен-Төбөдөн Чүйгө көчүп келген.

Жайыл бир нече ирет казак-кыргыз 
чабыштарына катышып, баатыр аталган. 
Абылай хан баштаган казактардын биринчи 

чабуулун артка кайтарган. Абылайдын экинчи 
чабуулунда Жайыл аны колго түшүрүп, башын 
кесмек болот, бирок эки элдин мамилесине 
доо кетирбөө үчүн кое берген. Акыркы казак-
кыргыз чабышында Абылай хан Жайыл 
баатырды, уулдары Үсөн, Теке, Итике жана 
Момокон баатырды колго түшүргөн. Момокон 
менен Итике ортодогу сүйлөшүүлөрдөн улам 
аман калган. Калган уулдарына кошулуп, 
Жайыл баатыр 65 жашында өлүм жазасына 
кеткен. Бул кыргында көп кыргыз өлгөн. 
Кийин ал тарыхта "Жайыл кыргыны" деп 
аталып калган. Учурда Чүй облусунун Жайыл 
районуна баатырдын ысымы ыйгарылган.

Тайлак Рыскул уулу 
Тайлак Рыскул уулу (болжол менен 1796-

жылы Нарын дайрасынын боюндагы Каргалык 
деген жер, азыркы Акталаа жана Тогуз-Торо 
райондорунун чеги - 1838-жыл, Куртка) – XIX 
кылымдын биринчи жарымындагы кыргыз 
элинин көз карандысыздык үчүн болгон 
кыймылынын ири ѳкүлү.

XIX кылымдын 20-жылдарында Тайлак 
баатыр жетектеген кыргыз уруулары Чыгыш 
Түркстандын иштерине да аралаша башташ-
кан. Ушул мезгилдерде Кашкарды башкарып 
келген кожолордун укум-тукумдарынын 
Жааңгер кожо Кытай баскынчыларына кар-
шы чечкиндүү аракеттерди баштаган. Бирок 
анын биринчи жортуулу ийгиликсиз аяктап, 
ал кыргыздар арасында баш калкалоого ар-
гасыз болгон. Тайлак баатыр менен Атантай 
Жааңгердин кыймылына колдоо көрсөткөн. 
Анткени алар кытай баскынчыларын кыргыз 
аймактарына ѳткѳрбѳѳнү көздөшкөн. Кытай-
дын Синьцзяндагы башкаруучусу Жааңгерди 
колдогон кыргыздарды талкалап, жетекчиле-
рин кармап келүү үчүн 1825-ж. Баян Бату ге-
нерал баштаган 500 кишиден турган аскерин 
Нарын тарапка жѳнѳткѳн. Алар Тайлак баатыр 
жокто анын айылын курчоого алып, талап- 
тоноп, жүздѳй адамды өлтүрүшкөн. Бул кабар-
ды уккан Тайлак баатыр коңшу айылдардан 
шашылыш кол курап, душманды куугунтук-
ка алып, Арпа менен Нарындын ортосундагы 
Ойнокжар капчыгайында камоого алып, алар-
дын баарын кырып таштаган.

Нарын кыргыздарынын Кокондун 
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эзүүсүнѳ каршы күрүшүнүн 1-этабы 1832-ж. 
Тайлак баатыр жана бир тууганы Атантай-
дын жетекчилиги менен башталып, бирок 
ийгиликсиз аяктаган. Кокондун 7 миң аске-
ри аз кыргыз колун жеңип алып, элди салык 
төлөөгө мажбурлаган. Нарын кыргызда-
рынын Коконго каршы күрѳшүнүн 2-этабы  
Мадали хандын Тайлак баатырды туткун-
доо үчүн Арап башында турган аскер (500 
сарбаз) жиберүүдѳн башталган. Тайлак баа-
тыр сарбаздарды Тогузтородогу Бычан жай-
лоосунда тосуп алып, салгылашта жеңип  
чыккан. Тайлак баатырдын күрѳшүнүн 3-эта-
бы XIX кылымдын 30-жылдарынын аягына 
тура келет. Мадали хан Түркстан тараптагы 
казактын Эдиге тѳрѳсү менен келишип, аны 
көп кошуун менен жабдып, Тайлак баатырга 
каршы аттанышкан. Эдиге Таласты чаап, Ѳт-
мѳктү ашып, Суусамырга келет. Тайлак батыр 
Акталаадагы басыз, чоро урууларынан кол 
жыйнап, Эдиге менен Суусамырдын Дубан-
кечүү деген жеринде беттешет. Бул урушта 
да Тайлак баатыр жеңип чыккан.

Тайлак баатыр 1838-жылы кокондук 
тыңчысы ууландырып ѳлтүргѳн. Андан кийин 
Кокон ханы жортуул жасап, Нарын кыргызда-
рын кайра каратып, Тайлак баатыр бузган ко-
кондук Куртка сепилин калыбына келтирип, 
бийлигин чыңаган. Тайлак баатырдын эсте-
лиги Нарын шаарында орнотулган. 

Ормон хан 
Ормон хан XIX кылымдын биринчи 

жарымында ишмердүүлүк кылган инсан. 
Ал сарыбагыш уруусунун Манап тукумунан 
чыккан. Ата-бабасы эл бийлеген атактуу 
адамдар болгон. 1842-жылы Бухара эмири 
Кокондун ханы Мадалыны өлтүрүп, 
мамлекетин басып алгандан кийин Ормон 
Ниязбек уулу Кыргызстандын түндүгүндөгү 
урууларды бириктирип, өз алдынча кыргыз 
мамлекетин жарыялаган. Ал 1842-43-жыл-
дары Ысык-Көл жана Нарын аймактарындагы 
Кокон чептерин талкалап, сарбаздарын сүрүп 
чыгарган. 1846-47-жылдары кыргыздарды 
басып алууну көздөгөн казак султаны 
Кененсары Касымовдун аскерлерин талкалап, 
башын алган. Кокон хандыгы Ормон ханды 
өз тарабына тартууга амал кылып, жогору 
делген "парваначи", "подполковник" наамын 
ыйгарып, алтын медаль беришкен. Бирок 
Ормон хан өз алдынча кыргыз мамлекетин 
түптөө аракетин токтоткон эмес. 1854-жылы 
каза тапкан.

Алымбек-Датка 
Алымбек Асан бий уулу 32 жашында 

датка наамын алып, Анжиян беги болуп 
дайындалган.

Курманжан  1832-жылы 21 жашында 
Алымбек даткага турмушка чыгат. Ошол 
Алымбек Асан бий уулу (1799-1862) 
Бухарадагы атактуу медреседе окуп, кийин 
Стамбулда да билим алып, Римге чейин барып, 
ал жерде төрт ай туруп, Кара деңиз аркылуу 
Россияга келип, 27 жашынан Кокондун ханы 
Мадалинин кызматына кабыл алынып, 
анын эң жакын кишиси — парваначысына 
чейин жеткен. 32 жашында хандыктын 
"датка" наамын алган да, Анжиян беги болуп 
дайындалган. Курманжан Алымбек датканын 
жубайы гана эмес, кеңешчиси, акылгөйү 
катары да кызмат аткарган.

