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Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын 
№ 8 Буйругу 

2021-жылдын 12-майы 
Орозалиев Жаныбек Аманович - Кыргыз Республикасынын Саламаттык 

сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине караштуу Социалдык фонддун 
төрагасы болуп дайындалсын. 

Төрага                                        У. Марипов

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын 
№ 21 Буйругу 

2021-жылдын 17-майы 
Акымбаев Руслан Асанбаевич - Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо 

жана социалдык өнүктүрүү министрлигине караштуу Социалдык фонддун 
төрагасынын орун басары болуп дайындалсын. 

Төрага                                        У. Марипов

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын 
№ 22 Буйругу 

2021-жылдын 17-майы 
Абдуллаев Арстанбек Ураимович - Кыргыз Республикасынын Саламаттык 

сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине караштуу Социалдык фонддун 
төрагасынын орун басары болуп дайындалсын. 

Төрага                                        У. Марипов

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын 
№ 148 Буйругу 

2021-жылдын 14-июлу 
Рыскулов Таалайбек Абатович - Кыргыз Республикасынын Саламаттык 

сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине караштуу Социалдык фонддун 
финансылык эсепке алуу башкармалыгынын начальниги;

Нусупбеков Кылычбек Чекирович - "Кыргыз Республикасынын Саламаттык 
сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине караштуу Социалдык фонддун 
Окуу борбору" мекемесинин директору;

Урустамова Нуржан Раимовна - Кыргыз Республикасынын Саламаттык 
сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине караштуу Социалдык фонддун 
камсыздандыруу төгүмдөрүн эсепке алуу боюнча башкармалыгынын начальниги;

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү  
министрлигине караштуу Социалдык фонддун башкармасынын мүчөлөрү 
болуп дайындалышсын.

Төрага                                        У. Марипов

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду 
жөнүндө" Мыйзамынын 9-беренесине, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" 
Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 18-беренесине ылайык: 
Кыргыз Республикасынын Министрлер  кабинетинин Төрагасынын 2021-жылдын 
14-июнундагы  N2 148 буйругу менен

Рыскулов Таалайбек Абатович - Кыргыз Республикасынын Саламаттык 
сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине караштуу Социалдык фонддун 
финансылык эсепке алуу башкармалыгынын начальниги;

Нусупбеков Кылычбек Чекирович - "Кыргыз Республикасынын Саламаттык 
сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине караштуу Социалдык фонддун 
Окуу борбору" мекемесинин директору;

Урустамова Нуржан Раимовна - Кыргыз Республикасынын Саламаттык 
сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине караштуу Социалдык фонддун 
камсыздандыруу төгүмдөрүн эсепке алуу боюнча башкармалыгынын начальниги;

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү  
министрлигине караштуу Социалдык фонддун башкармасынын мүчөлөрү 
болуп дайындалышты.

Ушул буйруктун 2- пункту менен  Кыргыз Республикасынын Премьер-
министринин 2019-жылдын 23-сентябрындагы N2 554- буйругу күчүн жоготту.

Буйрукка Министрлер Кабинетинин Төрагасы Улукбек Марипов кол койгон.

РАСМИЙ МААЛЫМАТ
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СОЦИАЛДЫК ФОНДДУН БАШКАРМАСЫНЫН  
ЖАҢЫ МҮЧӨЛӨРҮ

ЖАҢЫ ДАЙЫНДОО

ОРОЗАЛИЕВ ЖАНЫБЕК АМАНОВИЧ
Социалдык фонддун башкармасынын 

мүчөсү
1977-жылдын 16-апрелинде туулган
1996-2001 – жж. Кыргыз мамлекеттик 

курулуш, транспорт жана архитектура 
университетинде Дүйнөлүк экономика 
адистиги боюнча билим алган

ЭМГЕК  ТАРЖЫМАЛЫ:
2003-2004–жж. Социалдык фонддун 

Чүй облустук башкармалыгынын  киреше 
бөлүмүндө жетектөөчү адис

2004-2005–жж. Социалдык фонддун Чүй облустук башкармалыгынын  киреше 
бөлүмүндө башкы адис

2005-2012–жж. Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду, Кемин райондук 
бөлүмүнүн башчысы

2012-2018–жж. Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду, Чүй-Токмок 
райондук башкармалыгынын башчысы

2018-2019–жж. Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду, Свердлов 
райондук башкармалыгынын башчысы

2019-2020–жж. Кемин райондук мамлекеттик администрациясы, мамлекеттик 
администрациянын башчысы – акимдин биринчи орун басары

2020-2021–жж. Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду, коррупцияны 
алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

2021-жылдын май айынан баштап Саламаттык сактоо жана социалдык 
өнүктүрүү министрлигине караштуу Социалдык фонддун  төрагасы

Үй-бүлөлүү, төрт баланын атасы
2010 –жылы  Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун Ардак грамотасы,
2014 –жылы  «Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун отличниги» төш 

белгиси,
2015 –жылы  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ардак грамотасы менен 

сыйланган.
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АБДУЛЛАЕВ АРСТАНБЕК УРАИМОВИЧ
Социалдык фонддун башкармасынын мүчөсү
1971-жылдын 22-августунда туулган
1995-2001–жж. Ош технологиялык универси-

тетинде финансы жана кредит адистиги  боюнча 
билим алган

ЭМГЕК ТАРЖЫМАЛЫ:
1992-1996 – жж. Ош облусунун Өзгөн  райондук 

социалдык камсыздоо бөлүмүндө  инспектор
1996-2001 – жж. Өзгөн  райондук Социалдык 

фонд бөлүмүндө  пенсия чектөө бөлүмүнүн башкы 
адиси

2001-2003–жж. Өзгөн  райондук Социалдык фонд бөлүмүнүн башчысынын орун 
басары

 2003-2004–жж. Жалал-Абад шаардык Социалдык фонд бөлүмүнүн   
башчысынын орун басары

2004-2005-жж. Базар - Коргон райондук Социалдык фонд бөлүмүнүн   башчысы
2005-2007-жж. Жалал-Абад облустук Социалдык фонд башкармалыгынын  

башчысы
2007-2009-жж. Москва райондук Социалдык фонд башкармалыгынын  башчысы
2009-2012-жж. Ноокен райондук Социалдык фонд башкармалыгынын  башчысы
2012-2020-жж. Социалдык фонддун Ош шаардык башкармалыгынын  башчысы, 

Ош облусу боюнча координатор.
2020-2021- Социалдык фонддун Ленин райондук башкармалыгынын  башчысы,  

Бишкек шаары боюнча координатор.
2021-жылдын май айынан - Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү 

министрлигине караштуу Социалдык фонддун  төрагасынын орун басары.
Үй-бүлөлүү, төрт баланын атасы
2004 –жылы  Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун Ардак грамотасы,
2006 –жылы  «Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун отличниги» төш 

белгиси,
2010 –жылы  Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы менен сыйланган.

ЖАҢЫ ДАЙЫНДОО
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АКЫМБАЕВ РУСЛАН АСАНБАЕВИЧ
Социалдык фонддун башкармасынын мүчөсү
1973-жылдын 11-декабрында туулган
1991-1996 -  жж. И.Раззаков  атындагы Кыргыз 

Техникалык Университетинде  инженер –механика 
адистиги боюнча;

1995-1999 –жж. Балыкчыдагы  менеджмент 
жана укук инстутутунда ,  юриспруденция адистиги 
боюнча;

2006-2009- Академик Ж.Алышбаев атындагы  
Ысык-Көл кооперация институтунда  финансы 
жана кредит адистиги боюнча;.

2010-2012 –жж. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Башкаруу 
академиясында Менеджмент адистиги боюнча билим алган.

ЭМГЕК ТАРЖЫМАЛЫ:
2000-2001–жж. “Адилет Дан Азык” ЖЧК, директордун орун басары
2001-2002–жж. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик 

сатып алуулар жана материалдык резервдер боюнча мамлекеттик агенттиги,  
башкы адис

2002 ж. “Адилет Дан Азык” ЖЧК, юрист
2002-2004–жж. Социалдык фонддун Нарын райондук бөлүмүндө башкы адис-

юрист
2004-2007–жж. Социалдык фонддун Ак-Суу райондук бөлүмүндө  башчы
2007-2008–жж. Социалдык фонддун Ак-Суу-Каракол райондук бөлүмүнүн  

киреше башкармалыгынын башчысы
2008-2012–жж. Каракол шаардык Социалдык фонд башкармалыгынын  

башчысынын орун басары
2012 ж. Түп райондук Социалдык фонд башкармалыгынын  башчысы
2012-2016–жж. Социалдык фонддун Ысык-Көл райондук башкармалыгынын  

башчысы
2016-2021–жж. Социалдык фонддун Каракол шаардык башкармалыгынын  

башчысы
2021-жылдын май айынан баштап - Саламаттык сактоо жана социалдык 

өнүктүрүү министрлигине караштуу Социалдык фонддун  төрагасынын орун 
басары.

Үй-бүлөлүү, 5 баланын атасы
2000 - Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун Ардак грамотасы;
2006 - «Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун отличниги» төш 

белгиси;
2012 - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ардак грамотасы;
2019 - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ардак грамотасы менен 

сыйланган.

ЖАҢЫ ДАЙЫНДОО
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НУСУПБЕКОВ КЫЛЫЧБЕК ЧЕКИРОВИЧ
1958-жылдын 15-августунда туулган
1978-1981-жж. Фрунзедеги Финансы-

экономикалык техникумунда;
1983-1990-жж. К.И.Скрябин атындагы Кыргыз 

айыл чарба институтунда бухгалтердик эсеп боюнча 
билим алган.

ЭМГЕК ТАРЖЫМАЛЫ:
1975-1976-жж. Тогуз-Торо районунда  РДЭСУ, 

МЖС грейдерчи, тракторист
1976–1978-жж. Советтик армиянын катарында 

кызмат өтөгөн
1983–1984-жж. Тогуз-Торо районундагы Ленин атындагы колхоздо мал чарбасы 

боюнча бухгалтер
1983-1984-жж. Тогуз-Торо районундагы Ленин атындагы колхоздун комсомол 

комитетинин секретары
1984-1986-жж. Кыргызстан ЛКЖС Нарын областтык комитетинде инструктор
1986-1989-жж. Тогуз-Торо районунун Атай атындагы совхозунда башкы 

бухгалтер
1989-1990-жж. Тогуз-Торо районундагы РСУ башкы бухгалтер-экономист
1990-1992-жж. Тогуз-Торо районундагы  Ленин атындагы колхоздун арендатору
1992-1994-жж. КРСФнун Тогуз-Торо райондук бөлүмүндө бөлүм башчы
1994-1996-жж. Тогуз-Торо райондук Казына бөлүмүнүн башчысы
1996-2000-жж. Жалал-Абад областтык финансы башкармалыгынын 

начальнигинин орун басары
2000-2004-жж. Жалал-Абад областтык Кеңешинин  төрагасынын орун басары-

аппарат жетекчиси
2004-2005-жж. Жалал-Абад областтык экономикалык өнүктүрүү, өнөр жай жана 

соода башкармалыгынын начальниги
2005-2011-жж. Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун Төрагасынын 

биринчи орун басары
2011-жылдан азыркыга чейин Социалдык фонддун Окуу борбору 

мекемесинин директору.
Кыргыз Республикасынын тейлөө тармагынын Эмгек сиңирген кызматкери, 

Финансы-экономикалык кызматтын, Социалдык фонддун отличниги, Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн Ардак грамотасынын ээси.

3-класстагы мамлекеттик кызматтын мамлекеттик кеңешчиси

ЖАҢЫ ДАЙЫНДОО
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УРУСТАМОВА НУРЖАН РАИМОВНА
1981-жылдын 21 -апрелинде туулган
2002-жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук 

университетин, 2012-жылы КРнын Президентине караштуу Башкаруу 
академиясынын магистратурасын  “Социалдык менеджмент” адистиги боюнча 
бүтүргөн.

