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СЛОВО РЕДАКЦИИ

Дорогой Читатель!

Многие из нас знакомы с пословицей 
“Цыплят по осени считают”. В этом 
выражении всё - наши планы и мечты,  
победы и небольшие промахи - 
подведение итогов жаркой поры. Мы 
уверены, что все у вас получилось, 
как было задумано!

В осеннем номере нашего журнала 
мы расскажем о буднях Единого 
накопительного пенсионного Фонда: 
обучении “акул пера” азам финансо-
вой грамотности, о том, из каких 
составляющих состоит наша с 
вами пенсия и куда обращаться за 
выплатами.

Мы подвели итоги своей деятельности 
за первое полугодие, изложив все 
цифры и факты в доступной и легко 
воспринимаемой форме. Каждый 
вкладчик и получатель может видеть 
прозрачность деятельности АО 
“ЕНПФ”, быть уверенным в том, что 
все вклады надежно размещены и 
сохранены. Доверие вкладчиков – 
самый главный стимул в деятельности 
Фонда.

Также мы расскажем вам о том, какие 
произошли изменения с введением 

Құрметті оқырман!

“Малдың төлін күзде санайды” деген 
нақыл сөз бар. Біздің жоспарларымыз 
бен армандарымыз, жеңісіміз бен 
жаңсақ кеткен жерлеріміз, жаз 
айларын қорытындылау – барлығы 
осы сөзден көрініс табады. Ал Сіздің 
армандарыңыздың орындалғанына 
біз бек сенімдіміз!

Журналымыздың күзгі нөмірінде біз 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қо-
рының игі шаралары: журналистерді 
қаржылық сауаттылыққа баулау, зей-
нетақының неден құралатындығы жә-
не төлемдерді алу үшін қайда жүгіну 
керектігі жайында айтамыз.

Біз алғашқы жартыжылдықта атқа-
рылған жұмыстардың қорытындысын 
шығарып, барлық сандар мен дерек-
терді қолжетімді және түсінікті етіп
баяндадық. Әрбір салымшы мен алушы 
“БЖЗҚ” АҚ қызметінің ашықтығына, 
барлық жинақтардың сенімді жайғас-
тырылып, лайықты сақталғандығына 
көз жеткізе алады. Салымшылардың 
сеніміне ие болу – Қор қызметіндегі ең 
басты мақсат.

Сондай-ақ біз 2019 жылдан басынан 
отандық заңнамаға Бірыңғай жиынтық 

с начала 2019 года в казахстанс-
ком законодательстве Единого сово-
купного платежа (ЕСП). Напомним, 
что главной причиной для этого было 
упрощение регистрации деятельности 
неформально занятых лиц, и уплаты 
ими обязательных платежей.

В этом номере мы также подробнее 
остановимся на одной из составляю-
щих пенсионных взносов – обяза-
тельных профессиональных пенсион-
ных взносах, которые платит 
работодатель за своих сотрудников, 
занятых на работах с вредными 
условиями труда. В этой связи 
Вы узнаете о прекрасной шах-
терской династии Рсалдиевых, влюб-
ленных в свое дело. Один из которых 
строит для алматинцев метрополитен.

По традиции мы расскажем о досуге 
наших дорогих пенсионеров. На этот 
раз это певуньи из клуба хорового 
пения “Ақ әжелер”.

Вы также сможете вместе с нами еще 
раз окунуться в “отпускной” драйв 
и посетить уникальный Чарынский 
каньон.

Надеемся, что Вам с нами не будет скучно!

төлем (БЖТ) енгізілгелі бері қандай 
өзгерістер болғанын әңгімелейміз. 
Еске саламыз, ол өзін-өзі жұмыспен 
қамтушы жеке тұлғалардың қызметін 
тіркеуді оңайлатуға бағытталған.

Сондай-ақ осы нөмірде біз зейнетақы 
жарналарының бірі – міндетті кәсіптік
зейнетақы жарналары туралы толығы-
рақ баяндаймыз. Оны еңбек жағдай-
лары зиянды саналатын жұмыстарды 
атқаратын жұмыскерлерінің пайда-
сына жұмыс берушілер аударады. 
Осыған байланысты Сіз өз ісіне беріл-
ген тамаша кеншілер әулеті – 
Рысалдиевтер отбасы туралы білетін 
боласыздар. Олардың бірі қазір 
алматылықтар үшін метро салып 
жатыр.

Дәстүр бойынша қадірлі зейнеткер-
леріміздің бос уақыттары туралы әңгі-
ме қозғаймыз. Бұл жолы спортшылар 
емес, “Ақ әжелер” хормен ән салу 
клубының әншілері жайында болады.

Сондай-ақ Сіз бізбен бірге бірегей 
табиғат ғажайыбы – Шарын шатқа-
лының тарихына терең үңілетін 
боласыз.

Бізбен бірге жалықпайсыз деген үміттеміз!

РЕДАКЦИЯ СӨЗІ
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Обзор ключевых показателей своей 
деятельности ЕНПФ проводит и пуб-
ликует в СМИ и на сайте enpf.kz
ежемесячно. Такой системный 
отчет позволяет вкладчикам быть 
в курсе всего, что происходит с их 
пенсионными накоплениями.

По итогам первого полугодия 2019 
года Фонд демонстрирует уверен-
ную положительную динамику:
общая сумма пенсионных накопле-
ний на 1 июля 2019 года составила 
9,99 трлн тенге, увеличившись с 
начала года на 7% или 615 млрд 
тенге.

Изменение суммы пенсионных 
накоплений в первом полугодии 2019 
года обусловлено поступлением 
пенсионных взносов на сумму 464,2 
млрд тенге, пенсионными выплатами 
в размере 107,5 млрд тенге.

ЖАҢАЛЫКТАР/НОВОСТИ

Если говорить о каждом виде пенси-
онных накоплений, то на 01.07.2019 
статистика выглядит следующим 
образом:

за счет обязательных пенсионных 
взносов (ОПВ) - 9,8 трлн тенге; 
за счет обязательных профес-
сиональных пенсионных взносов 
(ОППВ) - 220,0 млрд тенге; 
за счет добровольных пенсионных 
взносов (ДПВ) - 1,9 млрд тенге.

 
На 1 июля 2019 года общее количество 
индивидуальных пенсионных счетов 
по ОПВ, ОППВ, ДПВ (без учета 
технических счетов) составило 
10,3 млн счетов увеличившись с 
начала года на 1,2% или 119,3 тыс. 
счетов (с учетом закрытия счетов по 
выбывающим из системы участникам).