1862-жылы Кокон хан сарайындагы ку-
тумдардан улам Алымбек датка өлтүрүлөт. 
Алай элин жана жалпы кыргыздарды башка-
руу милдетин Курманжан датка өз уулдары 
менен мойнуна алган. Анын кадыр-баркын 
жогору баалаган Кокон ханы Кудаяр, Бухара 
эмири Музаффар эд-Дин расмий жолугушууга 
келип, "датка" наамын ыйгарган.

Курманжан Алымбек датка менен 29 
жыл бирге жашап, Абдылдабек, Маамытбек, 
Баатырбек, Асанбек жана Камчыбек деген 
беш уулдуу болгон.

Алай канышасы 1907-жылдын 1-февра-
лында 97 жашында каза болгон.

Шабдан баатыр 
Шабдан Жантай уулу 1840-жылы Ысык-

Көлдүн Кырчын жайлоосундагы Чоң-Ак-Суу 
дайрасынын башындагы Туюк-Булуң деген 
жерде туулган. 1912-жылы дүйнөдөн өткөн.

1860-жылдары Кудаяр хан Кокон ханды-
гынын бийлигин кайтарууда көрсөткөн 
каармандыгы үчүн Шабдан баатырды 
Түркстан шаарынын беги кылып дайындаган.

1878-жылдары Ат-Башыда жигиттери 
менен орус-кытай, кыргыз-кытай чек арасын 
тактоого катышкан. 1883-жылы падыша 
Александр ІІІтүн такка отуруу аземине 
катышып, "аскер старшинасы" наамын алган.

Гүлдана Талантбекова
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Страна Годы

Минимальный трудовой (страховой)  
стаж для назначения пенсии по старости (по 

возрасту), лет

Возраст выхода на пенсию по старо-
сти (по возрасту) на общих основа-

ниях
мужчины женщины мужчины женщины

Азербайджан с 01.07.2018
с 01.07.2019
с 01.07.2020
с 01.07.2021
с 01.07.2022
с 01.07.2023
с 01.07.2024
с 01.07.2025
с 01.07.2026
с 01.07.2027

при начислении пенсии исключается ограни-
чение с минимального 12-летнего стажа ра-
боты, который заменяется суммой от деления 
отраженного страхового капитала в индиви-
дуальном счете каждого на ожидаемое число 
месяцев пенсионных выплат. С этой целью в 
Закон введено понятие «минимальная сумма 
пенсии». Если от упомянутого деления полу-
ченная сумма будет равна или выше суммы 
минимальной пенсии, то лицо независимо от 
страхового стажа получает право на пенсию

63 года 6 мес.
64 года
64 года 6 мес.
65 лет

60 лет 6 мес.
61 год
61 год 6 мес.
62 года
62 года 6 мес.
63 года
63 года 6 мес.
64 года
64 года 6 мес.
65 лет

Армения не менее 10 не менее 10 63 года 63 года
Беларусь с 01.01.2019

с 01.01.2020
с 01.01.2021
с 01.01.2022
с 01.01.2023
с 01.01.2024
с 01.01.2025

не менее 17
не менее 17 лет 6 мес.
не менее 18
не менее 18 лет 6 мес.
не менее 19
не менее 19 лет 6 мес.
не менее 20

61 год 6 мес.
62 года
62 года 6 мес.
63 года

56 лет 6 мес.
57 лет
57 лет 6 мес.
58 лет

Грузия не менее 5 не менее 5 65 лет 60 лет
Казахстан с 01.01.2019

с 01.01.2020
с 01.01.2021
с 01.01.2022
с 01.01.2023
с 01.01.2024
с 01.01.2025
с 01.01.2026
с 01.01.2027

25 20 63 года 59 лет
59 лет 6 мес.
60 лет
60 лет 6 мес.
61 год
61 год 6 мес.
62 года
62 года 6 мес.
63 года

Кыргызстан 25 20 63 года 58 лет
Латвия 01.01.2019

01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
01.01.2025

15
 
 
 
 
 
20

15
 
 
 
 
 
20

63 года 6 мес.
63 года 9 мес.
64 года
64 года 3 мес.
64 года 6мес.
64 года 9 мес.
65 лет

Литва с 01.01.2019
с 01.01.2020
с 01.01.2021
с 01.01.2022
с 01.01.2023
с 01.01.2024
с 01.01.2025
с 01.01.2026

15 15 63 года 10 мес.
64 года
64 года 2 мес.
64 года 4 мес.
64 года 6 мес.
64 года 8 мес.
64 года 10 мес.
65 лет

62 года 8 мес.
63 года
63 года 4 мес.
63 года 8 мес.
64 года
64 года 4 мес.
64 года 8 мес.
65 лет

Молдова с 01.07.2018
с 01.07.2019
с 01.07.2020
с 01.07.2021
с 01.07.2022
с 01.07.2023
с 01.07.2024
с 01.07.2025
с 01.07.2026
с 01.07.2027
с 01.07.2028

15 15 62 года 8 мес.
63 года

58 лет
58 лет 6 мес.
59 лет
59 лет 6 мес.
60 лет
60 лет 6 мес.
61 год
61 год 6 мес.
62 года
62 года 6 мес.
63 года

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ

МИНИМАЛЬНЫЙ ТРУДОВОЙ (СТРАХОВОЙ) СТАЖ И 
ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ (ПО 
ВОЗРАСТУ) С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ – 2019 ГОД
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
Россия1 2019

2020
2021
2022
2023
2024

не менее 10
не менее 11
не менее 12
не менее 13
не менее 14
не менее 15

60 лет 5 мес.
61 год 5 мес.
63 года
64 года
65 лет

55 лет 5 мес.
56 лет 5 мес.
58 лет
59 лет
60 лет

Таджикистан  25 20 63 года 58 лет
Туркменистан  не менее 5 не менее 5 62 года 57 лет
Узбекистан не менее 7 не менее 7 60 лет 55 лет
Украина с 01.01.2019 по 

31.12.2019
не менее 26 60 лет 59 лет 

(для лиц, рожден-
ных с 01.04.1960
по 30.09.1960)

с 01.01.2020 по 
31.12.2020

не менее 27 59 лет 6мес.
(для лиц, рожден-
ных с 01.10.1960
 по 31.03.1961)

с 01.01.2021 по 
31.12.2021
с 01.01.2022 по 
31.12.2022
с 01.01.2023 по 
31.12.2023
с 01.01.2024 по 
31.12.2024
с 01.01.2025 по 
31.12.2025
с 01.01.2026 по 
31.12.2026
с 01.01.2027 по 
31.12.2027
с 01.01.2028

не менее 28

не менее 29

не менее 30

не менее 31

не менее 32

не менее 33

не менее 34

не менее 35

60 лет
(для лиц, рожден-
ных с 01.04.1961 
и позже)