ЭМГЕК ТАРЖЫМАЛЫ:
2002-2003-жж. КРСФнун Киреше башкармалыгынын жеке жактар менен иш 

алып баруу секторунун жетектөөчү адиси
2003-2009-жж. КРСФнун киреше башкармалыгынын камсыздандыруу 

төгүмдөрүн талдоо,  божомолдоо жана  эсепке алуу бөлүмүнүн  башчысы
2009-2020-жж. КРСФнун Киреше башкармалыгынын башчысы
2020-2021-жж- КРнын Мамлекеттик салык кызматы менен иш алып баруу 

башкармалыгынын башчысы
2021-жылдан баштап Социалдык фондунун камсыздандыруу төгүмдөрүн 

эсепке алуу боюнча башкармалыгынын башчысы
КРнын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу 

фондунун, КРнын профсоюздар федерациясынын, мамлекеттик Салык кызматынын 
Ардак грамоталары жана “Социалдык фондунун отличниги” төш белгиси менен 
сыйланган.

Үй- бүлөлүү, 3 баланын энеси

ЖАҢЫ ДАЙЫНДОО

РЫСКУЛОВ ТААЛАЙ АБАТОВИЧ
1970-жылы туулган.
1993-1999-жылдары Жалал-Абад мамлекеттик 

университетинде бухгалтердик эсеп адистиги боюнча 
окуган.

ЭМГЕК ТАРЖЫМАЛЫ: 1994-2000-жж: Кара-
Көл шаардык Социалдык жардам бөлүмүндө башкы 
бухгалтер, 2000-2003-жж: КР Социалдык фондунун 
Кара-Көл шаардык бөлүмүндө башкы бухгалтер, 
Социалдык фондунун Жалал-Абад облустук 

башкармалыгынын башкы бухгалтери – бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук 
бөлүмүнүн башчысы, Социалдык фондунун административдик чыгымдарды 
эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгынын башчысынын орун басары

2008-2009-жж: КР Социалдык фондунун финансы башкармалыгынын бюджеттин 
аткарылышы боюнча операцияларды эсепке алуу бөлүмүнүн башчысы, 2009-2010-
жж: КР Социалдык фондунун административдик чыгымдарды эсепке алуу жана 
отчеттуулук башкармалыгынын региондук органдары боюнча эсепке алуу жана 
отчеттуулук бөлүмүнүн башчысы; 2010-2013-жж: КР Социалдык фондунун финансы 
башкармалыгынын башчысынын орун басары – финансы бөлүмүнүн башчысы, 
2013-2016-жж: КР Социалдык фондунун административдик чыгымдарды эсепке 
алуу жана отчеттуулук бөлүмүнүн башчысы; 

2016-жылдан азыркыга чейин Социалдык фонддун финансылык эсепке 
алуу башкармалыгынын башчысы.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ардак грамотасы,  Социалдык фондунун 
Ардак грамотасы, «Социалдык фондунун отличниги» төш белгиси менен сыйлан-
ган.
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КЫЗМАТТАШУУ

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЕНСИЯЛЫК ЖАНА СОЦИАЛДЫК ФОНДДОРДУН  
ЭЛ АРАЛЫК АССОЦИАЦИЯСЫ
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Соцфонддун өкүлдөрү Москва шаарында 2021-жылдын 19-майынан 
20-майына чейин өткөн Пенсиялык жана социалдык фонддордун эл аралык 
ассоциациясынын (ПСФЭА) мүчөлөрүнүн ар жылдык жалпы чогулушуна 
катышты. 

ПСФЭА мүчөлөрүнүн ар жылдык жалпы чогулушу улгайып бараткан 
коомдун, эмгек рыногунда кайра түзүүлөр жана тез технологиялык өзгөрүүлөр 
шарттарында социалдык камсыздоонун алдында турган актуалдуу маселелерди 
жана көйгөйлөрдү талкуулоо үчүн, ошондой эле социалдык камсыздоо чөйрөсүндө 
негизги маселелерди жана көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган стратегиялык 
чечимдерди иштеп чыгуу үчүн ыңгайлуу аянтча болуп калды. 

Бул иш-чаранын жүрүшүндө Социалдык фонддун өкүлдөрү КМШ өлкөлөрүндө 
социалдык камсыздоо жаатында болуп жаткан өзгөрүүлөр, ПСФЭА Текшерүү 
комиссиясынын 2020-жылга карата отчету, ПСФЭА түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына 
арналган иш-чараларды даярдоо боюнча Ассоциациянын жүргүзүп жаткан иштери,  
директордун биринчи орун басары В.А. Мордвинцев даярдаган КМШ өлкөлөрүнүн, 
Грузиянын жана Балтиянын пенсиялык камсыздоо системаларынын салыштырма 
талдоосу жана Россия Федерациясынын Пенсиялык фондунун ишмердиги менен 
таанышышты, КМШ өлкөлөрүнүн пенсиялык фонддорунун ортосундагы өз ара 
аракеттенүү боюнча актуалдуу маселелерди талкуулашты, ошондой эле ПСФЭА 
жана өзүн-өзү жөнгө салуучу уюм Мамлекеттик эмес пенсиялык фонддордун 
улуттук ассоциациясынын ортосундагы кызматташтык жөнүндө меморандумга 
кол коюу жол-жобосуна катышты.

Мындан тышкары, ПСФЭА мүчөлөрүнүн Жалпы чогулушунун талаасында 
«Кыргыз Конгресси» жалпы россиялык коомдук уюмунун президенти К.Ш. Кожоев 
менен жолугушуу өтүп, анын жүрүшүндө Социалдык фондго Евразия экономикалык 
бирлигине мүчө мамлекеттердин  эмгекчилерин пенсиялык камсыздоо жөнүндө 
макулдашуу күчүнө киргендигине байланыштуу Россия Федерациясынын 
аймагында эмгектенген Кыргыз Республикасынын жарандарына түшүндүрүү 
иштерин жүргүзүүгө көмөк көрсөтүү маселелери талкууланды.   

Ошондой эле Россия Федерациясынын Эмгек жана социалдык коргоо 
министрлигинин жетекчилиги статс-катчы-министрдин орун басары              А.Н.Пудов 
жана Россия Федерациясынын Пенсиялык фондунун башкармасынын төрагасы А.С. 
Кигим менен жолугушуунун алкагында, тактап айтканда Евразия экономикалык 
бирлигине мүчө мамлекеттердин эмгекчилерин пенсиялык камсыздоо жөнүндө 
макулдашуунун алкагында кызматташууну мындан ары өнүктүрүү маселелери 
талкууланды.

СОЦФОНДДУН ӨКҮЛДӨРҮ ПСФЭА МҮЧӨЛӨРҮНҮН  
АР ЖЫЛДЫК ЧОГУЛУШУНА КАТЫШТЫ

КЫЗМАТТАШУУ
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ПЕНСИЯЛЫК САБАКТУУЛУК

• Камсыздандырылган адам пенсия  чектөө үчүн  кайсы учурда кайрылса, ошол 
кайрылган күндөн тартып пенсия чектелет, бирок ал камсыздандырылган 
адамдын пенсияга чыгуу укугу пайда болгон күндөн эрте болбошу керек.

• Камсыздандырылган адам пенсия курагына жеткенге чейин 6 ай мурда 
Социалдык фонддун аймактык органдарынын кароосуна курагы боюнча, 
анын ичинде жеңилдетилген шарттарда пенсия чектөө  үчүн зарыл болгон 
документтерди тапшыра алат, бирок пенсия жаш курагы туура келген күндөн  
баштап чектелет.

• Камсыздандырылган адам пенсия чектөө үчүн кайрылган күн мамлекеттик 
пенсиялык камсыздандырууну жүзөгө ашыруучу органдын пенсия дайындоого 
арызды керек болуучу бардык документтер менен кабыл алган күн эсептелет. 
Эгерде аталган арыз почта аркылуу жөнөтүлсө жана керек болуучу бардык 
документтер тиркелсе, пенсия алуу үчүн кайрылган күн деп ал арыз жөнөтүлгөн 
жердин почталык штемпелинде көрсөтүлгөн күн эсептелинет.

• Эгерде берилген документтерде жана милдеттүү мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруу максатында жекече (индивидуалдык) эсепке алуунун 
маалыматтарында пенсия дайындоого керек болгон маалыматтар жок 
болсо, мамлекеттик пенсиялык камсыздандыруучу орган кайрылган 
камсыздандырылган адамга анын кандай документтерди кошумча бериши 
керектигин түшүндүрөт. Эгерде мындай документтер тиешелүү түшүнүк 
алынган күндөн тартып үч айдан кечиктирилбестен берилсе, пенсия алуу үчүн 
кайрылган күн деп пенсия чектөө жөнүндө арыз кабыл алынган күн же ушул 
арыз жөнөтүлгөн жердин почталык штемпелинде көрсөтүлгөн күн эсептелинет.

Социалдык фонддун аймактык органдары камсыздандырылган адамга 
пенсия чектөөгө керек болгон документтерди алууда жана жол-жоболоштурууда 
консультация берүүгө жана жардам көрсөтүүгө милдеттүү.

а) майыптыгы боюнча пенсия - камсыздандырылган адам майып деп табылган 
күндөн тартып, эгерде пенсия чектөө үчүн кайрылган күндөн тартып үч айдан 
кечиктирбестен кайрылса, ал эми бул мөөнөттү өткөрүп жибергенде - пенсия 
чектөөгө кайрылган күндөн үч ай мурун;

б) багар-көрөрүнөн айрылгандыгына байланыштуу - баккан адамы өлгөн күндөн 
тартып, эгерде ал адам өлгөн күндөн тартып алты айдан кечиктирбестен кайрылса 
дайындалат, ал эми бул мөөнөт өтүп кеткенде - пенсия чектөөгө   кайрылган күндөн 
алты ай мурда.

socfond.kg

ПЕНСИЯ ЧЕКТӨӨГӨ КАЙРЫЛУУНУН  
ЖОЛ-ЖОБОЛОРУ
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ПЕНСИЯЛЫК САБАКТУУЛУК

КРдин "Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндөгү" 
мыйзамында пенсияга чыгуунун жеңилдетилген категориялары көрсөтүлгөн. 

Кыргызстанда эркектер 63-жашка толгондо (эмгек стажы 25 жыл болсо), аялдар 
58 жашка толгондо (20 жыл эмгек стажы болсо) пенсияга чыга алышат. Бирок, 
эркектерде 25 жылдык, ал эми аялдар 20 жылдык эмгек стажы толук  болбой калса, 
алар жаш курагы жеткенде толук эмес эмгек стаж менен пенсияга чыгууга укуктуу. 

Пенсияга чыгууга каралган жеңилдик категориялары:

1. Талап кылынган эмгек стажынан 15 жылга стажы көп болсо  пенсияга 3 жыл 
эрте чыгууга укугу бар.

Тактап айтканда, аялдар 55 жашынан (35 жыл эмгек стажы менен), эркектер 60 
жашынан (40 жыл эмгек стажы менен) пенсияга чыга алышат.

2. Пенсия курагына (58, 63) жеткенге чейин төмөндөгү категориядагы 
жарандар  да пенсияга эрте чыга алышат. Алар:

Өндүрүштө иштеген жумушчулар. 

КРнын өкмөтү тарабынан бекитилген эмгектин өзгөчө оор шартында (машина 
куруу, щахта, химиялык өнөр жай тармагы сыяктуу) № 1 (СП1) Тизмеге ылайык 
аялдар 15 жыл, эркектер 20 жылдык эмгек стажы менен 48, 53 жаштарында  эс 
алууга чыгууга укуктуу.

КРнын өкмөтү тарабынан бекитилген эмгектин оор шартында (рентген 
кабинети, медициналык лабораториялар, ультра үн менен изилдөө кабинет) 
текстиль тармагында иштегендер № 2 (СП2) Тизмеге ылайык аялдар 20 жыл, 
эркектер 25 жылдык эмгек стажы менен 53, 58 жашында чыга алышат.

3. Бийик тоолуу шартта жашаган аялдардын үч баладан көп баласы болсо  
(кенже баласын 8 жашка чейин тарбиялап чоңойткон болсо) 45 жашында 
20 жыл стажы менен, (анын 15 жылы ошол шартта жашап, иштеген болсо)
пенсияга чыга алат.