Также за этот период в ЕНПФ были 
открыты новые индивидуальные пен-
сионные счета для 155 821 вкладчика. 
22,2% впервые открывших счета в 
ЕНПФ составляют группу в возрасте 
до 20 лет, 36,1% - в возрасте от 21 до 
30 лет, 18,2% - от 31 до 40 лет, 13,6% 
- от 41 до 50 лет, 9,9% - от 51 года и 
выше. 

Общая сумма пенсионных выплат за 
первое полугодие 2019 года составила 
свыше 107,5 млрд тенге, при этом, 
выплаты по возрасту составили 41 
млрд тенге, переведено в страховые 
организации 30 млрд тенге, 21 млрд 
тенге выплачено в связи с выездом 
за пределы РК. Для сравнения – за 
аналогичный период прошлого года 
общая сумма пенсионных выплат 
составила 100,9 млрд тенге.

ЖАҚСЫ КӨРСЕТКІШТЕР-БІРЛЕСЕ 
АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТЫҢ 

НӘТИЖЕСІ

ХОРОШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАК 
РЕЗУЛЬТАТ СЛАЖЕННОЙ РАБОТЫ

“БЖЗҚ” АҚ 2019 жылдың бірінші жартыжылдығының
қорытындысын жариялады

АО “ЕНПФ” подвел итоги своей деятельности
за первое полугодие 2019 года

БЖЗҚ өз қызметінің негізгі көрсет-
кіштеріне шолу жасап, бұқаралық 
ақпарат құралдары арқылы және enpf.
kz сайтында ай сайын жариялайды. 
Салымшыларға мұндай жүйелі есеп 
зейнетақы жинақтарының жай-күйін 
білуге мүмкіндік береді.

Осылайша, 2019 жылдың бірінші жар-
тыжылдығы бойынша БЖЗҚ қызме-
тінің негізгі көрсеткіштері сенімді оң 
динамиканы көрсетеді: 2019 жыл-
дың 1 шілдесіне қарай зейнетақы жи-
нақтарының жалпы сомасы 9,99 трлн 
теңгені құрап, жыл басынан бері 7% - 
ға немесе 615 млрд теңгеге ұлғайды.

2019 жылдың бірінші жартыжылды-
ғында жинақталған зейнетақы қара-
жатының өзгеруі 464,8 млрд теңге мөл-
шерінде зейнетақы жарналарының,  
107,6 млрд теңге мөлшеріндегі зей-
нетақы төлемдерінің түсулерімен бай-
ланысты.

Егер зейнетақы жинақтарының әр 
түрі бойынша шолу жасасақ, онда 
01.07.2019 ж. статистика келесі 
көрсеткіштерден қалыптасады:

міндетті зейнетақы жарналары 
(МЗЖ) есебінен - 9,8 трлн теңге;
міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары есебінен (МКЗЖ) - 
220,0 млрд теңге;
ерікті зейнетақы жарналары есебі-
нен (ЕЗЖ) - 1,9 млрд теңге.

2019 жылдың 1 шілдесіне қарай 
МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ жеке зейнетақы 
шоттарының жалпы саны (техникалық 
шоттарды қоспағанда) 10,3 млн шотты 
құрап, жыл басынан бастап 1,2%-ға 
немесе 119,3 мың шотқа өсті (жүйеден 
шыққан қатысушылар бойынша шот-
тардың жабылуын ескере отырып).

Сондай-ақ, осы кезеңде БЖЗҚ-да 
155 821 салымшы үшін жаңа жеке 
зейнетақы шоттары ашылды. Алғаш рет 
БЖЗҚ-да шот ашқандардың 22%-ы 20 
жасқа дейінгі топты құрады, 36,2% - 21-
ден 30 жасты, 18,3%- 31-ден 40 жасты, 
13,6%- 41-ден 50 жасқа дейінгі, 9,9% - 
51 жастан жоғары топтарды құрады.

2019 жылдың бірінші жартыжылды-
ғындағы зейнетақы төлемдерінің жал-
пы сомасы 107,6 млрд теңгені құрады. 
Бұл ретте жасына байланысты төлем-
дер 41 млрд теңгені құрап, сақтан-
дыру ұйымдарына 30 млрд теңге 
аударылды, 21 млрд теңге ҚР шегінен 
тыс жерлерге тұрақты тұруға кетуге 
байланысты төленді. Салыстыру үшін 
– өткен жылдың осы кезеңінде зейне-
тақы төлемдерінің жалпы сомасы 
100,9 млрд теңгені құрады.
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ДПВ 51,6 тыс. ед. на 1,9 млрд т

ОППВ 495 тыс. ед. на 220 млрд т

ОПВ 9,7 млн ед. на 9,8 трлн т

Общее количество ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЕНСИОННЫХ СЧЕТОВ

на общую сумму

9,9 трлн т

10,3
млн ед.

Возрастная структура ИПС вкладчиков,
впервые открывших счета в ЕНПФ:

(добровольные пенсионные взносы)

(обязательные профессиональные 
пенсионные взносы)

(обязательные пенсионные взносы)

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

За первое полугодие 2019 года открыто  - 155,8 тыс. новых ИПС
на сумму 2,3 млрд т

18,2%

9,9%

13,6%

36,1%

22,2%

от 41
до 50 лет

от 51 года
и выше

от 31
до 40 лет

в возрасте от 
21 до 30 лет

в возрасте
до 20 лет

ЖАҢАЛЫКТАР/НОВОСТИ

2019 жылдың бірінші жартыжылдығында 
Қор кеңселерінде күн сайын Қазақстан 

бойынша 13 мыңнан астам қызмет 
көрсетілді. Оның ішінде 80%-дан

астамы қызметті электронды
форматта (онлайн) жүргізді.

Ежедневно в офисах Фонда в первом 
полугодии 2019 года оказывалось 

населению более 13 тыс. услуг.
Свыше 80% услуг вкладчики получают 

в электронном формате (онлайн).

Чистый инвестиционный доход, начис-
ленный на индивидуальные пенсион-
ные счета вкладчиков ЕНПФ за пер-

вое полугодие 
2019 года, сос-
тавил 257,5 
млрд тенге.  До-
ходность пен-
сионных акти-
вов за послед-
ние 12 месяцев 
составила 9,4% 
при инфляции 
5,4%. Таким об-
разом, пенси-
онные активы 
имеют реаль-
ную положи-
тельную доход-

ность за последние 12 месяцев в 
размере 4%.

АО “ЕНПФ” продолжает информа-
ционно-разъяснительную работу сре-
ди вкладчиков. За период с 01.01.2017 
по 01.07.2019 работниками Фонда 
было проведено 59,8 тысяч выездных 
презентаций, которые по-сетили 1,8 
млн человек (или 21% от занятого 
населения страны).