Начиная с 1 января 2018 года, в случае отсутствия страхового стажа, (указанного выше), право на назначение пенсии по 
возрасту после достижения возраста 63 года имеют лица при наличии страхового стажа:

с 01.01.2019 по 
31.12.2019
с 01.01.2020 по 
31.12.2020
с 01.01.2021 по 
31.12.2021
с 01.01.2022 по 
31.12.2022
с 01.01.2023 по 
31.12.2023
с 01.01.2024 по 
31.12.2024
с 01.01.2025 по 
31.12.2025
с 01.01.2026 по 
31.12.2026
с 01.01.2027 по 
31.12.2027
с 01.01.2028

от 16 до 26 лет

от 17 до 27 лет

от 18 до 28 лет

от 19 до 29 лет

от 20 до 30 лет

от 21 до 31 года

от 22 до 32 лет

от 23 до 33 лет

от 24 до 34 лет

от 25 до 35 лет

после достижения 63 года

Эстония Год рождения 
(мужчины и 
женщины):
1956
1957
1958
1959
1960
1961

15 15 63 года 9 мес.
64 года
64 года 3 мес.
64 года 6 мес.
64 года 9 мес.
65 лет

1 В соответствии с Федеральным законом от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ (вступил в силу 1 января 2019 года, за исключением 
отдельных положений) граждане, которые по еще действующим правилам должны были выйти на пенсию в 2019-2020 годах, 
получат льготу. Стать пенсионерами они смогут на 6 месяцев раньше нового установленного пенсионного возраста.
Для работников с большим стажем предусмотрели возможность выйти на пенсию на два года раньше положенного. Для этого 
мужчинам понадобится стаж не менее 42 года, а женщинам – не менее 37. Воспользоваться льготой смогут только те, кто достиг 
возраста 60 и 55 лет соответственно.
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ПЕНСИЯ В ГРЕЦИИ

По словам представителей МВФ, пенсия в 
Греции является одной из самых высоких в 
Европе. Одновременно греческая экономика, 
пытаясь справиться с грянувшим несколько лет 
назад кризисом, переживает не лучшие времена

Греция была настоящим раем для людей 
пенсионного возраста до 2005 года. Греческие 
пенсионеры получали более 95% от з/п. Это 
позволяло им сохранять прежний образ жизни 
без существенных изменений и при этом не 
работать. Уровень среднего оклада 15 лет 
назад составлял 2,0 тысяч евро. На пенсию 
люди выходили после достижения 57-летнего 
возраста. Когда грянул экономический кризис, 
стало ясно, что на пенсионные выплаты 
затрачивается большая доля ВВП. Это было 
главной причиной повышения пенсионного 
возраста. По мнению экспертов МВФ, размер 
пенсии в греческом государстве доходит до 
10% годового ВВП. Средний показатель ВВП 
в европейской зоне составляет 2,5-3%. Это не 
позволяет властям страны инвестировать в 
такие важные для государства отрасли, как 
транспорт, образование и медицина. 

Сегодня греки уходят на пенсию в 65 лет. В 
ближайшем будущем власти планируют поднять 
планку до 67 лет. По мнению экономистов, 
такой шаг притормозит процесс развала 
греческой экономики. Страна сможет каждый 
год экономить до 1 млрд евро.

Почему был повышен пенсионный возраст? 
Решение о повышении пенсионного 

возраста в Греции было принято по следующим 
причинам: резкое падение рождаемости; 
сокращение количества рабочих рук; высокий 
уровень безработицы; отток греческих 
специалистов в другие страны на заработки; 
стремительное старение населения; снижение 
уровня заработных плат; сокращение взносов 
нанимателей в фонды страхования. Одним из 
важнейших факторов является коррупция. В 
период с 2005 по 2019 год греческие чиновники 
обогатились за счет фондов страхования. Власти 
страны сократили размер пенсионных выплат 
вдвое.

Эта мера не позволила решить проблему 
глобально. На этом фоне власти страны 
планируют в будущем еще не раз повышать 
пенсионный возраст. В 2021-2024 гг. ожидается 
принятие закона, согласно которому мужчины 
и женщины будут выходить на пенсию в 
одинаковом возрасте.

Особенности пенсионной системы 
Существенных отличий греческой 

пенсионной системы от общеевропейской 
практически нет. Гражданин, желающий 
получать соц. обеспечение по выходу на пенсию, 
должен будет его накопить. Размер налогов для 
трудоустроенных граждан страны составляет 
6,68% от з/п. Наниматели платят до 13,4% 
налогов. При наступлении пенсионного возраста 
деньги жителя Греции переводятся в страховые 
баллы, называемые энсимами. Для получения 
«минималки» человек должен набрать не менее 
4,5 тысяч баллов. 1 энсим эквивалентен 15 евро. 

Страховые фонды страны 
На территории страны действуют 3 СФ. 

Они не имеют существенных отличий, их 
деятельность практически аналогична. Фонд 
Описание ИКА Самый крупный фонд страны. 
ОГА Оказывает услуги, как местному населению, 
так и выходцам из иных стран. Фонд для 
государственных служащих. 

Чем занимаются фонды? 
К основным условиям, предоставляемым 

фондами, следует отнести: выплату пенсий, 
размер которых соответствует взносам; 
предоставление населению страны 
качественных медикаментов, которые они 
могут получить бесплатно; предоставление 
населению страны качественной бесплатной 
медицинской помощи; предоставление 
гражданам страны возможность 1 раз в 12 
месяцев совершать бесплатный перелет. Выбор 
фонда во многом зависит от того, где проживает 
пенсионер. Греческие страховые фонды 
выплачивают не только трудовые пенсии. Также 
платятся пособия нетрудоспособным гражданам 
и семьям, оставшимся без кормильца. 

Основные недостатки фондов 
Схема функционирования таких фондов 

очень похожа на работу государственных 
банков. Греческие чиновники относятся к своей 
работе как к прибыльному бизнесу.

Сколько получают греческие пенсионеры? 
По словам экспертов Международного 

валютного фонда, средняя государственная 
пенсия в Греции, в 2019 году, практически 
идентична немецкой.

Схема формирования пенсионных 
отчислений зависит от следующих факторов: 
сумма вложений; стаж; начало страхового 
периода. Для получения гос. пенсии требуется 
15 лет страхования. Сколько лет живут люди 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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после выхода на пенсию в разных странах 
Прожиточный минимум в стране колеблется в 
пределах 300-350 евро. Такой же размер имеет 
и минимальная пенсия в Греции. Неимущим 
старикам, получающим «минималку», 
полагаются дополнительные социальные 
выплаты. Их размер составляет 150-200 
евро. Получать дополнительную помощь от 
властей страны малоимущие пенсионеры 
будут до 2020 года. После этого пенсионная 
система будет реформирована. Размер средней 
пенсии зависит от вида занятости. Сотрудники 
государственного сектора получают 760-
810 евро. Пенсия работников-«частников» 
составляет 580-650 евро. До 2021 года власти 
страны планируют увеличить среднюю пенсию 
на 15-20%.