4. Алыскы жана  барууга кыйын аймактарда жашаган аялдар 20, эркектер 
25 жылдык эмгек стажы менен 55, 60 жаш курагында пенсияга эрте чыга 
алышат. 

5. Беш же андан көп бала төрөгөн аялдар 15 жылдык эмгек стажы менен  
балдарынын кенжесин 8 жашка чейин тарбиялап  аман-эсен чоңойткон 
болсо 53 жашында жеңилдетилген шартта пенсияга чыга алышат. 

6. Тубаса майып балдардын энелери жаш курагы 53-кө жеткенде, (баланы 
8 жашына чейин тарбиялап чоңойткон болсо) эмгек стажы 20 жыл болсо 
жеңилдетилген шартта чыга алат.

7. Гипофизардык нанизмо менен жабыркаган (лилипут жана карлик) аялдар 40 
жашында (15 жыл эмгек стажы), эркектер 45 жашында (20 жыл эмгек стажы 
менен) пенсияга чыгууга укуктуу.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ПЕНСИЯГА  
КИМДЕР ЭРТЕ ЧЫГА АЛАТ
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ПЕНСИЯЛЫК САБАКТУУЛУК

8. Учкучтар жана учуу сынагын өткөргөн тармакта иштегендер. 

Бул тизмеге аба экипажынын мүчөлөрү, учкучтар жана учкуч-инспекторлор 
кирип, аялдар 20 эмгек стажы менен (53 жаш), эркектер 25 жыл эмгек стажы 
менен (58 жаш) пенсияга эрте чыга алышат.

9. Түздөн-түз аба кемелеринин багытын жөнгө салып туруучу 
жумушчулар. 

Бул жеңилдикке кирген диспетчерлер, учкучтар, диспетчерлик борборлордун 
башчылары кирет. Аялдар 20 жылдык эмгек стажы жана эркектер 25 жылдык 
эмгек стажы менен 53, 58 жаш курагында пенсияга чыга алышат.

10. Жарандык авиациянын инженердик-техникалык кызматкерлери. 
Авиациялык техниктер, май куюучу станциялардын кызматкерлери ж.б. 
Аялдар 20 жылдык эмгек стажы менен (53 жаш) эркектер 25 жылдык эмгек 
стажы менен (58 жаш) чыга алышат.

11. Ишкана жоюлуп же жоюлуп кеткендиктен жумуштан кыскарып, ишсиз 
калгандар Жумуш берүүчү пенсия курагына жеткенге чейинки тиешелүү 
төлөмдөрдү Социалдык фондго которсо, аялдар 20 жылдык эмгек стажы (56 
жашында) менен, эркектер 25 жылдык эмгек стажы менен (61 жаш) пенсияга 
чыгат.

socfond.kg
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ПЕНСИЯЛЫК САБАТТУУЛУК

ПЕНСИЯНЫ КОЛУҢУЗГА АЛУУ ҮЧҮН

Пенсияны колго алуу 
үчүн сиз адегенде 

пенсия алуу ыкмасын 
(пенсияны үйүнө почта 
бөлүмүнүн кызматкери 
менен жеткирүү, почта 
бөлүмүнүн же банктын 

кассасында алуу же 
пенсиясынын суммасын 
пенсионердин банктагы 

карт-эсебине которуу 
аркылуу) тандап 

алышыңыз кажет.

Эгерде пенсионер 
жеткирүү ыкмасын 

өзгөрткүсү келсе, 
ал пенсиялык иши 
турган Социалдык 
фонддун аймактык 
башкармалыгына 

бул жөнүндө жазуу 
жүзүндө кабарлоосу 

керек.

Эгерде пенсионер коммерциялык банктын тейлөөсүнө өтүүнү чечсе, 
ал алдын ала пенсиясын алууга ыңгайлуу жана пайдалуу банкты 

тандап, жанына паспортун жана пенсиялык күбөлүгүн алып  банк 
менен тийиштүү келишим түзүп, андан кийин гана банк эсебинин 

маалыматтары менен  пенсиялык иши турган Социалдык фонддун 
аймактык башкармалыгына барып анан пенсияны жаңы ачылган 

банк эсебине чегерүү жөнүндө арыз бериши керек.

Эгер, жумуштап сыртка кетип  же кандайдыр бир башка жүйөөлүү 
себептер менен пенсияны өзүңүңүз ала албай турган болсоңуз 

сиздин пенсиясыңызды сиз  ишеним көрсөткөн адам алып турса 
болот. Ишеним кат боюнча колдонуу мөөнөтү бир жылдан өткөн 

пенсия пенсионер жыл сайын аны пенсия алган жери боюнча 
каттатуу фактысын ырастаган шартта ишеним каттын 

бардык колдонуу мөөнөтүнүн ичинде төлөнөт.
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ТАРИФТИК САЯСАТ

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

№ Код Категориялардын аталышы

Фонддор

Пенсиялык 
фонд

ММКФ ЭДЧФ МПТФ
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1. Тариф - негизги (юридикалык жактар үчүн)

1 001 Негизги кызматкер 15 8 2 0 0,25 0 2

2 001-64/69 Негизги кызматкер 15 10 2 0 0,25 0 0

3 003 Пенсионер 15 8 2 0 0,25 0 0

4 010 Чет өлкөлүк жаран 3 0 0 0 0 0 0

5 100 1-2-топтогу майыптар 15 2 0 0 0,25 0 0

6 101 УАСтын 1-2-топтогу майыптары 
жана аларга теңештирилген 
адамдар

15 0 0 0 0,25 0 0

7 102 УАСтын катышуучулары жана 
аларга теңештирилген адамдар

15 0 2 0 0,25 0 0

8 106 КТП 15 8 2 0 0,25 0 2

9 106-64/69 КТП 15 10 2 0 0,25 0 0

10 107 Пенсионер КТП 15 8 2 0 0,25 0 0

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

1 001 Негизги кызматкер 15 8 2 0 0,25 0 2

2 001-64/69 Негизги кызматкер 15 10 2 0 0,25 0 0

3 003 Пенсионер 15 8 2 0 0,25 0 0

4 010 Чет өлкөлүк жаран 3 0 0 0 0 0 0

5 100 1-2-топтогу майыптар 15 2 0 0 0,25 0 0

6 101 УАСтын катышуучусу/майыбы 15 0 2 0 0,25 0 0

7 102 УАСтын катышуучуларына 
теңештирилген адамдар

15 0 2 0 0,25 0 0

8 106 КТП 15 8 2 0 0,25 0 2

9 106-64/69 КТП 15 10 2 0 0,25 0 0

10 107 Пенсионер КТП 15 8 2 0 0,25 0 0

КАМСЫЗДАНДЫРУУ ТӨГҮМДӨРҮНҮН 
ТАРИФТЕРИНИН ЧЕНДЕРИ
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ТАРИФТИК САЯСАТ

3. Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коому үчүн тарифтер

1 001 Негизги кызматкер 15 7,5 2 0 0,25 0 2

2 101-64/69 Негизги кызматкер 15 9,5 2 0 0,25 0 0

3 003 Пенсионер 15 2 2 0 0,25 0 0

4 100 1-2-топтогу майыптар 15 2 2 0 0,25 0 0

5 101 УАСтын катышуучусу/майыбы 15 0 2 0 0,25 0 0

6 102 УАСтын катышуучуларына 
теңештирилген адамдар

15 0 2 0 0,25 0 0

7 106 КТП 15 7,5 2 0 0,25 0 2

8 06-64/69 КТП 15 9,5 2 0 0,25 0 0

9 107 Пенсионер КТП 15 2 2 0 0,25 0 0

4. Коммерциялык эмес, диний жана коомдук уюмдар үчүн тарифтер

1 001 Негизги кызматкер 15 8 2 0 0,25 0 2

2 001-64/69 Негизги кызматкер 15 10 2 0 0,25 0 0

3 003 Пенсионер 13 2 0 0 0,25 0 0

4 010 Чет өлкөлүк жаран 3 0 0 0 0 0 0

5 100 1-2-топтогу майыптар 13 2 0 0 0,25 0 0

6 101 УАСтын катышуучусу/майыбы 13 0 2 0 0,25 0 0

7 102 УАСтын катышуучуларына 
теңештирилген адамдар

13 0 2 0 0,25 0 0

8 106 КТП 15 8 2 0 0,25 0 2

9 106-64/69 КТП 15 10 2 0 0,25 0 0

10 107 Пенсионер КТП 13 2 0 0 0,25 0 0

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

1 001 Негизги кызматкер 15 8 2 0 0,25 0 2

2 001-64/69 Негизги кызматкер 15 10 2 0 0,25 0 0

3 003 Пенсионер 15 8 2 0 0,25 0 0

4 010 Чет өлкөлүк жаран 3 0 0 0 0 0 0

5 100 1-2-топтогу майыптар 15 2 0 0 0,25 0 0

6 101 УАСтын катышуучусу/майыбы 15 0 2 0 0,25 0 0

7 102 УАСтын катышуучуларына 
теңештирилген адамдар

15 0 2 0 0,25 0 0

8 106 КТП 15 8 2 0 0,25 0 2

9 06-64/69 КТП 15 10 2 0 0,25 0 0

10 107 Пенсионер КТП 15 8 2 0 0,25 0 0

6. Жеке ишкерлер үчүн тарифтер

1 001 Негизги кызматкер 15 8 2 0 0,25 0 2

2 001-64/69 Негизги кызматкер 15 10 2 0 0,25 0 0

3 003 Пенсионер 15 8 2 0 0,25 0 0

4 010 Чет өлкөлүк жаран 3 0 0 0 0 0 0
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5 100 1-2-топтогу майыптар 15 2 0 0 0,25 0 0

6 101 УАСтын катышуучусу/майыбы 15 0 2 0 0,25 0 0

7 102 УАСтын катышуучуларына 
теңештирилген адамдар

15 0 2 0 0,25 0 0

8 106 КТП 15 8 2 0 0,25 0 2

9 06-64/69 КТП 15 10 2 0 0,25 0 0

10 107 Пенсионер КТП 15 8 2 0 0,25 0 0

7. Текстиль жана тигүү өндүрүшүндө иштеген жалданган кызматкерлер үчүн тарифтер

1 001 Негизги кызматкер (тигүүчү) 4,75 4 1 0 0,25 0 2

2 001-64/69 Негизги кызматкер (тигүүчү) 4,75 6 1 0 0,25 0 0

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

4 010 Чет өлкөлүк жаран 3 0 0 0 0 0 0

5 100 1-2-топтогу майыптар 4,75 2 1 0 0,25 0 0

6 101 УАСтын катышуучусу/майыбы 4,75 0 1 0 0,25 0 0

7 102 УАСтын катышуучуларына 
теңештирилген адамдар

4,75 0 1 0 0,25 0 0

8 106 КТП 15 8 2 0 0,25 0 2

9 106-64/69 КТП 15 10 2 0 0,25 0 0

10 107 Пенсионер КТП 15 8 2 0 0,25 0 0

8. Жогорку технологиялар паркынын жана анын дирекциясынын  
кызматкерлери үчүн тарифтер

1 001 Негизги кызматкер 0 10 0 0 0 0 2

2 101-64/69 Негизги кызматкер 0 12 0 0 0 0 0

3 003 Пенсионер 0 10 0 0 0 0 0

4 100 1-2-топтогу майыптар 0 2 0 0 0 0 0

5 106 КТП 15 8 2 0 0,25 0 2

6 06-64/69 КТП 15 10 2 0 0,25 0 0

7 107 Пенсионер КТП 15 8 2 0 0,25 0 0

9. Айыл-чарба кооперативдери үчүн тарифтер

1 001 Негизги кызматкер 0 8 1,75 0 0,25 0 2

2 001-64/69 Негизги кызматкер 0 10 1,75 0 0,25 0 0

3 003 Пенсионер 0 8 1,75 0 0,25 0 0

4 010 Чет өлкөлүк жаран 3 0 0 0 0 0 0

5 100 I жана II топтогу майыптар 0 2 1,75 0 0,25 0 0

6 101 УАСтын катышуучусу/майыбы 2 0 0 0 0 0 0

7 102 УАСтын катышуучуларына 
теңештирилген адамдар

2 0 0 0 0 0 0

8 106 КТП 0 8 1,75 0 0,25 0 2

9 106-64/69 КТП 0 10 1,75 0 0,25 0 0

10 107 Пенсионер КТП 0 8 1,75 0 0,25 0 0

ТАРИФТИК САЯСАТ



19          Июнь, 2021-жыл

10. Жалпы категориялар үчүн тарифтер

1 103 Бирдиктүү салыктын же салык 
контрагынын негизинде салык 
салуунун жөнөкөйлөтүлгөн 
системасы боюнча милдеттүү 
патентти сатып алуу жолу менен 
жалпы салык режиминин жана/
же атайын салык режиминин 
негизинде салык төлөөчү ЖИ

8,75 0 1 0 0,25 0 0

2 104 Ижарага берүүчү 8,75 0 1 0 0,25 0 0

3 103 Ыктыярдуу патентти сатып алуу 
аркылуу атайын салык режими-
нин негизинде салык төлөөчү 
(кыймылдуу жана кыймылсыз 
мүлктү ижарага берүүдөн ки-
реше алуучу жеке ишкерлерден 
сырткары), ошондой эле товар-
ларды контейнерлерден,  
павильондордон, күркөлөрдөн 
сатуу аркылуу иш жүргүзгөн ЖИ

0 89,75 0 10 0,25 0 0

4 103 Базарларда товарларды лоток-
тордон, соода орундарынан 
сатуу аркылуу ишкердик ишин 
жүргүзгөн ЖИ

0 89,75 0 10 0,25 0 0

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

socfond.kg

ТАРИФТИК САЯСАТ
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МААЛЫМАТ САНДАР

2021-жылдын январь-март айларында Социалдык фонд тарабынан 24973 
жаранга пенсия чектелди.