Ежедневно в офисах Фонда в первом 
полугодии 2019 года оказывалось 
населению более 13 тыс. услуг. Свыше 
80% услуг вкладчики получают в 
электронном формате (онлайн).

2019 жылдың бірінші жартыжылды-
ғында БЖЗҚ салымшыларының же-
ке зейнетақы шоттарына есептелген 
таза инвести-
циялық кіріс 
257,5 млрд 
теңгені құрады.  
Соңғы 12 айда 
з е й н е т а қ ы 
активтер ін ің 
табыстылығы 
и н ф л я ц и я 
5,4% болғанда 
9,4% құрады. 
О с ы л а й ш а 
з е й н е т а қ ы 
активтері соң-
ғы 12 айда 4% 
м ө л ш е р і н д е 
нақты оң кірістілікке ие.

“БЖЗҚ” АҚ салымшылар арасында 
ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын 
жалғастыруда. 01.01.2017 ж. - 
01.07.2019 ж. аралығында Қор қыз-
меткерлері 59,8 мың көшпелі тұсау-
кесерлер өткізіп, оған 1,8 млн адам 
(немесе елдің жұмыспен қамтылған 
халқының 21%) қатысты.

2019 жылдың бірінші жартыжыл-
дығында Қор кеңселерінде күн сайын 
Қазақстан бойынша 13 мыңнан астам 
қызмет көрсетілді. Оның ішінде 80%-
дан астамы қызметті электронды 
форматта (онлайн) жүргізді.

22,2%
36,1%

18,2%
13,6%

9,9%
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ІС-ШАРА

шеліктері, зейнетақы заңнамасындағы 
өзгерістер, жинақтаушы зейнетақыны 
жоспарлау және есептеу, қолданыстағы 
электрондық сервистер, зейнетақы 
активтерін басқару бойынша 
инвестициялық қызмет, “БЖЗҚ” АҚ 
ақпараттық жұмысы.

Шара барысында БЖЗҚ басшылығы 
мен мамандары ашық ақпарат 
көздеріндегі ақпаратпен жұмыс істеу 
бойынша тәжірибелік кеңестер беріп, 
күрделі қаржылық көрсеткіштер мен 
статистикалық деректерді түсінуге 
көмектесті. Сонымен қатар Қор сай-
тындағы зейнетақы калькуляторының 

көмегімен зейнетақыны жоспарлау 
және төлемдерді болжамдау бойынша 
ақыл-кеңес беріп, зейнетақы жүйесінің 
дамуы жайында әңгімеледі.

Оқыту курсының соңында қатысушы-
лар алған білімдерін қорытындылау 
үшін жинақтаушы зейнетақы жүйесі 
бойынша Kahoot интерактивтік ойыны-
на қатысты.

Курс соңында қатысушыларға қаржы 
журналистикасы бойынша оқыту бағ-
дарламасынан өткендіктері туралы 
сертификаттар табыс етілді.  
 

ІС-ШАРА

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 
қаржы журналистикасы бойынша 
БЖЗҚ мектебі аясында осымен 
бесінші рет БАҚ өкілдері, блогерлер 
және журналистика факультетінің 
студенттері үшін мемлекеттік тілде 
қарқынды оқыту курсын өткізді. 
Шымкент қаласында өткізілген бұл 
жолғы курс тақырыбы: “Қазақстан 
Республикасының жинақтаушы 
зейнетақы жүйесі туралы қажетті 
мағлұматтар” деп аталды.

Мектепті өткізудегі мақсат: 
Қазақстан Республикасының 
жинақтаушы зейнетақы жүйесі 

бойынша журналистердің біліктілігін 
арттыру;
талдамалы контент қалыптастыру 
үшін зейнетақы жүйесі бойынша  
кәсіби білімді тереңдету; 
білім алуға, өзара тәжірибе алмасуға, 
сонымен қатар журналистер, бло-
герлер, журналистика факультетінің 
студенттері және БЖЗҚ өкілдерінің  
кәсіби тұрғыда бірлесе әрекет 
жасауына мүмкіндік беру.

Биылғы курста оқыту әдістері мына 
тақырыптар бойынша ұсынылды:  
зейнетақы жүйесінің түрлері, отандық 
жинақтаушы зейнетақы жүйесінің ерек-
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зейнетақымен қамсыздандыру сала-
сындағы қаржылық-құқықтық сауатты-
лықты арттыруға қалам тербейтін 
әріптестер үшін  көмегін тигізер тәжі-
рибе алаңына айналды.

Ал мен үшін аталған іс-шара болашақ 
зейнетақымыз үшін қазірден бастап 
қам жасап, қарттық шақта алатын 
қаражаттың көлеміне қалай ықпал етуге 
болатындығы жайында мақала жазуды 
жоспарлауыма себепкер болды. Түп-
теп келгенде, журналистердің осы 
бағыттағы жұмысы халықтың  жинақ-
таушы зейнетақы жүйесіне деген 
сенімін нығайта түсуіне түрткі болатыны 
анық.

Гүлнара Бықыбаева
НАР-ТВ телеарнасының тілшісі

Журналистер қай салада болмасын 
жан-жақты болуы керек. Осы ретте 
қаржы саласының жілігін шағып, 
майын ішкен мамандармен иық 
тірестіре, ақпарат жеткізудің өзі 
қандай ғанибет десеңізші... Айтқандай, 
Шымкент қаласында БАҚ өкілдерінің 
басын қосқан “Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қоры” АҚ мамандары 

журналистердің қаржылық біліктілігін 
арттыра отырып, білім алуға, өзара 
тәжірибе алмасуға, сондай-ақ, кәсіби 
тұрғыда бірлесе әрекет жасауларына 
жол ашты. Шара аясында БЖЗҚ 
мамандары ҚР Зейнетақы заңнамасы, 
халықаралық зейнетақы жүйелері, 
зейнетақы құқықтарын жүзеге 
асыру және зейнетақы активтерін 
басқару бойынша инвестициялық 
қызмет жайында  дәріс бере отырып, 
әріптестеріміздің  сұрақтарына тыңғы-
лықты жауап берді. Бұдан басқа 
“Болашақ зейнетақыны қалай жоспар-
лауға болады?” тақырыбы бойынша 
шеберлік сыныбы өткізіліп, “БЖЗҚ” АҚ 

және жинақтаушы зейнетақы жүйесінің 
даму келешегі жайында сөз қозғалды. 
Мен өзіме қажетті және  көрермендер-
дің көкейлерінде жүрген сауалдардың 
түйінін алдағы уақытта тарқатамын 
деген үміттемін. Осы орайда жаңа 
маусымда “НАР ТВ” телеарнасында 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қоры туралы толық ақпаратты тарату 
мақсатында арнайы түсірілім жасамақ 
ойдамын.