Неблагоприятные изменения Члены 
европейской комиссии полагают, что спасти 
греческую экономику поможет увеличение 
минимального трудового стажа. Сегодня этот 
срок составляет 33 года. К 2022 году он будет 
увеличен на 7 лет. Для получения пенсионных 
выплат гражданин страны должен будет 
достичь 65 лет. 

При досрочном выходе на отдых сумма 
ежемесячных выплат снизится на 11% за каждые 
«несвоевременные» 12 месяцев. Больнее всего 
это ударит по людям, ушедшим на отдых в 
50-55-летнем возрасте. На размер пенсий оказало 
влияние увеличение налога по мед. страховке. 
Сегодня его показатель составляет 6%. Соц. 
выплаты большей части греческих пенсионеров 
были сокращены до 11%. Это коснулось тех 
людей, которые получали более 600 евро и не 
трудились на вредном производстве. Узнать 
об уровне жизни, зарплате и налогах в Греции 
можно на нашем сайте. Вернуться к оглавлению 
Что будет после реформы? В основе реформы 
находится финансирование не из взносов, 
а из государственного бюджета. Считается, 
что размер страховых взносов вырастет на 
1,5%. Наниматели должны будут выплачивать 
1-процентный пункт, сотрудники предприятий 
– 1,2 процентного пункта. По мнению греческих 
экономистов, это позволит поддерживать 
сегодняшние пенсии и не позволять снижать их 
размер. 

Европейские политологи возражают, 
что в ближайшем будущем после реформы 
следует ожидать сокращения размера 
пенсионных выплат. Экономические прогнозы 
неутешительны: размер пенсий для пожилых 
людей будет варьироваться от 12 до 36% от 
заработной платы. Человек, чей оклад равнялся 
1 тыс. евро, на пенсии будет получать 765 евро. 
Если уровень оклада работника составлял 2,0 
тыс. евро, то пенсия будет уменьшена вдвое – до 
1,1 тыс. евро. 

Пособие по безработице в Греции 
В греческой службе занятости готовится 

новая попытка улучшения критериев 
постановки на учет лиц, не имеющих работы 
и состоящих на учете в ОАЕД. На 1 этапе будет 
снижено общее число обязательных «энсимов», 
которые требуются для получения пособия по 
безработице. Его размер сегодня составляет 360 
евро. До 2019 года граждане страны, потерявшие 
место работы, могли рассчитывать на помощь 
государства в том случае, если за 24 месяца им 
удалось собрать 160 энсимов.

Ситуация с безработицей в Греции считается 
критической. По данным статистики, для 
53% семей помощь от государства является 
единственным источником существования. 
Найти работу и вакансии в Греции сложно. 
Несмотря на требования Европейского союза, 
власти страны пока не готовы урезать размер 
пособий. Не так давно власти страны начали 
выплачивать пособия обанкротившимся 
бизнесменам. Лица, имеющие ЧП, всегда 
относились к незащищенной категории занятых 
граждан. Еще 2 года назад разорившиеся 
предприниматели, закрывающие свое ЧП 
не только не получали «минималку» от 
государства, но даже не могли рассчитывать на 
бесплатное мед. обслуживание. Теперь бывшие 
бизнесмены имеют возможность пройти 
регистрацию на бирже труда. Размер пособия 
для них также составляет 350 евро. Этот «бонус» 
касается не всех. Помощь от государства смогут 
получать только те бизнесмены, которые в 
течение 36 месяцев были зарегистрированы в 
государственном фонде предпринимателей 

К иным условиям получения помощи 
от властей страны следует отнести: Размер 
годового дохода семьи. Он не должен превышать 
30,0 тыс. евро. Отсутствие ЧП на настоящий 
момент. Отсутствие задолженности по взносам 
в страховой фонд. Срок выплат таких пособий 
варьируется от 3 до 9 месяцев

Заключение  В соответствии с требованиями 
Европейского Союза, пенсии в Греции не будут 
индексироваться до 01.01.2021 г. Поэтому 
в ближайшем будущем пожилым людям 
предстоит самостоятельно позаботиться об 
улучшении условий своего проживания.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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СТАРИКОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДЕТЕЙ.  
КУДА КАТИТСЯ НАША ПЛАНЕТА?

ДЕМОГРАФИЯ

Впервые в истории человечества случилось 
так, что в мире сейчас больше стариков, чем 
маленьких детей. По данным ООН, в конце 2018 
года количество тех, кто преодолел возрастной 
рубеж в 65 лет, превзошло количество тех, кому 
менее 5 лет.

На Земле сейчас живет около 705 млн людей, 
кому за 65. А тех, кто младше пяти, — около 680 
млн.

Нынешние тенденции указывают на то, 
что к 2050 году эта разница станет еще 
значительнее — на каждого ребенка до пяти 
лет будет приходиться более чем два старых 
человека, которым за 65. 

Этот тренд демографы обнаружили и 
отслеживают уже давно: в большинстве стран 
люди живут все дольше и имеют все меньше 
детей.

Но как это отразится на нас с вами? Или уже 
отражается?

Недостаточно «прибывающих»
Кристофер Маррей, директор Института 

оценки состояния здравоохранения при 
Вашингтонском университете, говорит: «Будет 
очень мало детей и очень много пожилых 
людей, которым за 65, что сделает очень 
трудным поддержание мирового сообщества в 
нормальном состоянии».

Доля тех, кому более 65 лет, в некоторых 
странах и регионах: Япония 27%, Италия 23%, 
Евросоюз 19,7%, США 15,4%, Россия 14,1%, 
Китай 10,6%, Бразилия 8,5%, Турция 8,15%, 
Индия 5,9%, Иран 5,4%, Ближний Восток/
Северная Африка 4,9%, Африка к югу от Сахары 
3%, данные ООН/Всемирного банка.

Маррей — автор доклада 2018 года, в котором 
он полагает, что почти половине всех стран 
мира угрожает «банкротство рождаемости»» — 
детей рождается недостаточно для того, чтобы 
поддерживать количество населения того или 
иного государства.

«Подумайте только о всех глубоких 
социальных и экономических последствиях, 
грозящих обществу, в котором дедушек и 
бабушек больше, чем внуков и внучек», — 
добавляет он.

Согласно данным Всемирного банка, в 
1960 году коэффициент рождаемости в мире 
составлял около пяти детей на каждую женщину.

Спустя почти 60 лет он сократился вдвое — 
до 2,4.

В то же время общественно-экономическое 

развитие пошло на пользу тем, кто родился в 
наше время. В 1960 году люди в среднем жили 
чуть дольше 52 лет. Нынешняя же ожидаемая 
продолжительность жизни в 2017 году достигла 
72 лет.

Это означает, что нам нужно все больше и 
больше ресурсов по мере того, как мы стареем. 
Давление на пенсионную систему и систему 
здравоохранения растет.