Ошонун ичинде, 2021-жылы май айында 5931 жаранга пенсия чектелди, 
андан тышкары, эмгек стажы, эмгек акысы, окуусу жана майыптыгы боюнча 750 
пенсионерге кошумча берилген документтерге ылайык пенсиялар кайрадан 
эсептелди.

Социалдык фонддун жарандардын кайрылуулары менен иш алып баруу 
бөлүмүнө 2021-жылдын январь-май айларында 4010 арыз жана даттануу 
кайрылуулар келип түшкөн. Анын ичинен:

• жазуу түрүндө кайрылуулар -274;
• ооз эки кайрылуулар - 275;
• электрондук кайрылуулар - 89.
2021-жылдын январь-май айларында келип түшкөн мамлекеттик социалдык 

камсыздандыруу жана пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө маселелери боюнча  
толук түшүндүрмө берилди жана жарандардын жазуу жүзүндөгү (электрондук, 
оозеки) кайрылуулардын тематикасы төмөнкү багыттар боюнча болду.

• пенсиялардын өлчөмдөрүн жогорулатуу жөнүндө;
• мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө;
• пенсияларды индексациялоо тууралуу;
•  пенсияга укугу боюнча;
• пенсия чектөө, пенсияларды өз убагында төлөө жана туура эсептөө тууралуу;
• пенсиянын топтоо бөлүгүндөгү пенсиялык топтоолорун чектөө жана төлөө 

жөнүндө.
Ошондой эле, 35 жаран Социалдык фонддун төрагасы, төраганын орун басарлары 

жана Иш башкаруучунун кабыл алуусунда болду жана кабыл алууда болгон суроо-
талаптарына тиешелүү чаралар көрүлдү.

Андан тышкары, 54-33-16, 57-66-67 “Ишеним телефону” жана 0555 64-04-16 
“Уюлдук ишеним телефону” аркылуу  мамлекеттик жана расмий тилде мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу жана пенсия менен камсыз кылуу чөйрөсүндө 
жеткиликтүү оозеки түшүндүрмөлөр берилип келүүдө.

2021-жылдын январь-май айларында 3337 телефон чалуулар, анын ичинен  
уюлдук телефон аркылуу 504 чалуулар түшкөн.

СОЦФОНД 2021-ЖЫЛДЫН ЯНВАРЬ-МАЙ  
АЙЛАРЫНДА 24973 ЖАРАНГА ПЕНСИЯ ЧЕКТЕДИ

2021-ЖЫЛДЫН ЯНВАРЬ-МАЙ  
АЙЛАРЫНДА 4010 АРЫЗ ЖАНА КАЙРЫЛУУЛАР  

КЕЛИП ТҮШТҮ
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МААЛЫМАТ САНДАР

- Бишкек ш.  — 3 млрд 396,2 млн сом
- Чүй обл. — 3 млрд 190,8 млн сом
- Нарын обл. — 1 млрд 655,7 млн сом
- Ысык-Көл обл. — 1 млрд 892,2 млн сом
- Талас обл. — 858,9 млн сом
- Ош ш. — 745,1 млн сом
- Ош обл. — 3 млрд 799,2 млн сом
- Баткен обл. — 1 млрд 658,4 млн сом
- Жалал-Абад обл. — 3 млрд 558,0 млн сом

Пенсия жана жөлөкпулдардын каржылануусу 2021-ж. май айына 4 млрд 182,7 
млн сом түздү.

Социалдык фонддун Call-борбору иштеп жатат жана негизги социалдык 
камсыздандыруу, пенсиялык камсыздоо жаатындагы маселелер боюнча 1202 
кыска номери аркылуу толук түшүндүрмөлөр берилүүдө.

2021-жылдын май айында Соцфонддун Call-борборуна  894 кайрылуу келип 
түшкөн.

Андан тышкары сайт аркылуу онлайн-офлайн режиминде 603 сайт аркылуу 
электрондук кайрылуу келип түшкөн.

Соцфонддун Call-борборуна  кайрылуулардын басымдуу бөлүгү камсыздандыруу 
төгүмдөрдү төлөөчүлөрдөн, иштебеген жарандардан, чет өлкөлүк жарандардан, 
пенсионерлерден жана иштеген пенсионерлерден келип түшөт.

socfond.kg

2021-Ж. ЯНВАРЬ-МАЙ АЙЫЛАРЫНДА ПЕНСИЯ ЖАНА 
ЖӨЛӨКПУЛГА 20 МЛРД 754,5 МЛН СОМ КАРЖЫЛАНДЫ

CALL-БОРБОРУ ЯНВАРЬ-МАЙ 
АЙЛАРЫНДА 13027 КАЙРЫЛУУ КАБЫЛ АЛДЫ
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭГЕМЕНДҮҮЛҮГҮНӨ 30 ЖЫЛ

Эгемен Кыргызстандын баштапкы 
тарыхындагы алгачкы парламент 
чакырылыш номери жок болгон. 
Атпай журтка таанымал саясатчы, 
мамлекеттик ишмер Медеткан  
Шеримкулов 1990-жылдын 
11-декабрынан 1995-жылдын март 
айына чейин төмөндө сөз боло турган 
парламенттин төрагасы болуп турган.

Совет доорундагы партиялык 
жана мамлекеттик ишмер, эгемен 
Кыргызстандын  легендарлуу пар-
ламентинин төрагасы Медеткан 
Шеримкулов  Кыргыз Республи-
касынын эгемендүүлүгү кантип  
жарыяланган жана кантип телчи-
гип отургандыгы боюнча атайын 
иш бөлмөбүзгө келип эскерип өттү.

Дүйнөнү саясый өңүттөн да бир 
топ сестентип турган Советтер Союзунун курамынан чыгып, өз эгемендигин 
жарыялаган жаш Кыргызстандын  ошол жылдардагы ар бир саясый окуясы 
Медеткан Шеримкуловичтин күнү бүгүнкүдөй эсинде.

***
1990-жылдын февраль айында, Советтер Союзунун гүлдөп турган мезгилинде 

Кыргызстанда Жогорку Кеңешке жаңы шайлоолор болду. 350 депутат шайланып 
келди. Ошол 90-жылкы болгон шайлоо биринчи жолу альтернативдүү түрдө өткөн 
шайлоо болду. Эгерде, мурдагы шайлоолордо советтик-партиялык кызматкерлер 
же ошол партиялык уюмдардын жетекчилери атаандашсыз (альтернативсиз) өтүп 
келишсе, бул жолку шайлоодо андай жетекчилер атаандаштыкка чыдабай,элдин 
колдоосуна ээ боло алышкан жок. Анын натыйжасында депутат боло албай 
калышты. Демократиялык кыймыл жаңы башталып, демократия деген терминдин 
түшүнүгү калың элге тарап келе жаткан мезгил эле. Эл дагы бизге демократия 
керек, биз демократиялык багыт менен кетебиз, жаңы  жолду  тандайбыз деген аң-
сезим өрчүп турган чакта эл өзү эле чыгаан уул-кыздарын тандап, шайлап алышты. 
Жогоруда  белгилеп өткөн 350 депутат ошентип партиялык креслолордон эмес, 
элдин ичинен чыккан талапкерлер болду.

1990-жылдын 27-октябрында  ошол парламент Кыргызстандын  1-президентин 
шайлады. Ал эми ошол эле жылдын 15-декабрында парламент кыргыз 
тарыхындагы өтө маанилүү, тарыхый чечимдердин бири болгон Кыргыз 

Кыргыз Республикасынын легендарлуу  
парламентинин Төрагасы 

МЕДЕТКАН ШЕРИМКУЛОВ: 
”Пенсияга 74 жашымда чыктым”
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Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндө  декларация кабыл алды. Бул 
учурда Советтер Союзу  дагы эле жашап турган, союз урап калат деген ойлор, 
божомолдор  жарала элек болчу. Мына ошол суверендүүлүк  жөнүндө декларацияда 
ошол парламенттин депутаттарынын көрөгөчтүгү - мамлекеттин келечегин 
ойлогондугунда  болду. Кыргыз ССРи (Советтик Социалисттик Республикасы) 
деген союздук республика парламенттин чечими менен Кыргыз Республикасы 
деп өзгөртүлдү. 1991-жылдын 31-августундагы “Кыргыз Республикасынын көз 
карандысыздыгы  жөнүндө” декларацияда  дагы бир жолу толукталып, бекемделди. 
1993-жылдын  5-майында суверендүү Кыргызстандын жаңы Конституциясында 
да Кыргыз Республикасынын Конституциясы деп аталды. 

1991-жылдын 31- августундагы декларациянын 4-беренеси менен “дүйнө 
парламенттерине, алардын катарында союздан  бөлүнүп, тарап  чыккан 
мурдагы союздук республикаларга “Кыргыз Республикасынын   эгемендүүлүгүн  
таанууңуздарды суранабыз” деп кайрылуу жөнөттүк. Ал кайрылууларга 
парламенттин Төрагасы катары мен кол койдум. Жалпысынан 200дөй парламентке 
кайрылуу жибердик. Ал кайрылуунун негизинде алар парламенттеринен 
ратификациялап беришти. Дүйнөлүк коомчулук, саясый карта, өнүккөн жана 
өнүгүп келе жаткан  мамлекеттердин дээрлиги ошентип өзүнүн аймагы, жери, 
тили бар Кыргыз Республикасы жөнүндө маалымдуу болушту. 

Жакын арада, тагыраак айтканда 1992-жылдын 2-мартында  Бириккен Улуттар 
Уюму Кыргыз Республикасын мүчө кылып кабыл алышты. Ошол эле жылдын 
3-мартында мамлекеттин желегин бекиттик. 1992-жылдын 18-декабрында Кыргыз 
Республикасынын Гимнин бекиттик. Парламенттин 1993-жылдын 3-майындагы 
чечиминин негизинде 10-майдан баштап Кыргыз Республикасы өзүнүн улуттук 
валютасын киргизди. Мамлекеттин гимни, герби, желегинен сырткары улуттук 
валюта киргизилгени тескерисинче башка  республикаларды таң калтырып 
эле жатып калды. Мына азыр, Кыргызстандын валютасы жакшы эле кармалып 
турат. Ошол учурдагы жаш өлкөнүн жаңыча ойлоно билген  экономисттери, 
финансисттери жөн адистер эмес экенин далилдешти. Борбор Азия чөлкөмүндө 
биздин сом- бекем валюта. 