Айта кетелік, журналистика мектебі 
– бұл сертификаттаушы бағдарлама. 
Ол мерзімді басылымдар, радио, 
телеарналар және онлайн тәртібінде 
бұқаралық ақпарат құралдарына 
сапалы журналистік материалдар 
дайындау үшін негізгі құралдармен 
жұмыс істеу дағдысын дамытады. 
Сонымен қатар бұл өзара білім 
және тәжірибе алмасуға, БЖЗҚ 
мамандарынан тікелей ақпарат алуға 
мүмкіндік беретін бірегей тұғырнама.

“БЖЗҚ” АҚ-ның  Түркістан облыстық 
филиалында ұйымдастырған   “Қазақ-
стан Республи-
касының жи-
н а қ т а у ш ы 
з е й н е т а қ ы 
жүйесі туралы 
қажетті мағлұ-
маттар” атты 
тақырып ая-
сында БАҚ өкіл-
дері мен жур-
налистика факультетінің студенттері  
арасында өткізген семинарға шақыру 
алғанымда аздап таңырқағаным бар. 
Өйткені, мен секілді жастар үшін  

“Зейнеткерлік жас, зейнетақы жүйесі” 
секілді ұғымдардың аса қызығушылық 
тудыра қоймайтыны, бұл тақырыптың 
тек  егде жастағыларға арналғандай 
көрінетіні жасырын емес. Дегенмен 
БАҚ өкілдері, блогерлермен бірге  
журналистика факультетінің студент-
тері қатысқан кездесуде “БЖЗҚ” АҚ 
мамандары зейнетақы жүйесінің даму 
келешегі, зейнетақы жинақтарын 
жоспарлау, т.б. мәселелер жайында 
қызғылықты дәріс бергеннен кейін 
басқаша ой түйдім.

Қаржы журналистикасы бойынша 
басқосу барысында “БЖЗҚ” акцио-
нерлік қоғамының Мәмила Мұсабекова 
және Қадыржан Забих сынды Депар-
тамент директорларымен қатар, бірқа-
тар мамандар қазақстандық зейнетақы 
жүйесінің ерекшеліктері, зейнетақы 
заңнамасындағы өзгерістер, электрон-
дық қызметтер, зейнетақы активтерін 
басқару бойынша инвестициялық қыз-
мет тақырыптары бойынша тұщымды 
әрі тек мемлекеттік тілде әңгіме өрбітті. 
Мұның өзі қаржы саласындағы күрделі 
терминдерді түсініп, тақырыптарды 

талдауымызға 
көмегін тигізді.

Семинар бары-
с ы н д а 
“БЖЗҚ” АҚ
-ның   маман-
дары мен жур-
налистер ара-
сында кәсіби

деңгейде ынтамақтастық орнап, өзара 
тәжірибе алмасуға қол жеткізілді. Өз 
кезегінде қаржы журналистикасы 
мектебі қарапайым халық арасында 

Жұлдыз Бектұрова
блогер

”

“

“

”

ІС-ШАРАІС-ШАРА

Аталған іс-шара болашақ зейнетақымыз 
үшін қазірден бастап қам жасап, қарттық 

шақта алатын қаражаттың көлеміне
қалай ықпал етуге болатындығы

жайында мақала жазуды
жоспарлауыма себепкер болды.

Жұлдыз Бектұрова

“Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қоры” АҚ мамандары 

журналистердің қаржылық 
біліктілігін арттыра отырып,
білім алуға, өзара тәжірибе 
алмасуға, сондай-ақ кәсіби 

тұрғыда бірлесе әрекет 
жасауларына жол ашты.

Гүлнара Бықыбаева
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“Уақыт талабы” газетінің редакциясы 
соңғы жылдары “БЖЗҚ” АҚ Түркістан 
облыстық филиалымен тығыз жұмыс 
жасап келеді. Газет бетінде зейнетақы 
туралы ақпараттарды апта сайын 
жариялап отырамыз. Үстіміздегі 
жылдың маусым айында БЖЗҚ АҚ  
Шымкент қаласында ұйымдастырған 
“Қаржы журналистикасы” мектебінің 
аясында арнайы курсына шақырды. 
Бір күнге созылған арнайы 
курста БЖЗҚ мамандары түрлі 
слайдтармен көрнекі түрде БЖЗҚ 
жұмысының негізгі мақсаттары 
туралы толық мағлұмат берді. Маған 
семинар  ашық диалог түрінде 
өткізілгендігімен ұнады. Алғашында 
онша қызығушылығымыздың болмаға-
ны рас. Бірақ баяндамашылар  
сапалы әрі тыңғылықты дайындаған 
материалдарымен аудиторияны бір-
ден өздеріне тартып әкетті. Шара 
барысында қатысушылар өздерінің 
көкейлерінде жүрген сұрақтарын 
қойып, нақты және тұшымды 
жауаптар алды. Айта кетерлігі, БЖЗҚ 
қызметкерлерінің өзара корпоративтік 

Өз басым  2019 жылдың  27 маусымын-
да “БЖЗҚ” АҚ  ұйымдастыруымен 
Шымкент шаҺарында БАҚ өкілдері, 
блогерлер және журналистика факуль-
тетінің студенттері арасында өткізілген 
“Қазақстан Республикасының жинақ-
таушы зейнетақы жүйесі туралы қажетті 
мағлұматтар” тақырыбындағы қаржы 
журналистикасы мектебінің қарқынды 
оқу курсына аса қызығушылықпен 
қатыстым.

Қатысушылар алдында “БЖЗҚ” АҚ 
басқарушы директоры - Нұр-Сұлтан қа-
лалық филиалының директоры Мұрат 
Шарипов, департамент директорлары 
Мәмила Мұсабекова мен Қадыржан 
Забих және Қордың басқа да маман-
дары әр түрлі тақырыптар бойынша 
шеберлік сабақтарын өткізді. БЖЗҚ
мамандары қолжетімді мәліметтермен 
жұмыс жасау бойынша тәжірибелік 
кеңестер беріп, күрделі қаржылық 
көрсеткіштерді және статистикалық 
мәліметтерді талдады. Қазақстан Рес-
публикасының зейнетақы жүйесінің 
даму келешегі, зейнетақы жинақтарын 
жоспарлау және төлемдерді болжау 
жайында әңгіме қозғады.