Стареющее население
Проблема старения населения острее в 

развитых странах. Там, как правило, ниже 
рождаемость, и причина этого, в основном, 
— экономика: уровень детской смертности 
ниже, средства контроля над рождаемостью 
общедоступны, а растить и воспитывать детей 
— довольно дорого.

В таких странах женщины часто рожают 
позже и поэтому имеют меньше детей.

Ожидаемая продолжительность жизни в 
Японии - около 84 лет. Это выше, чем где-либо 
еще

Ожидаемая средняя продолжительность 
жизни в Японии — около 84 лет. Это выше, чем 
где-либо еще

Более высокие стандарты жизни означают, 
что люди живут дольше. Лучший пример — 
Япония, где ожидаемая продолжительность 
жизни — около 84 лет (самая высокая в мире) 
и где 27% населения старше 65 (тоже самый 
высокий показатель в мире).

А какова в Японии доля тех, кому еще не 
исполнилось пяти лет? По данным ООН, около 
3,85%.

И та, и другая цифры уже давно беспокоят 
японские власти, и в прошлом году 
правительство страны объявило о намерении 
изменить обязательный возраст выхода на 
пенсию — с 65 до 70 лет.

Если (и когда) это будет воплощено в жизнь, 
работники в Японии будут выходить на пенсию 
в более старшем возрасте, чем где-либо в мире.

Но дисбаланс, о котором мы говорим, 
угрожает и развивающимся странам. В Китае 
доля пожилых людей меньше, чем в Японии 
(10,6% от всего населения), но из-за строгих 
мер по ограничению рождаемости, введенных 
в 1970-е, во второй по величине экономике 
мира относительно низкий коэффициент 
рождаемости — в среднем 1,6 ребенка на 
женщину.

И тех, кому еще не исполнилось пяти лет, в 
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материковом Китае сейчас менее 6% от всего 
населения.

Количество детей против качества жизни
Среди государств, где высока рождаемость, 

доминируют страны Африки. 
Например, Нигер — «самая фертильная 

страна в мире»: там в 2017 году в среднем на 
женщину приходилось 7,2 рождения ребенка.

Однако у тех же самых стран — высокий 
уровень детской смертности. В Нигере — 85 
детей на каждую тысячу, один из самых высоких 
в мире.

В странах Африки самая высокая 
рождаемость в мире

Коэффициент воспроизводства
Для демографов цифра 2,1 — магическая. 

Считается, что такого коэффициента 
рождаемости достаточно для того, чтобы 
население себя воспроизводило.

Наиболее свежие данные ООН показывают: 
только чуть более половины стран мира (113) 
отвечают этому требованию.

Исследователи указывают также, что 
странам с более высокой детской смертностью и 
более низкой ожидаемой продолжительностью 
жизни необходим коэффициент 2,3, а этот порог 
достигнут только 99 государствами.

Из-за сокращения рождаемости во многих 
странах население, скорее всего, довольно 
сильно уменьшится — несмотря на то, что общее 
население планеты растет (ожидается, что к 
2024 году оно достигнет восьми миллиардов).

Один из самых экстремальных примеров — 
Россия: коэффициент рождаемости там — 1,75 
ребенка на женщину, и вследствие этого через 
несколько десятилетий можно ожидать резкого 
сокращения численности населения.

В Отделе народонаселения ООН подсчитали, 
что население России уменьшится к 2050 году с 
нынешних 143 млн человек до 132 млн.

Воздействие на экономику
Уменьшающееся и стареющее население… 

Это прежде всего означает снижение 
числа работников, что ведет к снижению 
продуктивности, ведущей в свою очередь к 
замедлению экономического роста.

В ноябре прошлого года МВФ предупредил, 
что из-за стареющего населения экономика 
Японии в течение следующих 40 лет может 
сократиться более чем на 25%.

«Демографическая ситуация влияет на все 
аспекты нашей жизни», — подчеркивает Джордж 
Лисон, директор Оксфордского института 
старения населения.

Поможет ли технология справиться с 
экономическими эффектами стремительно 
стареющего населения нашей планеты?

Семья и политика
Между тем, среди специалистов достигнут 

консенсус: правительства должны действовать, 
чтобы обезвредить «бомбу старения», которая 
уже тикает.

Китай в 2015 году пересмотрел свою 
«политику одного ребенка» и в 2018-м дал 
понять, что через год все ограничения будут 
сняты. Согласно редакционной статье в газете 
«Жэньминь жибао», официальном издании ЦК 
Компартии Китая, рождение детей — это «дело 
семейное и государственное».

Впрочем, отмена ограничений вряд ли станет 
панацеей. В 2018 году в Китае родилось 15,2 млн 
детей — самое низкое количество за более чем 
60 последних лет.

Китайские ученые считают причиной такого 
снижения рождаемости уменьшение числа 
женщин репродуктивного возраста, а также 
то, что молодые семьи склонны откладывать 
рождение детей по финансовым соображениям 
— особенно те семьи, в которых получившие 
образование женщины не хотят играть роль, 
традиционно отведенную им в обществе.

В тех странах, где пожилые люди ведут 
здоровый образ жизни, стоимость медицинского 
обслуживания, скорее всего, будет снижаться

В тех странах, где пожилые люди ведут 
здоровый образ жизни, стоимость медицинского 
обслуживания, скорее всего, будет снижаться

Старше и здоровее
Эксперты в области народонаселения 

предупреждают: для смягчения эффекта 
стареющего населения государству нужно 
заботиться о здоровье пожилых людей.

Здоровые люди способны дольше оставаться 
трудоспособными, к тому же это снижает 
расходы на медицинское обслуживание.

Кроме того, как подчеркивают специалисты 
Международной организации труда, в 
экономике тех стран, где женщины трудятся 
наравне с мужчинами, реже бывают спады. Чем 
больше в рабочей силе доля женщин, тем более 
устойчива экономика.

По материалам интернета
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В 2019 ГОДУ: 
ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА

Дети — радость, дети — счастье.
Детства нет поры прекрасней!
Пусть же будет оно светлым,
Добрым, мирным, беззаветным.
Пусть у каждого ребёнка —
У мальчишек, у девчонок —
Будет всё: семья и кров,
Где живут уют, любовь!

Скорее всего, для многих нас не составит 
труда назвать дату празднования Дня защиты 
детей, так как этот праздник мы очень любим. 
Конечно же, это 1 июня. Так уж вышло, что в 
этот день у школьников начинаются долго-
жданные летние каникулы. Поэтому у малень-
ких виновников торжества в два раза больше 
поводов для радости. 

А вот взрослые 1 июня обычно не отдыха-
ют, для них это полноценный рабочий день. 
Между тем детский праздник создан в пер-
вую очередь именно для них, ведь его глав-
ная цель - рассказать всем людям о пробле-
мах и трудностях, с которыми сталкиваются 
маленькие и беззащитные обитатели нашей 

планеты, и напомнить о том, как важно защи-
щать их права.