Көптөгөн дүйнөлүк жана регионалдык уюмдардын мүчөсү болуп кабыл 
алындык. Бир катар өлкөлөр менен  эки тараптуу экономикалык, социалдык-
саясый, маданий жана соода байланышуу боюнча макулдашууларды,  
келишимдерди түзүүгө жана кызматташууга жетише баштадык. Ошентип Кыргыз 
Республикасы эгемен мамлекет катары өзүн башкаларга таанытып, татыктуу 
ордун табууга аракет кыла баштады.

Кыргыз тарыхы  бара-бара ошол жолку парламентти легендарлуу деп атап 
калды. Суверендүү өлкөнү түптөө жана көтөрүү легендарлуу парламенттин 
тарыхый эмгеги болуп калды, тарыхтан бул унутулбайт жана  өчүрүлбөйт.

 Мамлекеттик түзүлүшкө келгенде биринчи жолу дүйнөдөгү цивилизациялуу 
өлкөлөрдүн башкаруу формасын, башкача айтканда бийликтин 3 бутагын: 
мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийлигин киргиздик. Буга чейин бийликтин 
бардык бутагы коммунисттик партиянын гана колунда болгон. Ошентип бийлик 
бутактары легендарлуу парламенттин арты менен түзүлдү деп сыймыктанып 
белгилөөгө болот. 30 жылдын ичинде  Конституцияга канча жолу  өзгөртүүлөр 
жана толуктоолор киргизилбесин, бийликтин 3 бутагы ар дайым болот. 

1991-жылдын 5-февралында  республиканын борбор шаары- Фрунзеге өзүнүн 
мурдагы тарыхый аталышын кайтарып берди.

1860-жылдарда орустар Бишкекти өз тилине ылайыкташтырып Пишпек деп 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭГЕМЕНДҮҮЛҮГҮНӨ 30 ЖЫЛ



24          Июнь, 2021-жыл

жазылып калган. Этимологиясы эч кандай тарыхый баалуулукту түшүндүрбөйт. 
1925-жылы 31-октябрда Михаил Васильевич Фрунзе дүйнө салгандан кийин 
1926-жылы 12-майда Пишпектин тургундарынын демилгеси менен Фрунзе аты 
берилген. Михаил Фрунзе биздин жердешибиз. Ал кишинин ысымы көчөгө, музейге 
ыйгарылып, эстелиги темир жол бекетинин алдына тургузулган. 

Ошентип борбор калаага Бишкек баатырдын ысымы ыйгарылган. Албетте, 
талкуу учурунда Манас деп атоо жөнүндө да сунуштар айтылган.

Албетте,  ал парламенттин өлкөнүн тарыхынан орун алган орчундуу  саясый 
окуяларынын баарын санап отуруу көп убакытты талап кылат, бирок, айта кетүүчү 
бир далил – дүйнөнүн саясый картасынан орун алган суверендүү  Кыргызстандын 
ошол кездеги бардык расмий документтеринде эгемендүүлүк жөнүндөгү 
декларациядан баштап менин кол тамгам (подпись) калды, алыскы жана жакынкы 
чет өлкөлөргө жөнөтүлгөн кайрылууларда  парламенттин Төрагасы Медеткан 
Шеримкуловдун аты жана койгон колу кетти. Албетте, мен бул үчүн сыймыктанбай 
кое албайм.

Ошентип жалпылап айта турган болсом, парламент  Азия континентеги 
кичинекей өлкө болгонуна карабай Кыргыз Республикасы деген  демократиялуу 
эгемен жаңы өлкө түздү. Парламенттин легендарлуулугу ушунда!

***
Кыргыз  тарыхында биринчи жолу цивилизациялык жаңы деңгээлде көз 

карандысыз, өзүнүн аймагы, эли, элин башкарган бийлиги бар мамлекет түздүк. 
Бул-биринчиси. Экинчиси-ошол мамлекетти дүйнөгө таанытты. Үчүнчүсү-ошол 
мамлекеттин иштөө  принциптерин аныктап берди. 

Кыргыз Республикасынын жараны катары албетте мен өлкөнүн пенсиялык 
системасы жөнүндө кабарым бар. Өзүм да пенсионермин. Эгемендиктин 
алгачкы жылдары мамлекеттик социалдык камсыздандыруу системасы өзүнүн 
мыйзамдарын жана нормативдик актыларын иштеп чыккыча ошол учурга чейин 
күчүндө турган мыйзамдарга ылайык (союздун алкагында кабыл алынган) 
пенсиялык камсыздоо уланып келди.

Рынок экономикасы адам өзүн өзү камсыздоосун талап кылат. А биздин 
советтик эл – өкмөт камсыздап бергенге көнүп калышкан. Азыр мындай 
түшүнүктөн арылыш керек. Иштеп баштаган адам эң биринчи ишке чыккан 
күнүнөн  баштап пенсиясын ойлоно жүрүшү керек. Кам көрүүнү бир күнгө да 
кечиктирүүнүн кереги жок. Карыган чагында өзүнө сарптала турган каражатты 
адам өмүр бою, жаш кезинен баштап чымчып болсо да, чогулта бергени жакшы. 
Улгайганда, алдан күчтөн тайыганда пенсияга болгон чегерүүлөрү адамды багат. 

Кыргызстанда пенсиянын көлөмү өтө төмөн! Мен билимимди, күчүмдү, 
тажрыйбамды мамлекеттин ишине арнаган адаммын. 2013-жылы 74 жашымда 
пенсияга чыгайын десем, 5900сом болот деп эсептешти! 60 жашымда эмес, 
63 жашымда эмес, 74кө чыккыча жүрдүм. Анткени мамлекеттик жогорку 
кызматтарда болдум, мурдатан деле чыгып алсам болмок, бирок, бутуна бекем 
тура элек мамлекет болсок, айлык алып жатсам... Эми мунун үстүнө пенсия да 
кошуп алайынбы деп жүрдүм. Анан  менин мамлекет үчүн жасаган эмгегим, 
сыйлыктарым эсептелип отуруп 12700 сомго жетип калды. Башкалардыкындай 
80 миң же  башка эмес. 2019-жылы 80 жашка чыкканымда Социалдык фонд 
пенсияма 100 сом кошуп бере баштады. Албетте, бул жылдардын аралыгында 
университеттерде иштедим, калем акылар болду, индексациялар болду дегендей, 
пенсиямдын суммасы бир точкада турган жок.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭГЕМЕНДҮҮЛҮГҮНӨ 30 ЖЫЛ
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***
Адамга жаш кезинде көп белгилүү инсандар сыртынан жакшы көрүнө берет. 

Жакындан билбейсин да. Барган сайын аралашып калсаң, чогуу иштешип да 
калсаң кээде баштапкы ойлоруңду өзгөрткөн учуруң болот. Тагдырымда кандай 
гана жогорку даражалуу адамдар менен жолукпадым! 

Атактуу академиктер, падышалар, дүйнөнү дүңгүрөткөн мамлекет башчылары- 
бир гана нерсени айтам – баардык адам адегенде пенде экен! Ал эми дүйнө жүзүнө 
өз идеяларын тараткан жана аны сиңире алган тарыхый улуу инсандар жөнүндө  
болсо, кеп башка. Сап башында - Улуу пайгамбарыбыз турат. Исламдын касиетин, 
өзгөчөлүгүн, түбөлүктүүлүгүн жер бетиндеги пенделерге жайылтып, тааныта 
алды. Кийинки замандын үлкөн саясатчыларынан Октябрь Революциясынын 
жеңишинен бери карай эсептесек анда –Ленин. Бул киши негиздеген коммунисттик 
партиянын идеяларына ишенген өлкөлөр дүйнө жүзүн каптады. Жер шарынын 
жарымы коммунисттик мамлекеттер болуп калды. 

Урап калган Францияны экинчи дүйнөлүк согуштан кийин кайрадан калыбына 
келтирип 10 жыл башкарган Шарль де Голль. Жаштар “кетсин” дегенде башын 
бийик көтөрүп, басып кетти.

Канча кыйынчылык болбосун Англияны  сактап калган Черчилль. Бүт 
дүйнө жүзүнө жалгыз туруштук берип, СССРди кармап турган Сталин. Булар 
тарыхый адамдар, мамлекет башчылары! Ушундай адамдар баалуу. Ар биринин 
артыкчылыгы да,  кемчилиги да болгон. Бирок алар тарых жасаган, тарыхта 
калган  инсандар.

Көрсө, жараткан идеалдуу адамды жаратпайт экен да. ошондуктан дүйнөдөгү 
күчтүү саналган аскер башчылары болобу же мамлекет башчыларыбы, 
искусствонун адамдарыбы  жеке адамдык сапатында кемчиликсиз болушу 
мүмкүн эмес. Бирок андай адамдардын тарыхтагы ордуна жараша баа берилиши 
зарыл.

Бараандуу баяныңыз үчүн рахмат. Бар болуңуз.

Клара Тапкеева

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭГЕМЕНДҮҮЛҮГҮНӨ 30 ЖЫЛ
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ТАБИЯТ БАЙЛЫГЫ

Улуттук илимдер академиясынын Суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика Тянь-
Шань бийик тоолуу илимий борборунун маалыматы боюнча өлкөнүн жалпы суу 
запасы 458 миллиард куб.

Кыргызстан жыл сайын Өзбекстанга 24-25 миллиард куб, Казакстанга алты 
миллиард куб, Тажикстанга эки миллиард куб суу берет. Ал эми Кытайга бизден 
жети миллард кубга жакын суу агып чыгып турат.

Өлкөдө жалпы суу запасы 458 миллиард куб метрди түзсө, анын 85 пайызы 
муз түрүндө, башкача айтканда, мөңгүлөрдөн турат десек болот. Азыркы учурда 
республика аймагында дарыя суу агымы 51-52 миллиард куб, көлдөрдөгү суунун 
запасы Ысык-Көлдү кошпогондо 6,2 миллиард куб, жер астында 10 миллиарддан 
ашык жана мөңгүлөрдө 390 миллиард куб суу бар. Бул 2010-жылга карата 
жүргүзүлгөн улуттук баяндоонун жыйынтыгы. Ал эми СССРдин 1970-жылы 
чыгарган мөңгүлөр каталогун карай турган болсок, мөңгүлөрдүн 493 миллиард 
куб метр болгонун көрөбүз. 2000-жылы 417 миллиард куб болуп азайган. Бул 
сандар мөңгүлөрдүн кескин түрдө эрип жатышынан кабар берет. Муну дүйнөлүк 
климаттын өзгөрүшү менен байланыштырсак болот. Жалпысынан Кыргызстан 
жер астындагы да, жер үстүндөгү да сууга бай өлкө. Ошондуктан кошуна төрт 
мамлекетти кылымдардан бери суу менен камсыздап келебиз. Бизден чыккан 
суунун аркасы менен 1967-1987-жылдар аралыгында Өзбекстандын айдоо 
аянттары 1,4 миллион гектарга, ал эми Казакстандыкы 1,3 миллион гектарга 
көбөйгөн. Ошол эле учурда Кыргызстанда болгону 189 миллион гектар гана айдоо 
жери кошулган.

Эгер, совет доорунда өлкөдөн агып чыккан суу үчүн кошуна мамлекеттер газ, 
көмүр жана азык-түлүк түрүндө компенсация төлөп келишкен болсо, учурда 
мындай келишимдер жокко эсе.

Өлкөдөгү мөңгүлөрдүн 70 пайызы Ысык-Көл облусунда жайгашкан.
Окумуштуу Владимир Романовскийдин изилдөөсү боюнча эгер көлгө куйчу 

суудан сугатка пайдаланылбаса, анда Ысык-Көл 1618 метрге көтөрүлмөк. Анын 
учурдагы тереңдиги 1607 метрди түзөт.