“Көрінген таудың алыстығы жоқ” деген-
дей, БЖЗҚ  мамандарының мұндай тү-
сіндірулері мына мен секілді 1958 жылы 
туылып, зейнет жасына жақындаған 
қатысушылардың, яғни осы жолдар-
дың авторы, “Панорама Шымкента” 
қалалық газетінің тілшісі  Марат Назаров 
үшін өте қызықты болды. Оқыту се-
минарына қатысушылар да ұсынылған 
тақырыптарды аса қызығушылықпен 
тыңдады. Бағдарлама зейнетақы жүйе-
сінің моделі, қазақстандық зейнетақы 
жүйесінің ерекшеліктері, зейнетақы заң-
намасындағы өзгерістер, жинақтаушы 
зейнетақыны есептеу және жоспарлау, 
қазіргі кезде БЖЗҚ ұсынып отырған 
электрондық қызметтер, зейнетақы 
активтерін басқару бойынша инвести-
циялық қызмет секілді сан алуан 
тақырыптарды қамтыды.

 Айтқали Садықов
“Уақыт талабы”

газетінің редакторы

Өз кезегінде семинарға қатысушы  
БАҚ өкілдері мұндай шараның Қор 
мамандары мен журналистердің кәсіби 
тұрғыдағы ынтымақтастығын арттыра 
түсетіндігін атап өтті. Шынында 
да мұндай кездесудің нәтижесі 
журналистер ғана емес жұртшылық 
үшін де пайдалы. Сондықтан менің 
ойымша, тағылымы мол мұндай 
шараларды Қор мамандары тұрақты 
түрде өткізіп тұрулары қажет.

“

”

Мұндай кездесу журналистер 
ғана емес жұртшылық үшін де 
өте пайдалы. Сондықтан менің 
ойымша тағылымы мол мұндай 

шараларды Қор мамандары 
тұрақты түрде өткізіп тұрулары 

қажет.

Марат Назаров

 Марат Назаров
“Панорама Шымкента”
қалалық газетінің тілшісі

әдептері қатты ұнады. Сондықтан 
аталмыш компания өкілдерінің өзара 
сыйластығын үлгі тұтуға болады. Әрі 
біліктіліктері де өте жоғары, өздеріне 
талап қойғыш, жаңа белестерді 
бағындыруға әрдайым ұмтылып 
тұратындықтары байқалады. Сондай-
ақ, семинарды өткізушілердің өздерінің 
киімдеріне, жүріс-тұрыстарына, 
сөздеріне қатты мән беретінін де 
байқадым. Сондықтан болар, бір 
күндік семинар ішті пыстырмай, көзді 
ашып жұмғанша өте шықты. Тіпті 
қаржы журналистикасы бойынша 
арнайы курсты  бітіргенім жайлы 
сертификатты салтанатты жағдайда 
қолыма табыстағанда, көңілімде 
қимастық сезімнің орын алғанын да 
жасырмаймын... 

“

”

Біз бұл мектепте Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қоры 

туралы тың ақпараттар алдық. 
Журналист ретінде Қор және 

оның қызметін халыққа
жеткізудің жолдарын

үйрендік.

Айтқали Садықов

Ал арнайы курс барысына келсек, 
біз бұл семинарда БЖЗҚ туралы 
деректі және тың ақпараттар 
алдық. Журналист ретінде Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қоры және 
оның жұмысын халыққа жеткізудің 
жолдарын үйрендік. Осы уақытқа дейін 
жинақтаушы зейнетақы жүйесі айында 
дұрыс түсінбей келген жерлеріміз де 
көп екен, оған өзім де таң қалдым.

ІС-ШАРАІС-ШАРА
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АНАЛИТИКА

Сегодня данный платеж заменяет 
собой 4 обязательных платежа: 

индивидуальный подоходный 
налог; 
обязательный пенсионный взнос в 
ЕНПФ; 
обязательное социальное 
отчисление в Государственный 
фонд социального страхования 
(ГФСС);
социальный взнос в Фонд 
социального медицинского 
страхования (ФСМС). 

Плательщики ЕСП – это физлица, 
осуществляющие предпринимательс-
кую деятельность без регистрации 

АНАЛИТИКА

С начала 2019 года
в казахстанском
законодательстве 
было введено 
новшество - Единый 
совокупный платеж 
(ЕСП).  Главная причина 
его введения – это 
упрощение регистрации 
деятельности 
неформально занятых 
лиц.

ЕДИНЫЙ 
СОВОКУПНЫЙ 

ПЛАТЕЖ
- ИТОГИ 

ПОЛУГОДИЯ

в качестве индивидуального пред-
принимателя, которые одновременно 
соответствуют следующим условиям: 
не используют труд наемного 
работника, оказывают услуги толь-
ко физлицам, которые не являются 
налоговыми агентами и (или) реа-
лизуют только физлицам, не являю-
щимся налоговыми агентами, сельско-
хозяйственную продукцию личного 
подсобного хозяйства собственного 
производства, за исключением подак-
цизной продукции.

Не признаются в качестве платель-
щиков ЕСП физлица, оказывающие 
услуги (выполняющие работы) на тер-
ритории торгово-развлекательных 
центров (ТРЦ); лица, занимающиеся 
частной практикой, арендодатели 
нежилых помещений, лица, имеющие 
государственную регистрацию в ка-
честве индивидуального предприни-
мателя, а также иностранцы и лица 
без гражданства, за исключением 
оралманов.

Ежемесячный размер ЕСП составляет 
1 МРП (в 2019 году - 2 525 тенге) - 
для физических лиц, проживающих 
в городах республиканского и 
областного значения и столице. 
0,5 МРП (в 2019 - 1 262 тенге) - для 
жителей других населенных пунктов 

Плательщикам самостоятельно де-
лить на 4 платежа эту сумму не 
нужно, после поступления в бюджет, 
она распределяется по назначениям 
автоматически.

16
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Сумма единого совокупного платежа 
не зависит от размера полученного 
дохода и не требует дополнительных 
расчетов (доходы, расходы, вычеты, 
прибыль).

Уплачивать единый совокупный пла-
теж необходимо отдельно за каждый 
месяц, в котором был получен доход.

Граждане, подпадающие под режим 
ЕСП, имеют возможность на облег-
ченных условиях платить все платежи 

Одним из
главных плюсов для 

казахстанцев,
являющихся плательщиками 

ЕСП, стало участие в 
накопительной пенсионной 

системе и получение базовой 
пенсионной выплаты в 
зависимости от стажа

участия в системе.

Кроме пополнения своих пенсионных 
накоплений в ЕНПФ, для плательщи-
ков ЕСП теперь появилась возмож-
ность увеличить размер базовой 
пенсионной выплаты в зависимости от 
стажа участия в пенсионной системе.