Кстати, правильнее называть праздник 
Международным днем защиты детей, так как 
в настоящее время торжественные меропри-
ятия 1 июня проходят более чем в 60 странах. 
Причем у праздника даже есть свой флаг - 
полотно зеленого цвета, на котором вокруг 
символа, обозначающего нашу планету, рас-
положились пять разноцветных схематиче-
ских человечков (красный, синий, черный, 
белый и желтый). Все вместе это символизи-
рует единство и разнообразие людей, живу-
щих на Земле. 
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История праздника

Официальным годом рождения посвя-
щенного детям праздника считается1949-й. 
Именно в ноябре того года в Париже состоя-
лась специальная сессия Международной де-
мократической федерации женщин, на кото-
рой и было принято решение учредить День 
защиты детей. А отмечать праздник начали 
уже со следующего года: в 1950-м мероприя-
тия, приуроченные к этому дню, прошли в 51 
государстве мира. 

Но почему же в 1949 году возникла такая 
необходимость - учредить праздник, посвя-
щенный детям? Дело в том, что после Второй 
мировой войны положение несовершеннолет-
них жителей планеты было ужасно: многие 
из них лишились родителей и крова, поэтому 
были вынуждены жить на улице, попрошай-
ничать или воровать. Кто-то из малышей уми-
рал от голода, кто-то - от болезней. И конечно 
же такая ситуация не могла не привлечь вни-
мание неравнодушных людей. 

Но с чем же связано то, что День защиты 
детей решили отмечать 1 июня, а не в день уч-
реждения праздника,как это обычно бывает?  
И у этого есть свое объяснение - по некоторым 
данным, именно 1 июня (правда, 1925 года) 
зародилась сама идея праздника, посвящен-
ного подрастающему поколения. Так вышло, 
что в тот день генконсул КНР в американском 
Сан-Франциско отыскал в городе своего пре-
бывания сирот, приехавших в США из Подне-
бесной, и организовал для них торжества по 
случаю национального китайского праздника, 
символизирующего собой начало лето, - Ду-
ань-у цзе “Фестиваль лодок-драконов”. Затея 
дипломата из КНР очень понравилась миро-
вому сообществу. Считается, что это событие 
и способствовало зарождению идеи учредить 
специальный праздник для детей.

Между тем 1 июня 1925 года произошло и 
другое знаковое событие. Пока генконсул КНР 
помогал сиротам обрести веру в лучшее, в Же-
неве проходила первая международная кон-
ференция, в ходе которой обсуждались про-
блемы детей. Считается, что этот факт также 
сыграл не последнюю роль при выборе даты 
празднования Дня защиты детей.

Но вернемся в 50-е годы XX века... Так, 
идея создания Дня защиты детей очень по-
нравилась ООН. И к 1959 году эта всемирная 
организация даже составила Декларацию 
прав ребенка, которая, правда, имела лишь 
рекомендательный характер. А в 1989-м она 
представила первый международноправовой 
документ о правах детей - Конвенцию о пра-
вах ребенка. Кстати, Верховный Совет Совет-

ского Союза подписал этот документ 13 июля 
1990 года, а спустя два месяца он уже вступил 
в силу. 

Традиции
В этот праздник во многих городах мира 

обычно устраиваются разнообразные меро-
приятия, главными действующими лицами 
которых становятся маленькие виновники 
торжества. Это и выставки детских рисунков, 
и выступления детских творческих коллекти-
вов, и спортивные соревнования, и конкурсы 
с призами. На таких мероприятиях всем детям 
обычно раздают яркие воздушные шарики и 
подарки. Другими словами, делают все воз-
можное, чтобы порадовать маленьких членов 
общества. 

Телеканалы 1 июня также стараются уго-
дить маленьким зрителям: по традиции они 
включают в свои программы передачи и филь-
мы для малышей. 

Но порадовать малышей - не единственная 
цель взрослых в этот день. Также они хотят и 
помочь ребятам, оказавшимся в беде. Для это-
го в День защиты детей принято устраивать 
различные благотворительные акции и кон-
церты. Все деньги, собранные на таких меро-
приятиях, идут в детские дома и больницы 
или же в другие подобные учреждения. 

Также в этот день добровольцы и волон-
теры обычно приезжают «в гости» к сиро-
там, лишившимся родителей и оставшимся 
без опекунов, детям-инвалидам, малышам, 
вынужденным находиться под постоянным 
наблюдением врачей, и дарят им подарки. 
Кроме того, часто гости проводят для ребят 
образовательные семинары, на которых в до-
ступной форме рассказывают, например, про 
правовую и юридическую грамотность. 

Кроме того, в День защиты детей организу-
ются «круглые столы», на которые приглаша-
ют экспертов, высокопоставленных чиновни-
ков и журналистов. На этих встречах обычно 
решаются очень важные вопросы: как помочь 
больным детям, как улучшить условия жизни 
обездоленных малышей и многие другие. 

Между тем познавательные мероприятия 
в этот день устраиваются для всех желаю-
щих. На них присутствующим напоминают, 
как важно заботиться о подрастающем поко-
лении, и рассказывают о проблемах несовер-
шеннолетних. 

Причем взрослые в этот праздник стара-
ются помочь не только малышам с недетски-
ми проблемами, но и не родившимся детям: 1 
июня традиционно проводятся акции проте-
ста против абортов. 

По материалам интернета
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЧТО ТАКОЕ ТЕЛОМЕРЫ: ПУТЬ К ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ  
ИЛИ БЕССМЫСЛЕННЫЙ РИСК

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что лето 
— это чудесно. И хотя изнуряющую жару, поездки 
в душном метро и необходимость сидеть в офисе 
в теплую погоду сложно назвать чем-то вдохнов-
ляющим, вылазки на природу каждые выходные, 
прогулки по городу до позднего вечера и ощуще-
ние бесконечного счастья от того, как хорошо сей-
час на улице, согласитесь, все окупают.

Однако ученые напоминают: не теряйте бди-
тельность под напором летнего очарования, ведь 
это время года скрывает в себе едва ли не больше 
опасностей, чем остальные сезоны вместе взятые.  
Так, например, летом наше тело накапливает ква-
дриллионы повреждений в ДНК (привет, солныш-
ко!), что может значительно увеличить риск рака.

К счастью, все не так плохо, как звучит — ведь 
то, как мы проводим лето, определяет, насколько 
хорошо наши клетки со всем этим справляются.

Еще раз об опасности УФ-лучей
УФ-лучи не следует воспринимать легкомыс-

ленно — они серьезно (и очень быстро) поврежда-
ют кожу, увеличивая риск меланомы. А частота 
рака кожи сегодня, несмотря на вездесущие сред-
ства с SPF, находится на критически высоком уров-
не, предупреждают врачи.

Здесь важно упомянуть о теломерах — кон-
цевых участках хромосом, которые удерживают 
ДНК вместе, подобно пластиковому наконечни-
ку на шнурках. Исследования, напоминает The 
Conversation, показали, что люди с более коротки-
ми теломерами, как правило, имеют менее креп-
кий иммунитет и чаще страдают от сердечно-сосу-
дистых заболеваний, что связано с более высоким 
риском смерти.