Адистердин айтымында өлкө аймагындагы мөңгүлөрдүн 70 пайызга жакыны 
Ысык-Көл облусунда жайгашкан. Алардан Нарын, Тарим, Сары-Жаз суулары 
пайда болуп, кошуна мамлекеттерге агып чыгып турат. Ал эми күңгөй тескейинде 
жайгашкан мөңгүлөр жергиликтүү калктын муктаждыгына жумшалып, көлгө куят. 
Бирок айдоо жерлерди сугарууга суу эффективдүү пайдаланылбагандыктан, биз 
жыл сайын чоң өлчөмдөгү мөңгү сууларын жоготуп жатабыз. Жыйынтыгында көлгө 
суу көп куйбай, ал азаюуда. Окумуштуулар эгер көлгө куйган сууларга тийбесек 
бүгүнкү күндө ал болжол менен Балыкчыдагы Көтмалды босогосуна жакындамак 
деп айтышкан. Анын тереңдиги 1620 метр. Андыктан учурда өкмөттүн алдында 
Ысык-Көл облусундагы сугат жерлерде сугаруунун жаңы ыкмаларына өтүү менен 
көлдү сактап калуу же башка жолдорун издөө турат.

Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн алгачкы каталогу 1960-70-жылдары түзүлгөн
Мөңгүлөрдү эритпей сактап калуу мүмкүн эмес. 

КЫРГЫЗСТАН ОРТО АЗИЯДАГЫ ӨЗҮНӨН СУУ  
АГЫП ЧЫККАН ЖАЛГЫЗ ӨЛКӨ
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ТАБИЯТ БАЙЛЫГЫ

Адистердин айтымында, өлкө аймагында ачык, көрүнүп жаткан мөңгүлөр 
гана иликтөөгө алынган. Чаң басып калып, байкалбай жаткан түрлөрү да кезигет.

"Кыргыз Тянь-Шаны жана Памир Алай мөңгүлөрүн изилдөө иштери мындан 
50-60 жыл мурда башталган. Анда мөңгүлөрдүн жалпы аянты 8009 чакырымды 
ээлеп, көлөмү 494 чакырым кубга жеткен. 2000-жылы окумуштуу Валерий 
Кузьмиченоктун математикалык жана картографиялык моделинде ушул эле 
мөңгүлөрдүн аянты 6200 чакырымды, ал эми көлөмү 417 чакырым кубду түзөрү 
белгиленген. Мөңгүлөрдүн азайышы боюнча үчүнчү улуттук билдирүүнү биз 
2010-жылы алдык. Анда алар 390 чакырым кубга азайгандыгы айтылат. Ал 
эми кытай окумуштууларынын маалыматында жалпы Тянь-Шандагы мөңгүлөр 
баштапкы абалынан учурда 17 пайызга кичирейгендиги кабарланат. Булардын 
азаюусу, эриши же кичирейиши — табигый көрүнүш. Азырынча аны сактап калуу 
адам колунан келбей турган иш", - дешет адистер.

Окумуштуулар мөңгүлөрдүн эришине күндүн жылдан-жылга ысышы 
жана токойлордун өтө тездик менен азайып жатышы биринчи себеп экенин  
белгилешүүдө.

Макала интернеттен алынды
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Представители Социального фонда приняли участие в ежегодном общем 
собрании членов Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов 
(МАПСФ) в период с 19 по 20 мая 2021 года в г. Москва.

Ежегодное общее собрание членов МАПСФ стала благоприятной площадкой 
для обсуждения актуальных вопросов и проблем, стоящих перед социальным 
обеспечением в условиях старения общества, преобразований на рынке труда 
и быстрых технологических изменений, а также площадкой по выработке 
стратегических решений направленных на решение ключевых вопросов и проблем 
в сфере социального обеспечения.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОЦФОНДА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В ЕЖЕГОДНОМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ МАПСФ

В 1992 году Пенсионный фонд КР (ныне 
Социальный фонд КР) вступил в членство в 
Ассоциацию пенсионных и социальных фондов 
(АПСФ, ныне МАПСФ), г. Москва, Российская 
Федерация.

Членство в МАПСФ предусматривает:
Сотрудничество в международном плане, направленное на 

защиту, поощрение и развитие социального обеспечения;
Получение от Ассоциации консультативной, методической и иной 

помощи;
Внесение на рассмотрение органов управления Ассоциации 

предложений по всем вопросам деятельности Ассоциации, участие в 
их обсуждении и принятии решений; и т.д. 

Участие в международных мероприятиях, инициированных 
членами МАПСФ и ее партнерами.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

В ходе данного мероприятия представители Социального фонда ознакомились 
с происходящими изменениями в области социального обеспечения в странах 
СНГ, с отчетом Ревизионной комиссии МАПСФ за 2020 год, с проводимой работой 
Ассоциации по подготовке мероприятий посвященных 30-летию образования 
МАПСФ, с сравнительным анализом систем пенсионного обеспечения стран СНГ, 
Грузии и Балтии подготовленным Первым заместителем директора МАПСФ В.А. 
Мордвинцевым, с деятельностью Пенсионного фонда Российской Федерации, 
обсудили актуальные вопросы по взаимодействию между пенсионными фондами 
стран СНГ, а также приняли участие в процедуре подписания Меморандума о 
сотрудничестве между МАПСФ и саморегулируемой организацией Национальная 
ассоциация негосударственных пенсионных фондов.

Кроме того, на полях Общего собрания членов МАПСФ состоялась встреча 
с президентом Общероссийской общественной организации «Кыргызский 
Конгресс» Кожоевым К.Ш., в ходе которой обсуждены вопросы оказания 
содействия Социальному фонду в проведении разъяснительных работ с 
гражданами Кыргызской Республики, осуществляющими трудовую деятельность 
на территории Российской Федерации, в связи вступлением в силу Соглашения 
о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского 
экономического союза.

Также в рамках встречи с руководством Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации в лице статс-секретаря-заместителя Министра 
А.Н. Пудова и Пенсионного фонда Российской Федерации в лице Председателя 
Правления А.С. Кигима обсуждены вопросы дальнейшего развития 
сотрудничества, в частности в рамках Соглашения о пенсионном обеспечении 
трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза.

socfond.kg
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В начале июня под председательством директора 
Департамента трудовой миграции и социальной защиты П.У. 
Суюмбаевой состоялось совещание по вопросам реализации 
Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств - 
членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года 
и Порядка взаимодействия между уполномоченными органами, 
компетентными органами государств - членов Евразийского 
экономического союза и Евразийской экономической комиссией 
по применению норм Соглашения о пенсионном обеспечении 
трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза 
от 20 декабря 2019 года в режиме видеоконференции в г. Москва.

На конференции присутствовали представители уполномоченных и 
компетентных в сфере пенсионного обеспечения и здравоохранения органов 
государств - членов Евразийского экономического союза (далее - государства-
члены, Стороны, Союз), Евразийской экономической комиссии (далее - Комиссия), 
Межгосударственного банка.

В ходе совещания рассмотрены вопросы реализации Соглашения о пенсионном 
обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза  
и Порядка взаимодействия между уполномоченными органами, компетентными 
органами государств - членов Евразийского экономического союза и Евразийской 
экономической комиссией по применению норм Соглашения о пенсионном 
обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза 
от 20 декабря 2019 года, утвержденного Решением Совета Комиссии от 23 декабря 
2020 года.

1. 0 формировании механизма экспорта пенсии трудящегося из одного 
государства-члена в другое через международную расчетную финансовую 
организацию, учредителями которой являются государства-члены, с 
постоянным местонахождением в одном из государств-членов.

Председательствующая отметила о  необходимости скорейшего завершения 
Сторонами работы по формированию механизма экспорта пенсий из одного 
государства-члена в другое, учитывая возможные случаи обращений трудящихся 
(членов семей) за назначением и выплатой пенсий уже в 2021 году.

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ТРУДЯЩИХСЯ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
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Представитель Межгосударственного банка проинформировала о том, что в 
целях реализации Соглашения Межгосударственный банк подготовил предложения 
по организации расчетов в национальных валютах между странами Союза и 
провел переговоры с соответствующими уполномоченными органами Сторон. 
В настоящее время Межгосударственным банком достигнуты договоренности с 
участниками расчетов в Республике Беларусь и Республике Казахстан и открыты 
счета в национальных валютах государств-членов в Межгосударственном банке.

Для Кыргызской Республики предложно открытие счетов Социальному фонду 
Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики в 
Межгосударственном банке. В настоящее время предложение Межгосударственного 
банка находится на рассмотрении в Социальном фонде.

Для Российской Федерации предложено открытие счетов Пенсионному 
фонду Российской Федерации в Межгосударственном банке. В настоящее 
время предложение Межгосударственного банка находится на рассмотрении в 
Пенсионном фонде Российской Федерации.

Отметила, также что, что прямое открытие счетов уполномоченных органов 
в Межгосударственном банке ведет к упрощению расчетов, сокращению трассы 
платежей и ускорению переводов.

2. О ходе работы над проектом Правил реализации общих процессов 
пенсионного обеспечения трудящихся государств - членов Евразийского 
экономического союза.

Предложила заслушать представителя (далее - ДИТ) о ходе работы по доработке 
проекта Правил.

По информации представителя Департамента информационных технологий  
в марте 2021 года была организована закупка услуг по развитию и внедрению 
интеграционного сегмента Комиссии интегрированной информационной системы 
Евразийского экономического союза и подписан договор с новым исполнителем, 
которому в т.ч. была поставлена задача по доработке проекта Правил в целях его 
приведения в соответствии с нормами Соглашения и Порядка. По предварительной 
оценке доработанный проект Правил может быть представлен для обсуждения к 
середине июля 2021 года.

3. Об обращениях трудящихся (членов семьи) государств-членов за 
назначением и выплатой накопительных пенсий, трудовых (страховых) 
пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца в рамках Соглашения 
за период с января по май 2021 года.

Армянская, белорусская, казахстанская Стороны проинформировали об 
отсутствии случаев обращений трудящихся (членов семьи) государств-членов за 
назначением и выплатой накопительных пенсий, трудовых (страховых) пенсий по 
инвалидности и по случаю потери кормильца в рамках Соглашения за период с 1 
января по 31 мая 2021 года.

Кыргызская Сторона проинформировала об одном обращении за назначением 
пенсии по случаю потери кормильца, отметив, что по результатам рассмотрения 
данного обращения у заявителя отсутствовало право на назначение и выплату 
пенсии в рамках Соглашения.

Российская Сторона проинформировала, что в период с 1 января по 31 мая 2021 
поступило 361 обращение за назначением и выплатой пенсий, уточнив, что среди 
данных обращений отсутствуют заявители, у которых имеется не менее 12 полных 
месяцев стажа работы, приобретенного на территории Российской Федерации 
после вступления в силу Соглашения.
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4. Об учете стажа трудящихся государств-членов для определения права 
на пенсию и исчисления ее размера за периоды работы трудящихся после 13 
марта 1992 года и до вступления в силу Соглашения (1 января 2021 года). 

Председательствующая проинформировала о поступающих в Комиссию 
обращениях физических лиц с жалобами о том, что при назначении и выплате 
пенсий им не учитывается стаж, выработанный в другом государстве- члене по 
Соглашению о гарантиях прав граждан государств - участников Содружества 
Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 
года (далее - Соглашение СНГ).

Предложила заслушать информацию сторон об учете стажа трудящихся 
государств-членов для определения права на пенсию и исчисления ее размера 
за периоды работы трудящихся после 13 марта 1992 года и до вступления в силу 
Соглашения (1 января 2021 года), учитывая действие переходных положений 
статьи 12 Соглашения, в соответствии с которой, за стаж работы, приобретенный до 
вступления Соглашения в силу, пенсия назначается и выплачивается в соответствии 
с законодательством государств-членов и Соглашением СНГ, а для Республики 
Беларусь и Российской Федерации - Договором между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24 
января 2006 года.

В Армении для определения права на трудовую пенсию и исчисления ее 
размера учитываются периоды трудового стажа граждан государств-участников 
Соглашения СНГ до 1 января 2017 года.

А в Республике Беларусь в отношении граждан государств-участников 
Соглашения СНГ для определения права на пенсию учитываются периоды трудовой 
деятельности по сегодняшний день при условии уплаты страховых взносов в то 
государство, на территории которого производилась трудовая деятельность. Для 
исчисления размера пенсии учитывается стаж до 1 июля 1998 года.