Еще одним плюсом ЕСП стала 
существенная финансовая прибавка 
к минимально гарантированной 
государством социальной помощи 
в виде пособий, а также тот факт, 
что за счет подтверждения своего 
дохода, повысилась потенциальная 
кредитоспособность граждан. То есть 
теперь плательщик ЕСП официально 
может получать кредит в банке, 
подтвердив свою платежеспособность 
регулярными взносами.

ЕСП подлежит уплате общей суммой 
через банки второго уровня или 
организации, осуществляющие 
отдельные виды банковских операций 
(например, через АО “Казпочта”). 
Платеж следует перевести на 
банковский счет Государственной 
корпорации “Правительство для 

За первое полугодие, 
прошедшее со дня 
введения данного вида 
платежа, 
121 977 физических лиц 
внесли обязательные 
пенсионные взносы
в ЕНПФ путем уплаты
ЕСП на общую сумму
112 млн тенге.

и участвовать в системах социально-
го обеспечения. Также к плюсам 
единого совокупного платежа можно 
отнести и участие в системе обяза-
тельного социального медицинского 
страхования и получение доступа 
к медицинским услугам, неограни-
ченным по сумме и видам, с правом 
выбора медицинского учреждения 
после введения ОСМС. Участник сис-
темы также имеет право на получение 
социальных выплат в случаях утраты 
трудоспособности, потери работы, 
потери кормильца, беременности и 
родов, усыновления или удочерения 
ребенка, ухода за ребенком.

Сумма единого 
совокупного платежа 
распределяется НАО 
ГК “Правительство для 
граждан” в следующей 
пропорции:
10% – индивидуальный 
подоходный налог (ИПН);
20% – социальные 
отчисления (СО);
30% – обязательные 
пенсионный взносы (ОПВ);
40% – отчисления 
на обязательное 
медицинское страхование 
(ОСМС).

граждан”. Далее Госкорпорация 
распределяет платеж в виде 
индивидуального подоходного налога 
(ИПН) и социальных платежей, затем 
перечисляет ИПН в бюджет региона, 
а остальные платежи в ЕНПФ, ГФСС и 
ФCМС.

Плательщиками ЕСП налоговая 
отчетность не предоставляется. 
Регистрация (уведомление) начала 
деятельности и заявление о приоста-
новлении (прекращении) деятельности 
не требуются. Физлицо признается 
плательщиком ЕСП со дня, в котором 
произведена его уплата. Прекращение 
уплаты означает, что физическое лицо 
больше не является плательщиком 
ЕСП.

АНАЛИТИКААНАЛИТИКА
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Интернет-кеңістік адамның бос уақы-
ты үшін де, компанияның іскерлік іс-
шараларын өткізу саласында да басты 
рөлдердің бірін атқарады.

Веб-коммуникация бөлімі - әлемдік 
үрдістер арнасында дамып келе 
жатқан Қор жұмысындағы жаңа бағыт. 
Интернет маркетинг құралдарының 
көптігі салымшылармен интернет-
коммуникацияларды іске асырудың 
жаңа тиімді тәсілдерін іздестіруге 
ықпал етеді. Мұндай тәсілдердің бірі 
әлеуметтік желілердегі маркетинг – 
SMM  (Social Media Marketing) болып 
табылады, онда әлеуметтік желілер, 
блогтар, форумдар, видеохостингтер 
және тікелей эфирлер сияқты әлеумет-
тік медианы пайдалануға бағытталған 
іс-шаралар жиынтығы, Қордың жұмы-
сын алға жылжыту арналары ретінде 
қолданылады.

SMM - “БЖЗҚ” АҚ жайлы ақпаратты, 
оның интернет-кеңістіктегі қызметтері 
туралы белсенді таратуға мүмкіндік 
беретін ілгерілеудің өзекті, стандартты 
емес тәсілдерінің бірі.

Коммуникацияны дамыту мен жетіл-
діру уақытты үнемдейді, сонымен 
қатар жастарды салымшылар қатары-
на көптеп тартуға ықпал етеді.  
“Одноклассники”, “Facebook”, “ВКон-
такте”, “Twitter”, “Instagram” сияқты 
танымал платформаларда 2019 жыл-
дың 1 маусымына жазылушылардың 
жалпы саны 38 000-нан астам желі 
қолданушыларын құрады.

“БЖЗҚ” АҚ-ның Facebook-тегі ресми 
парақшасында жазылушылардың 
орташа жасы 35-44 құрайды. 

Негізінен, салымшылардың өтініште-
рі жеке хабарламамен келіп, өте 
жылдам мерзімде өңделеді. Қазақс-
тандықтардан басқа Facebook-те бізді 
Ресей, Грузия, Украина сияқты басқа 
елдердің салымшылары да оқиды.

Instagram жоғарғы рейтингтік әлеу-
меттік желісінде БЖЗҚ оқырмандары 
басқа әлеуметтік желілерге қарағанда 
ең жоғары белсенділік танытады. 
Күнделікті direct-ке әртүрлі сұрақтар 
қойылады. Аудиторияның орташа 
жасы 24-35 құрайды. Жазылушылар 
Қордың барлық жаңалықтары мен 
алдағы іс-шаралары туралы әркез 
хабардар, себебі жазылушылар 
Қордың әлеуметтік желідегі іс-
әрекетіне қызығушылық танытады.

Twitter, ВКонтакте әлеуметтік желі-
леріндегі парақшалар студенттердің, 
жас мамандардың айрықша белсен-
ділігімен ерекшеленеді. Аудиторияның 
орташа жасы 25-30 құрайды. Тәжірибе 
көрсеткендей, бізде жұмыстың бас-
тапқы күндерінен бастап болашақ 
зейнетақыны болжайтын өте сауатты 
жастар аз емес. Жас мамандар ерікті 
зейнетақы жинақтары, ҚР жинақтау-
шы зейнетақы жүйесі, инвестициялық 
табыс жайлы сұрақтарды жиі  қояды.

“Одноклассники” әлеуметтік желісінде 
оқырмандардың жасы 45-тен 55 
аралығын құрап, басқа әлеуметтік 
желілермен салыстырғанда орташа 
жасы жоғары болып табылады. 
Тәжірибеге сүйене отырып, көп 
жағдайда салымшылар ҚР аумағынан 
тыс жерлерге тұрақты тұруға шығумен 
байланысты құжаттарды, зейнетақы 
құжаттарын ресімдеу жөнінде сұрақтар 

E-LEARNING

“БЖЗҚ” АҚ-ғы 
SMM бағытын 
жүргізу
Бағдатұлы Мұхамед,
веб-коммуникация бөлімінің бас маманы,
жұртшылықпен байланыс Департаменті 
“Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры” АҚ
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SMM-продвижение 
в АО “ЕНПФ”

Интернет-пространство играет одну 
из главных ролей как для досуга 
человека, так и для взаимодействия с 
брендами.