Когда мы стареем, теломеры естественным 
образом становятся короче. Ученые до сих пор не 
могу сказать, являются ли теломеры ключом к 
тому, чтобы обратить время вспять, но они, тем не 
менее, уже точно знают, что в уменьшении тело-
мер, помимо генетики, виноваты УФ-лучи и мета-
болические повреждения.

Один из «молекулярных солнечных ожогов», 
известный как фотопродукт, образуется, напри-
мер, когда энергия от УФ-излучения заставляет 
две смежные единицы ДНК склеиваться друг с 
другом, что потенциально мешает их нормальной 
функции. Примерно десять тысяч фотопродуктов 
образуются в каждой клетке кожи ежедневно, что 
заставляет ученых нервничать по поводу того, до-
статочно ли людей используют защиту от солнца 
адекватную тому воздействию, которое УФ-лучи 
на них оказывают.

И хотя теломеры не содержат в себе ценных 
инструкций, какие есть у генов, когда фотопродук-
ты повреждают наши теломеры, клетка может ак-

тивизировать специальный белок теломеразу, ко-
торый сделает теломеры более длинными. Звучит 
как способ вечно оставаться молодым, верно? Но 
проблема в том, что, расширяя теломеры, клетка 
больше не имеет предела репликации.

Это объясняет, почему более 85% всех видов 
рака связаны с расширенными теломерами.

И хотя, с одной стороны, более длинные тело-
меры могут быть ключом к человеческому бес-
смертию, в некоторых обстоятельствах, очевидно, 
они могут стать причиной нашей гибели. Так что 
когда мы не используем санскрин для защиты на-
шей кожи, а значит, наших клеток вместе с тело-
мерами, мы буквально «летаем слишком близко к 
солнцу».

Метаболизм и риски для здоровья
Метаболизм, разрушающий пищу для извлече-

ния энергии, генерирует частицы высокой энер-
гии, называемые свободными радикалами, ко-
торые, подобно ультрафиолетовому излучению, 
могут искажать единицы ДНК. И да, это тоже изна-
шивает теломеры.

Такой метаболический ущерб, поясняют уче-
ные, накапливается в течение всей жизни. Ученые 
полагают, что как раз поэтому пожилые люди с 
избыточным весом, организм которых потратил 
больше времени на метаболические процессы, 
имеют гораздо больший риск сокращения тело-
мер и рака.

Более того, кажется, что диеты, богатые ан-
тиоксидантами (содержатся во фруктах, овощах, 
орехах и бобовых), противодействуют этим мета-
болическим повреждениям, защищая теломеры.

А что в итоге?
Хотя длина теломер изначально казалась ис-

следователям генетически предопределенной, 
чем больше публикуется работ на тему и чем боль-
ше проводится экспериментов, тем больше они 
осознают влияние образа жизни человека на этот 
показатель. 

Курение, ультрафиолетовое облучение, ожире-
ние, отсутствие физических упражнений, стресс 
и неправильное питание могут уменьшить тело-
меры, «разбазаривая» содержимое нашего есте-
ственного молекулярного источника молодости.

Ученые также надеются, что, лучше понимая 
механизмы формирования рака, они смогут раз-
работать и лучшие методы его лечения. Однако 
история о теломерах важна не только для лечения 
рака, но и для его предотвращения.



40          Март, 2019-жыл

ИССЛЕДОВАНИЯ И ОТКРЫТИЯ

УЧЕНЫЕ НАЗВАЛИ ФАКТОРЫ ХОРОШЕЙ ПАМЯТИ  
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Снижение памяти является одним из первых 
признаков нейродегенеративных заболеваний, 
в частности, болезни Альцгеймера. До сих пор 
природа этой болезни до конца не известна. 
С одной стороны, предполагается, что 
развитие деменции при болезни Альцгеймера 
неотвратимо, с другой стороны, появляется все 
больше данных, что этот процесс как минимум 
можно замедлить, а то и обратить вспять.

Пока не хватает убедительных 
экспериментальных данных с участием людей 
с болезнью Альцгеймера на ранней стадии, 
которые бы пытались преодолеть неизбежную 
когнитивную деградацию различными спосо-
бами. Поэтому ученые идут другим путем.

На длительных временных промежутках 
они собирают данные больших групп людей 
с когнитивными нарушениями и без оных и 
пытаются обнаружить достоверную разницу в 
привычках, образе жизни, состоянии здоровья 
и прочее. Например, новое лонгитюдное 
исследование, проведенное неврологами из 
Альбертского университета Канады выявило 
следующие факторы здоровой памяти после 55 
лет:

• женский пол;
• участие в общественных мероприятиях;
• использование компьютера;
• изучение нового языка.
Для взрослых в возрасте от 55 до 75 лет 

здоровая память была также связана с более 
низкой частотой сердечных сокращений, 
более низким индексом массы тела, большей 
активностью в самообслуживании и наличием 
спутников жизни.

Характерными особенностями взрослых 
старше 75 лет, имевших хорошую память, 

оказались быстрая походка и малое количество 
депрессивных симптомов.

Очевидно, что большинство перечисленных 
факторов являются изменяемыми и могут 
быть преобразованы в потенциальные 
цели медицинского вмешательства для 
стимулирования здорового старения мозга или 
предотвращения замедления деменции.

Возможно, в ближайшем будущем неврологи 
будут «прописывать» пациентам, жалующимся 
на память, освоение новых компьютерных 
приложений или беговую дорожку.

«Сила иммунитета» передается нам от 
родителей

Ученые давно знают, что организм 
выстраивает свою иммунную систему, используя 
антитела, которые вступают в бой, когда мы 
подвергаемся воздействию различных вирусов 
и других патогенных микроорганизмов.Однако 
о чего зависит эффективность такой защиты до 
сих пор известно не было. Но теперь появились 
убедительные доказательства того, что именно 
генетические факторы играют ключевую роль в 
том, насколько эффективно наше тело строит и 
использует антитела.

Команда ученых изучила иммунный ответ 
организма на шесть распространенных вирусов 
человека, включая вирус герпеса, парвовирус, 
вирус Эпштейна-Барр и вирус Коксаки. 
Специалисты были удивлены, увидев, что «сила 
иммунной системы» в основном контролируется 
генами, передаваемыми от отца или матери 
или отца. Эти гены определяют, имеете ли вы 
интенсивный или слабый иммунный ответ при 
вирусной инфекции.

По словам исследователей, демонстрация 
того факта, что ответ антител является 
наследственным, является первым шагом для 
идентификации отдельных генов, которые 
влияют на иммунный ответ. Соответственно, 
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следующим шагом будет определение точных 
генов, которые участвуют в настройке силы 
иммунного ответа.