В Казахстане предметом Соглашения для Республики Казахстан являются 
пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда за счет 
сформированных пенсионных взносов, для назначения которых отсутствует 
необходимость учета стажа трудящихся государств-членов.

Для Кыргызской  стороны для определения права на пенсию по возрасту и 
исчисления ее размера учитываются периоды трудового стажа граждан государств-
участников Соглашения СНГ до 31 декабря 1995 года включительно, выработанные 
на территории любого из государств СНГ.

В Российской Федерации для определения права на пенсию по старости и 
исчисления ее размера учитываются периоды трудового стажа граждан государств-
участников Соглашения СНГ по сегодняшний день, для исчисления размера пенсии 
- до 1 января 2002 года. 

5.Об особенностях формирования пенсионных прав трудящихся государств-
членов, осуществляющих деятельность по выполнению работ (оказанию 
услуг) на основании гражданско-правового договора.

В Республике Армения формирование пенсионных прав лиц, осуществляющих 
деятельность по выполнению работ (оказанию услуг) на основании гражданско-
правового договора осуществляется с 1 января 2013 года.

В Республике Беларусь граждане, осуществляющие деятельность на основании 
гражданско-правового договора по выполнению работ (оказанию услуг), созданию 
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объектов индивидуальной собственности, в том числе иностранные граждане, 
подлежат обязательному государственному социальному страхованию и за 
указанную категорию лиц осуществляется уплата страховых взносов.

В Казахстане при рассмотрении данного вопроса Республика Казахстан 
руководствуется статьей 98 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года, в соответствии с которой, трудовая деятельность - это деятельность 
на основании трудового договора или деятельность по выполнению работ 
(оказанию услуг) на основании гражданского- правового договора. В этой связи, 
лица, заключившие гражданско-правовой договор, участвуют в накопительной 
системе и формируют пенсионные права. В соответствии с национальным 
законодательством Республики Казахстан при заключении гражданско-
правового договора с налоговым агентом (юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем) уплата взносов в Единый накопительный пенсионный фонд 
является обязательной, в случае заключения гражданско-правового договора 
с физическим лицом уплата взносов является необязательной. Данные нормы 
законодательства также распространяется на трудящихся государств-членов.

В Кыргызской Республике уплата страховых взносов по государственному 
пенсионному социальному страхованию распространяется на лиц, осуществляющих 
деятельность по выполнению работ (оказанию услуг) на основании гражданско-
правового договора, в том числе, в тех случаях, когда лицо, оказывающее услуги, 
находится на территории другого государства-члена.

А В Российской Федерации уплата страховых взносов за лиц, осуществляющих 
деятельность по выполнению работ (оказанию услуг) на основании гражданско-
правового договора, осуществляется таким же образом, как и за наемных 
работников.

6. О случаях направления формуляров компетентными органами Сторон 
для подтверждения стажа работы лицам, не претендующим на назначение 
пенсии в рамках Соглашения.

Казахстанская Сторона поступающие из Пенсионного фонда Российской 
Федерации  запросы о подтверждении стажа, сопровождающихся направлением 
формуляров «Анкета-заявление», «Запрос» и «О стаже работы», отмечают, 
что данные формуляры должны использоваться компетентными органами 
при назначении и выплате пенсий при реализации Соглашения и Порядка при 
определении права на пенсию за стаж работы, приобретенный после вступления 
Соглашения в силу, т.е. после 1 января 2021 года. На сегодняшний день в Единый 
накопительный пенсионный фонд поступило более 2000 таких запросов от 
российской стороны.

Отмечено позиция казахстанской стороны о необходимости придерживаться 
ранее сложившейся практики о направлении запросов без заполнения формуляров 
по лицам, выехавшим на постоянное место жительства за пределы Республики 
Казахстан, претендующим на назначение страховой пенсии по старости в рамках 
национального законодательства Российской Федерации и Соглашения СНГ.

Белорусская и кыргызская Стороны поддержали позицию казахстанской 
Стороны.

Кроме того, белорусская Сторона проинформировала о случаях направления 
формуляров компетентными органами Сторон в Фонд Социальной Защиты 
Населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
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который не является компетентным органом в части назначения и выплаты пенсий, 
а определен компетентным органом в части выплаты пенсий за пределы Республики 
Беларусь. Отметила, что информация о компетентных и уполномоченных органах 
государств-членов в рамках Соглашения была направлена Комиссией в Стороны в 
марте 2021 года и призвала все Стороны придерживаться списка уполномоченных 
и компетентных органов, определенных Сторонами для реализации Соглашения и 
Порядка. 

Российская Сторона отметила позицию, согласно которой взаимодействие 
Сторон при назначении и выплате пенсий гражданам государств-членов с целью 
реализации их пенсионных прав по Соглашению и Соглашению СНГ должно 
осуществляться в рамках Порядка, без разделения граждан на категории в 
зависимости от стажа, приобретенного до и после вступления в силу Соглашения.

При этом, в рамках Соглашения СНГ не предусмотрен порядок взаимодействия 
компетентных органов.

7. Об организации взаимодействия органов (учреждений) при 
медицинском освидетельствовании и установлении инвалидности 
трудящихся для определения права на пенсию.

Армянская, белорусская, казахстанская, кыргызская и российская Стороны 
проинформировали о ходе проводимых работ компетентными органами и 
учреждениями (организациями) по медицинскому освидетельствованию и 
установлению инвалидности трудящихся в рамках Соглашения.

8. Об информировании граждан государств-членов о предоставленных 
правах на назначение и выплату пенсии в соответствии с Соглашением.

Председательствующая предложила активизировать работу по 
информированию граждан о предоставленных правах на назначение и выплату 
пенсий в соответствии с Соглашением.

РЕШИЛИ:

1. Просить Стороны в срок до 5 июля 2021 года направить в Комиссию 
информацию:

- об учете стажа трудящихся государств-членов для определения права на 
пенсию и исчисления ее размера за периоды работы трудящихся после 13 марта 
1992 года и до вступления в силу Соглашения (1 января 2021 года), со ссылкой на 
национальное законодательство, регулирующее данный вопрос;

- о формировании пенсионных прав граждан, в том числе трудящихся 
государств-членов, осуществляющих деятельность по выполнению работ 
(оказанию услуг) на основании гражданско-правового договора (в том числе, когда 
лицо, оказывающее услуги, находится на территории другого государства-члена) 
со ссылкой на национальное законодательство, регулирующее данный вопрос;

2. Просить Стороны и Межгосударственный банк в срок до 5 июля 2021 
года направить в Комиссию схемы осуществления перевода пенсий из одного 
государства-члена в другое и их детальное описание.

Подготовлено по материалам видео конференции от 3 июня 2021 г.
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ТҮНДҮК 

В целях исключения бумажных запросов при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг на сегодняшний день, Социальный 
фонд заключил Соглашения согласно требованиям к взаимодействию 
информационных систем в СМЭВ «Түндүк», утвержденным 
постановлением Правительства КР от 11 апреля 2018 года № 200 со 
следующими государственными органами:

- Государственная служба финансовой разведки при ПКР;
- Министерство труда и социального развития КР;
- Государственная налоговая служба при ПКР;
- Государственная регистрационная служба при ПКР;
- Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР;
- Государственный комитет информационных технологий и связи КР;
- Агентство автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при 

Министерстве транспорта и дорог КР;
- Муниципальная администрация мэрии г. Бишкек по Свердловскому району;
- Министерство чрезвычайных ситуаций КР;
- Министерством юстиции КР;
- Министерством иностранных дел КР. 
- Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических 

отношений при ПКР;
- Государственная кадровая служба КР;
- Судебный департамент при Верховном суде КР.  
Социальный фонд разработал и внедрил механизм предоставления персональных 

данных граждан коммерческим банкам для кредитных сделок через СМЭВ «Түндүк».  
В целях улучшения качества и скорости предоставляемых электронных сервисов и 

электронного взаимодействия с коммерческими банками, Социальным фондом завершены 
работы по разработке технического задания для внедрения отдельной информационной 
системы по получению согласий от субъектов в виде электронного документа. 

На сегодняшний день, Социальный 
фонд подписал Соглашение со следующими 
коммерческими банками:

1. ОАО «Бай-Тушум»;
2. ЗАО «Банк Азии»
3. ОАО «Айыл Банк»;
4. ОАО «Коммерческий банк; 

КЫРГЫЗСТАН»;
5. ОАО «Бакай Банк»;
6. ЗАО «ЭкоИсламикБанк»;
7.  ОАО «Дос-Кредобанк»;
8. ОАО «Кыргызкоммерцбанк»;
9. ОАО «Керемет Банк»;
10. Банк «КИКБ»;
11. ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;
12. ОАО «ФинансКредитБанк»;
13. ЗАО «ФИНКА Банк»;
14. ЗАО АКБ «Толубай»

На сегодняшний день было запрошено 
и обработано 33 781 запросов от 
коммерческих банков на получение 
персональных данных для кредитных 
сделок граждан.

Помимо банковских учреждений также 
заключены соглашения со следующими 
микро-кредитными компаниями:

1. МКК «Салым финанс»;
2. МКК «Бир Топ»;
3. МКК «Золотой стандарт».
4. ОсОО МКК «Ак-Нур Капитал»;
5. ЗАО «МК «ИНКОМ»;
6. ЗАО МКК «ТРАСТ-ЮНИОН»;
7. ЗАО «МФК ОКСУС»

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ



36          Июнь, 2021-жыл

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА МИРА

Прибалтийский регион еще со времен СССР считался одной из лидирующих 
областей по уровню жизни. На данный показатель особенно сильное влияние 
оказывает пенсионная система. Литва на сегодняшний день является полноценным 
членом Евросоюза и принадлежит к группе стран-участников шенгенского 
соглашения.

Зарплаты и пенсии в данном государстве существенно выше, нежели 
на территории РФ, а средняя стоимость продуктов питания и проживания 
соответствует российским показателям. Всё это делает эту страну крайне 
привлекательной для эмигрантов, желающих получать достойную пенсию.

Средняя пенсия в Литве в 2020 году составляет 440 евро.

Возраст выхода на пенсию
Несмотря на возможность получения пенсии достаточной для комфортной 

жизни, пенсионное законодательство Литвы предусматривает целый ряд 
требований, которым должен соответствовать кандидат. Пенсионный возраст здесь 
начинается с 62 лет и 9 месяцев, однако, правительство планирует постепенное его 
увеличение до 65 к окончанию 2025 года.

Получить пенсионную выплату по старости можно лишь при условии, что 
гражданин был официально трудоустроен на протяжении 15 лет, в течение которых 
уплачивались взносы в Пенсионный фонд. Важно учитывать, что стаж работы 
в советский и постсоветский период не принимается при расчетах. Существует 
ряд условий, который позволяет гражданам выйти на пенсию ранее, чем это 
предусмотрено законодательством. Это относится к следующим категориям 
населения:

ПЕНСИЯ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА МИРА

Мужчины и женщины, получившие инвалидность, карлики, лилипуты, 
незрячие, а также работники, трудоустроенные на особо опасных производствах. 
Их трудовой стаж должен быть не менее 20 лет, иначе претендовать на получение 
пособий невозможно.

Многодетные матери, вырастившие ребенка-инвалида или 5 и более здоровых 
детей, при условии 20 лет официального трудоустройства.

Мужчины и женщины с пожизненной инвалидностью, а также лица, занятые 
тяжелым физическим трудом, при наличии стажа, превышающего 30 лет.

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, при условии 15-летнего стажа.
Граждане, подвергшиеся репрессиям, могут рассчитывать на раннее получение 

пенсии при условии наличия 15 лет официальной выслуги.
Подобные категории граждан могут начать получать пособие на 2–7 лет раньше, 

чем это предусмотрено пенсионным законодательством страны. При этом возраст 
выхода на пенсию индивидуален для каждой категории. Если пенсионер не набрал 
должного стажа, то размер его выплаты составит порядка 150 евро.

Важно учитывать, что на получение пенсии могут рассчитывать исключительно 
граждане данного государства. Иммигранты, имеющие ВНЖ или ПМЖ, подобной 
возможности лишены.