Отдел веб-коммуникаций - новое 
направление в работе Фонда, раз-
вивающееся в русле мировых тенден-
ций. Обилие инструментов интернет-
маркетинга способствует поиску 
новых эффективных способов реали-
зации интернет-коммуникаций с 
вкладчиками. Одним из таких спосо-
бов является маркетинг в социальных 
сетях – SMM (Social Media Market-
ing), под которым подразумевается 
совокупность мероприятий, направ-
ленных на использование социальных 
медиа, таких как социальные сети, 
блоги, форумы, видеохостинги и 
прямые эфиры, в качестве каналов 
распространения информации Фонда. 

На таких популярных платформах, 
как Одноклассники, Facebook,
Instagram, ВКонтакте, Twitter, общее 

Жауап: Қайырлы күн, құрметті 
салымшы! WhatsApp мессенджері 
арқылы ақыл-кеңес алуыңызға бола-
ды. Ол үшін байланыстар тізіміңізге 
+7 (777) 000 14 18 нөмірін қоссаңыз 
болғаны. Кейін мессенджер арқылы 
бізге сұрақтарыңызды жолдай аласыз. 

количество подписчиков на 1 июня 
2019 года превышает 38 000 человек.

Средний возраст 
аудитории официальной 
страницы ЕНПФ в Facebook 
составляет от 35 до 44 лет.



В социальной сети
Одноклассники средний 
возраст аудитории выше 
по сравнению с другими 
социальными
сетями - от 45 до 55 лет.



В рейтинговой социальной 
сети Instagram у страницы 
ЕНПФ самая высокая 
активность по сравнению 
с другими социальными 
сетями, где много 
обращений, писем в direct. 
Возраст аудитории
от 24 до 35 лет.



Страницы в социальных 
сетях Twitter, ВКонтакте 
отличаются особой 
активностью студентов, 
молодых специалистов. 
Средний возраст аудитории 
составляет 25-30 лет.



В социальных сетях особым спросом 
пользуются вопросы касательно 
регистрации в “Личном кабинете” на 
сайте и в мобильном приложении 
ЕНПФ. Также часто обращаются за 
информацией о способах получения 
выписки из ИПС, адресах отделений 
и оформлении документов в связи с 
выездом на ПМЖ за пределы РК.

Сәлеметсіз бе, БЖЗҚ-дағы
жеке зейнетақы шотын
қалай ашуға болады?
Өзгерістер бар ма?

?

қояды. Әлеуметтік желілер арқылы 
біздің салымшылар бөлімшелерге 
бармай-ақ көптеген сұрақтарға жауап 
алады. Бізге студенттер, оқытушылар, 
кеншілер, зейнеткерлер – түрлі жас 
пен кәсіптегі адамдар хабарласады, 
өйткені Интернет үйден шықпай-ақ 
көптеген мәселелерді қашықтықтан 
шешудің бірден бір құралы болып 
табылады.

Әлеуметтік желілерде Қор сайтындағы 
“Жеке кабинет” пен ENPF мобильдік 
қосымшасына тіркелуге қатысты 
мәселелер жөнінде, Қазақстан Рес-
публикасынан тыс жерлерге тұрақты 
кетуіне байланысты ЖЗШ-дан үзінді 
көшірме алу тәсілдері, деректемелер, 
бөлімшелердің мекен-жайлары және 
құжаттарды ресімдеуге қатысты 
сұрақтар ерекше сұранысқа ие.

“БЖЗҚ” АҚ-ның бренд ретіндегі 
адвокаттары бізді әлеуметтік желі-
лерде белсенділік, репост, оң пікірлер 
және  “лүпілдер” әркез қолдайды!

Жауап: Қайырлы күн, құрметті 
салымшы! Қазіргі таңда жеке 
зейнетақы келісімшартын ашу жолы 
біршама жеңілдетілген. 2019 жылдың 
8 қаңтарынан бастап БЖЗҚ-да мін-
детті зейнетақы жарналарын (МЗЖ) 
есепке алу бойынша жеке зейнетақы 
шотын (ЖЗШ) ашу үшін жеке тұлғаға 
ЖЗШ ашу жөніндегі өтінішті рәсімдеу 

үшін БЖЗҚ-ға, оның ішінде Қордың 
веб-сайты арқылы жүгінудің қажеті 
жоқ. Енді жеке тұлғаның БЖЗҚ-да 
МЗЖ есепке алу бойынша ашылған 
зейнетақы шоты жоқ болса, алғашқы 
жарна келіп түскен кезде зейнетақы 
шоты Қордың ақпараттық жүйесінде 
автоматты түрде ашылады. Бұл тура-
лы Қазақстан Республикасының 
зейнетақы заңнамасына (ҚР 
26.12.2018 ж. №203-VI Заңы) тиісті 
өзгерістер енгізілді.

Ескере кететін жәйт, міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналары мен ерікті зей-
нетақы жарналарын есепке алу бойын-
ша ЖЗШ ашу тәртібі бұрынғыша 
өзгеріссіз қалады.

Электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) 
бар болған жағдайда, ерікті зейнетақы 
жарналарын (өз пайдасына) есепке 
алу бойынша жеке зейнетақы шотын 
БЖЗҚ сайтында онлайн тәртібінде 
ашуға болады. Бұл салымшылар мен 
алушылар үшін өте ыңғайлы.

Хабарласқаныңызға рақмет!

Қайырлы күн, Сіздерден
WhatsApp арқылы кеңес
алу мүмкіндігі бар ма??

Жаңа қызмет жинақтаушы зейнетақы 
жүйесі және БЖЗҚ қызметі туралы 
қажетті ақпаратты call-орталыққа қо-
ңырау шалу немесе Қор бөлімшелеріне 
бару қажеттілігінсіз автоматты режим-
де жылдам алуға мүмкіндік береді. 
БЖЗҚ пайдаланатын ақпараттық тех-
нологиялар зейнетақы қызметтері-
нің сапасы мен қолжетімділігін жетіл-
діруге және дамытуға көмектеседі.

Хабарласқаныңызға рақмет!   