Если ученые смогут найти эти гены, то 
смогут и создать «суперзащитников» для 
разработке вакцин следующего поколения. 
Также исследователи собираются выявить 
гены, отвечающие за развитие аутоиммунных 
заболеваний.

70-летним старикам вернули память 
20-летних

Пока лекарства для возвращения памяти 
пожилым людям находятся лишь в процессе 
разработки. Но, может быть, наука в состоянии 
предложить что-то уже сейчас? «Есть такие 
методы», – отвечают ученые из Бостонского 
университета.

Речь идет об электростимуляции. Не путать с 
глубокой электростимуляцией, когда электроды 
помещают прямо в мозг! 

Нет, в данном случае достаточно стимуляции 
обычной, неинвазивной, когда все электроды 
прикрепляются снаружи на кожу головы.

Методика направлена на восстановление 
рабочей памяти, которая позволяет сохранять 
в уме информацию, пока мы с ней оперируем 
(данная память активна всякий раз, когда 
мы принимаем решения, рассуждаем или 
вспоминаем наши списки покупок).

Обычно рабочая память начинает снижаться 
в конце к началу тридцатилетия, и к 60-70 
годам она значительно ухудшается даже при 
отсутствии деменции. Но оказалось, что этот 
процесс можно обратить вспять.

Способ возвращения памяти электрости-
муляцией уже испытали на добровольцах.  
Молодую группу составили 20-летние, а пожи-
лую – 60-70-летние участники. Им предложили 
пройти ряд тестов памяти, в частности, нужно 
было находить изменения в картинках и др.

Сперва молодые люди уверенно превзошли 
пожилых, но после того как последним был 
проведен 25-сеанс мягкой персонализирован-
ной стимуляции отдельных мозговых цепей, 
разница между двумя группами исчезла. Эффект 
продолжался по крайней мере в течение часа 
(далее эксперимент завершился).

Ученые объясняют что методика влияет на 
два механизма рабочей памяти: связывание и 
синхронизацию.

Связывание подразумевает, что медленные, 
низкочастотные ритмы мозга – тета-ритмы, 
которые задают общий темп восприятия 
информации, взаимодействуют с гамма-
ритмами, которые выборочно обрабатывают 
окружающую обстановку. Например, один 
гамма-ритм может обрабатывать цвет объекта, 
который вы держите в уме, другой – его форму, 
третий – его положение в пространстве, 
четвертый – звук и проч.  

Когда тета-ритмы теряют способность 
соединяться с гамма-ритмами, потоки 
информации в мозге начинают разрушаться, и 
воспоминания теряют свою остроту.

А синхронизация – это когда тета-ритмы 
из разных областей мозга синхронизируются 
друг с другом – данный процесс позволяет 
отдельным областям мозга взаимодействовать. 
Синхронизация служит связующим звеном 
для памяти, объединяя сенсорные детали 
для создания единого воспоминания. Когда 
синхронизация ухудшается, воспоминания 
становятся разрозненными, противоречивыми.

С помощью электростимуляции реально 
восстановить оба процесса, причем можно 
нацелиться именно на те пути, которые наиболее 
повреждены у конкретного индивидуума. 
Это улучшает способность вспоминать опыт 
и восстанавливать поток информации в 
мозге. Кстати, для применения методики не 
обязательно ждать старости. Ученые провели 
дополнительные опыты и обнаружили, что она 
так же хорошо работает и на молодых людях.

Теперь исследователи хотят изучить влияние 
электростимуляции на отдельные клетки мозга, 
применяя ее к животным моделям, и также 
собираются выяснить, как многократные дозы 
стимуляции повлияют на мозговые цепи у 
людей.

По материалам интернета
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ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ СРЕДСТВАМ ГНПФ 
СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА КР ПО СОСТОЯНИЮ НА 07.06.2019г.

№    
п/п наименование ГЦБ срок обращения доходность в % сумма вклада

1 ГКВ (12 мес) 364 дн. 5,15-5,96 110 101 440,92
2 ГКО (2 года) 730 дн. 6,18-9,84 2 428 045 338,87
3 ГКО (3 года) 1095 дн. 8,70-16,73 3 937 567 781,47
4 ГКО (5 лет) 1825 дн. 10,00-19,50 5 049 683 904,55
5 ГКО (7 лет) 2555 дн. 10,00-18,00 3 257 494 263,66
6 ГКО (10 лет) 3650 дн. 13,53-18,50 2 963 842 281,00

Всего в ГЦБ 17 746 735 010,47
№    

п/п наименование ГЦБ срок обращения доходность в % сумма вклада

1 Облигации с ипотечным 
покрытием 

441 дн. 8,30 176 000 000,00

Всего в ипотечных облигациях 176 000 000,00
№    

п/п наименование ГЦБ срок обращения доходность в % сумма вклада

1 Банк №1 365 дн. 10,60 125 000 000,00
2 Банк №2 365 дн. 10,50 50 000 000,00
3 Банк №3 365 дн. 10,60 50 000 000,00
4 Банк №4 548 дн. 12,20 100 000 000,00

Всего в депозитах 325 000 000,00
Всего средств в ГЦБ, ипотечных об-
лигациях и депозитах:

18 247 735 010,47

Остаток накопитель-
ного счета ГНПФ 
№1350108024055349

126 796 540,24

Остаток счета по уче-
ту доходов ГНПФ 
№1350108026262707

29 672 996,36

Остаток счета расходов по 
ГНПФ №1350108027591708 3 093 099,57

Остаток текущего счета 
ГНПФ №1350108029492197 8 620 543,65

Остаток кассы 6 016,81
Остаток текущего 
счета ГНПФ в НБКР 
1013890100000738

900,00

Итого на счетах: 168 190 096,63
ВСЕГО активов: 18 415 925 107,10



Кийин, биз карыганда...

Балдарыбыз ºскºн сайын тирелип,
Биз жаштыкты улам артка жиберип,
Акырындап алдан-к¿чтºн таярбыз,
Карылык эх, кучагына имерип...

Алдын ала ким болжойт ал курагын,
Балким анда укпай калар кулагым,
Кагып-силкпей жооп берип кой ошондо,
Кагылайын балам, сенден сурарым.

Кокус бир к¿н колдон т¿ш¿п тамагым,
Тºг¿лсº же сынса идиш-аягым:
-Не кылды¢, эк! Тажатты¢! – деп келиним,
Кагып-силкпей, кº¢¿л¿мд¿ аягын!

Курчу тайып калса кокус кºздºр¿м,
Суранарым, байкамаксан ºтпºг¿н.
Эсте кызым ошол кºздºр сен ¿ч¿н,
Т¿н¿ уктабай, канча жашын тºккºн¿н...

(автору белгисиз)



Урматтуу окурмандар!

“Пенсия“ журналынан пенсияга байланыштуу жана 
социалдык-экономикалык маалыматтар менен  

кеңири кабардар боло аласыздар.  
“Пенсия“ журналы Сиздин журнал.

Байланыш үчүн телефондор: 0 (312) 53-02-09, 53-02-76

Журнал акысыз таратылат