Размер пенсии
Пенсионную систему в Литве в 2021 году сложно назвать идеальной. По мнению 

экспертов, уже через несколько лет количество пенсионеров значительно превысит 
количество работающих граждан Литвы.

Причина тому – ранний выход на пенсию полицейских, пожарников и 
военнослужащих. Обычно выход на пенсию данных категорий работников 
осуществляется за 5 – 7 лет раньше установленного срока.

Ранний выход на пенсию подобной категории граждан обуславливается 
опасными условиями труда. Если нормы выхода на пенсию военнослужащих, 
пожарников и полицейских не будут  изменены, то уже к 2040 году неработающих 
пенсионеров, вышедших на пенсию раньше указанного срока, будет около 35 – 40 
тысяч.

Ежегодно на выплату пенсионных пособий государство тратит более 15 
миллионов евро. Средний размер пенсии в Литве равен  440 евро. Это почти 40 % 
от среднего ежемесячного оклада среднестатистического работника в Литве.

Размер пенсии в 2021 году напрямую зависит от специальности и рабочего стажа. 
Пенсию в размере более 1000 евро получает всего 80 человек в Литве. Пенсионные 
выплаты в размере от 800 до 1000 евро получает всего 1200 граждан Литвы, а 
пенсия от 700 до 800 евро полагается только 2500 жителям этой республики.

Пенсию в размере от 600 до 700 евро получает более 5000 человек. Около 14 000 
граждан Литвы получают пенсию в размере от 400 до 500 евро. Среднюю пенсию от 
400 до 500 евро в месяц получают около 190 000 литовских граждан, а остальные 
230 000 пенсионеров могут рассчитывать только на выплаты от 200 до 400 евро.

Visa Sam.ru
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УЧЁНЫЕ ВЫЯСНИЛИ КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО  
ШАГОВ В ДЕНЬ УВЕЛИЧИТ  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

Изучаем научное исследование

О том, что движение – это жизнь, мы знаем еще из детства. 
Но насколько реально это выражение является отражением 
действительности?

Это попыталась выяснить группа американских ученых из двух национальных 
институтов.

Один из них занимается изучением онкологических заболеваний, а другой – 
проблемами старения.

Специалисты отобрали 4800 человек старше 40 лет, которые носили на 
себе в течение недели акселерометры. Отбор участников и запись результатов 
продолжались до 2006 года, а затем ученые стали наблюдать за смертностью 
испытуемых вплоть до 2015 г.

Далее американские ученые в течение пяти лет подводили итоги.
Если говорить в глобальном смысле об их выводах, то эксперимент показал 

следующее: более низкий риск смертности от различных причин связан с 
количеством сделанных каждый день шагов.

Ходьба, являющаяся по сути низкоинтенсивным упражнением, помогает 
сжигать лишние калории и укрепляет сердечные мышцы. Да и в целом она 
повышает выносливость организма. Впрочем, об этом было известно и до этого 
исследования. Но авторы ставили себе цель сделать максимально точный вывод 

ЗДОРОВЬЕ
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ЗДОРОВЬЕ

по количеству шагов, которые желательно проходить в день, чтобы укреплять свое 
здоровье.

Естественно, что в своих выводах они ориентировались не только на возраст и 
число шагов конкретного испытуемого.

Они также делали коррекцию в своих выводах, исходя из индекса массы тела и 
общего состояния здоровья каждого человека на момент начала исследования.

Теперь о конкретных цифрах. Исследователи остановились на трех основных 
градациях: 4000, 8000 и 12000 шагов в день.

Первый показатель считается низким для взрослого человека.
У испытуемых, которые в день проходили восемь тысяч шагов, риск смертности 

от всех причин (или смерть от любой причины) уменьшался на 51 процент по 
сравнению с теми, кто делал 4000 шагов.

Еще более высокие результаты показали испытуемые, которые делали в день 
12 тысяч шагов. Их риск смертности по сравнению с теми, кто прошагивал в три 
раза меньше, снижался на 65 процентов!

Вывод ученых был однозначный: 12 тысяч шагов в день для пожилого человека 
– это оптимальная нагрузка, позволяющая продлить жизнь и снизить риск целого 
ряда заболеваний.

Важно также отметить, что по результатам исследования интенсивность ходьбы 
никак не влияет на риски смертности.

То есть важен не темп ходьбы, а исключительно количество сделанных в день 
шагов.

Соответственно, малоподвижный образ жизни ведет к негативным 
последствиям для здоровья и сокращает продолжительность жизни.

Андрей Шмонов
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ДОМОХОЗЯЙКИ, КОТОРЫЕ  
ЗАРАБОТАЛИ МИЛЛИОНЫ

Джой Мангано: история современной Золушки

В США Джой Мангано давно стала культовой личностью, а вот весь мир 
заговорил о ней несколько лет назад, когда на экраны вышел фильм «Джой», 
в основу которого легла история жизни невероятной американки. Судьбу и 
достижения Джой определили в большей степени не удача и везение, а воля и 
характер. Мангано не понаслышке была знакома с финансовыми трудностями 
(троих детей после развода она воспитывала одна), но никогда не искала 
оправдания в обстоятельствах, а старалась извлекать из них пользу. Когда сметая 
осколки случайно разбившегося бокала, Джой сильно ранит руку, первое, о чем она 
думает — хорошо бы придумать для уборки такую швабру, с которой не придется 
соприкасаться руками. Пластиковая конструкция с «хвостом» из хлопковых нитей 
и отжимным механизмом, получившая наименование Miracle Mop, стала первым 
«изобретением» Джой, получившим реальное воплощение в жизни.

Первую сотню придуманных швабр Мангано оплачивает из собственного 
кармана и пытается продавать в магазинчике хозтоваров своего отца. Идея 
оборачивается провалом. Американская мечта начинает сбываться: спустя всего 
2-3 года компания Джой приносит $1 млн прибыли в год. Но этого ей кажется 
мало, и вслед за Miracle Mop появляются другие полезные аксессуары (вешалки 
с нескользящими плечиками, органайзеры для гардероба, очки для чтения, 
оригинальные ароматизаторы для дома и т.п.) — всего Мангана запатентовала 
более 100 своих оригинальных идей, которые существенно облегчили жизнь 
миллионам людей по всему миру.

Ким Левин: вдохновение, рожденное на кухне

Еще одну домохозяйку, Ким Левин из Алабамы, светлая мысль посетила прямо 
в стенах родного дома: она увидела, как во дворе муж кормил скот кукурузным 
зерном, доставая его пригоршнями из холщовой сумки. Ее прямоугольные 
очертания сначала пробудили в уставшей Ким желание понежиться на уютной 
подушке, а следом гениальную идею — если зашить в наволочку эти самые зерна, 
может получиться неплохой тренажер для релаксации. Первую spa-подушку 
американка сшила буквально за несколько минут и осталась довольна: кукурузные 
зерна отлично помогали снимать мышечное напряжение, а их таинственное 
шуршание — как следует расслабиться. Затем Ким догадалась подогреть новый 
аксессуар в микроволновой печи: кукуруза начинала приятно пахнуть и отлично 
хранила тепло. Сначала у Ким не было даже мысли использовать свое изобретение в 
коммерческих целях: она мастерила подушки для релаксации для подарков родным 
и близким. Но когда благодаря «сарафанному радио» заказы стали множиться в 
геометрической прогрессии («Мой ребенок не может уснуть без вашей чудесной 
„кукурузной подушки“ ─ не могли бы вы прислать нам еще одну?»), она наконец-то 
задумалась о маячащих впереди перспективах.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
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Ким организовала фирму, назвала детище Wuvit и занялась нелегкой работой по 
продвижению: она сама обзванивала магазины, посещала выставки и презентации, 
где рассказывала о своем изобретении, стояла за прилавком на ремесленных 
ярмарках. Удача улыбнулась ей, когда один из крупнейших ритейлеров ─ Saks 
Fifth Avenue ─ взял партию spa-подушек на реализацию. Выгодный контракт 
помог вывести старт-ап на новый уровень: полученную прибыль Левин вложила 
в усовершенствование товара и его популяризацию. Вложенные усилия окупились 
сторицей: сегодня Ким — владелица многомилионной империи, которая вместе с 
подушками для релаксации выпускает и широкую линию товаров для дома.

Шери Шмельцер: бизнес как игра

Идея на миллион родилась из ничего ─ в буквальном смысле из дырки. В один 
момент домохозяйка и мать троих детей Шери Шмельцер решила просто-напросто 
приукрасить семейную обувь, «кроксы». Сначала в отверстия вставлялись цветы, 
потом ─ пуговицы, и уже затем ─ маленькие глиняные фигурки. Таким образом 
удобные, но скучноватые с виду резиновые тапки мгновенно преображались. 
Прежде всего, идею оценили соседи и их отпрыски, которым чета Шмельцер 
сбывала самодельные аксессуары по символической цене в $3. Когда спрос начал 
расти (а Шери к тому же ─ дневать и ночевать в подвале, где было обустроено 
производство), стало ясно, что пора организовывать семейный бизнес.

Всего через год продажи забавных аксессуаров достигли 8 млн штук по всему 
миру, и… чета Шмельцер продала их производство компании Crocs за $20 млн. 
По собственному признанию Шери Шмельцер, успех предприятию обеспечила 
свободная ниша, которую их детищу посчастливилось занять, а также легкость, 
с которой велись дела («Не бойтесь совершать ошибки и исправлять их, а также 
давайте больше места творчеству»).
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Джули Дин: нужда до богатства доведет

Успех The Cambridge Satchel Company поистине феноменален, ведь одному из 
самых модных и узнаваемых на сегодняшний день брендов Великобритании нет еще 
и 10 лет. Удивительно, что задумка «кембриджского ранца», который моментально 
стал must-have для каждого уважающего себя английского fashion-блогера и 
любителя уличной моды, родилась у Джули Дин — домохозяйки, никогда особо не 
интересовавшейся стилем большого города. Все ее внимание было отдано детям и их 
школьным проблемам: старшую Эмили нещадно травили в классе (не в последнюю 
очередь из-за сложной финансовой ситуации, в которой пребывала семья), младший 
Макс буквально бредил «поттерианой» ─ спал и видел себя с портфелем «как у 
учеников Хогвартса» (денег на который, естественно, не было). Когда в очередной 
раз ситуация обострилась до предела, дородная английская леди решила, что с нее 
хватит: она села за компьютер, немного «погуглила» и… заказала в выбранном ателье 
пошив дюжины кожаных сумок по собственным эскизам. В идее «кембриджского 
ранца» Джули воплотила и свои собственные представления о том, как должна 
выглядеть сумка, и детские мечты об идеальном школьном портфеле.

После того как сумки были готовы, с ними нужно было что-то делать. Сначала 
Джули вела торговлю практически в стенах школы (с помощью интернет-сайта, 
разумеется) — симпатичные ранцы расходились довольно быстро. И тут дремавший 
в англичанке коммерческий червячок окончательно проснулся. Джули решила не 
ограничиваться школьной аудиторией и сделала ставку на fashion-блогеров. Она 
потратила огромное количество времени на письма, содержащие информацию 
о новом бренде и завлекательные фотографии (а также обещания обязательно 
прислать вместо картинки настоящую сумочку, «если дела пойдут хорошо»). 
Какой бы фантастичной ни была эта идея, она сработала: на презентациях, модных 
тусовках и просто на улицах то тут, то там мелькали Cambridge Satchel. Растущая 
популярность сумок (или активность блогеров?) не осталась незамеченной: 
в преддверии New York Fashin Week-2011 к Джули обратилась редакция Elle 
UK с просьбой предоставить несколько образцов «кембриджских ранцев» для 
грядущего дефиле. Тогда палитра цветовых решений Cambridge Satchel, которые 
первоначально изготавливались в классических черном и коричневом цветах, 
максимально расширилась — в модельном ряду появились яркие «кислотные» 
и флуоресцентные варианты. С подиумов нью-йоркской Недели моды Cambridge 
Satchel шагнули в витрины Bloomingdales и Saks, а вслед за Великобританией и 
США отправились покорять и остальной свет (сегодня «кембриджские ранцы» 
продаются в 100 странах мира).
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