E-LEARNINGE-LEARNING
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ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

Гульмира Кимолаева
Заместитель директора Департамента организации 

выплат и информирования АО “ЕНПФ”

В случае, если сумма пенсионных 
накоплений на дату обращения не бу-
дет превышать двенадцатикратный 
размер минимальной пенсии, уста-
новленный законом о республиканс-
ком бюджете на соответствующий 
финансовый год, данная сумма будет 
выплачена получателю из ЕНПФ 
едино-временно (в 2019 году – 433 296 
тенге = 12 * 36 108).

В случае, если остаток пенсионных 
накоплений на ИПС после осуществ-
ления очередной ежемесячной 
выплаты составит сумму менее 
54 процентов от прожиточного 
минимума, установленного на 

соответствующий финансовый год 
законом о республиканском бюджете, 
данный остаток будет выплачен вместе 
с суммой очередной выплаты.

Согласно Закону РК “О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан” 
пенсии в Казахстане складываются из 
нескольких составляющих:
— базовая и солидарная (трудовая)  
выплачиваются из госбюджета. 
Солидарная выплачивается тем, 
кто имеет трудовой стаж не менее 
6 месяцев до 1998 года, базовая – 
всем лицам, достигшим пенсионного 
возраста, при этом ее размер зависит 
от общего трудового стажа как до 

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

В ноябре 
текущего года мне 

исполняется 63 
года, и я выхожу 

на пенсию. Куда я 
должен обратиться 

за выплатой? На 
какой размер 
пенсии я могу 

рассчитывать? 
Из чего она 

складывается?

С уважением,
ваш читатель
Амангельды 

Джамиев.

На Ваш вопрос отвечает заместитель директора 
Департамента организации выплат и информи-
рования Гульмира Кимолаева.

Уважаемый Амангельды! Во-первых, позвольте 
поздравить Вас с наступлением “золотого” возрас-
та и началом нового жизненного этапа! 

Для начисления пенсии Вам нет необходимости 
посещать ЕНПФ, достаточно обратиться за 
оформлением пенсионных выплат в ЦОН по месту 
жительства с единым заявлением и предъявить 
следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность и 
оригинал для сверки;
сведения о банковском счете получателя.

Хочу еще раз акцентировать внимание читателей 
журнала PRO ЕНПФ на том, что все граждане 
Казахстана, достигшие пенсионного возраста, 
могут получить услугу по принципу “одного окна” 
в ЦОН-ах. Это стало возможным после внедрения 
в республике с 11 октября 2018 года композитной 
услуги по подаче единого заявления.

По поводу размера Вашей ежемесячной 
пенсионной выплаты из ЕНПФ поясню следующее: 
она определяется как одна двенадцатая годовой 
суммы пенсионных выплат, исчисленной в 
соответствии с Методикой осуществления расчета 
размера пенсионных выплат, утвержденной 
постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 02.10.2013 года № 1042.

При этом выплата исчисленного размера еже-
месячной пенсионной выплаты осуществляется в 
размере не менее 54 процентов от прожиточного 
минимума, установленного на соответствующий 
финансовый год законом о республиканском бюд-
жете (в 2019 году – 16 036,92 тенге = 54% * 29 
698).
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тельства Республики Казахстан от 
31.12.2013г. № 1562.

ДПВ вносятся в ЕНПФ вкладчиками 
(физическими или юридическими 
лицами) по собственной инициативе в 
пользу получателя пенсионных выплат 
(в свою пользу или в пользу третьего 
лица). Ставка и периодичность уплаты 
ДПВ устанавливается вкладчиком 
самостоятельно.

Следует отметить, что пенсионные 
накопления вкладчиков (получате-
лей) пересчитываются и переоце-
ниваются ежедневно с начислением 
инвестиционного дохода (положи-
тельного или отрицательного). 

Так, инвестиционный доход, начис-
ляемый ЕНПФ, является величиной 
непостоянной (т.е. не является строго 
определенной величиной, как это 
предусматривает-ся в депозитных 
договорах банков, в которых четко 
определен размер вознаграждения 
на определенный период), и пол-
ностью зависит от доходности 
финансовых инструментов, в которые 
инвестированы деньги вкладчиков 
(получателей), а также от суммы 

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

1998 года, так и после с уплатой 
обязательных пенсионных взносов;
— накопительная состоит из 
обязательных пенсионных взносов 
(ОПВ), обязательных профессиональ-
ных пенсионных взносов (ОППВ) и 
добровольных пенсионных взносов 
(ДПВ).

БАЗОВАЯ ПЕНСИЯ.
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ

Выплачивается из государственного 
бюджета. Минимальный размер 
устанавливается в размере 54% от 
прожиточного минимума (ПМ) лицам, 
достигшим пенсионного возраста со 
стажем работы от 0 до 10 лет. При 
стаже свыше 10 лет добавляется 2% 
за каждый год.

Максимальная базовая пенсия 
выплачивается в размере 1 ПМ при 
стаже 33 года и более.

СОЛИДАРНАЯ ПЕНСИЯ. 
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ

Выплачивается из государственного 
бюджета. Зависит от стажа до 1998 
года (не менее 6 мес.). Полный размер 
выплачивается при стаже 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин, который 
составляет 60% от среднемесячного 
дохода за любые 3 года подряд с 
01.01.1995 года. За каждый допол-
нительный год сверх необходимого 
стажа + 1%, но не более 75% от 
дохода, учитываемого для исчисления 
пенсионных выплат по возрасту.

Если исчисленный размер 
пенсионных выплат по возрасту в 
полном объеме ниже минимального 
размера пенсии, устанавливаемого 
на соответствующий финансовый год 
законом о республиканском бюджете, 
пенсионные выплаты по возрасту 
назначаются в минимальном размере 
пенсии.

Максимальный размер дохода, 
принимаемого для расчета пенсии 
– 46 МРП, установленного на 
соответствующий финансовый год 
законом о республиканском бюджете.  
    
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ. 
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ

ОПВ перечисляются работодателем 
на индивидуальный пенсионный 
счет (ИПС) вкладчика в ЕНПФ в 
размере 10% от ежемесячного 
дохода работника (не превышающего 
50-кратный размер минимальной 
заработной платы), принимаемого для 
исчисления обязательных пенсионных 
взносов.

ОППВ перечисляются работодателем 
на ИПС вкладчика в ЕНПФ в размере 
5% от ежемесячного дохода работника, 
принимаемого для исчисления обяза-
тельных профессиональных пенсион-
ных взносов, за счет собственных 
средств работодателя в пользу работ-
ников, занятых на работах с 
вредными условиями труда согласно 
соответствующему перечню, утвер-
жденному постановлением Прави-

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

По всем возникающим вопросам в 
связи с подачей единого заявления 
Вы можете обратиться по единому 

бесплатному номеру call-центра 1414.

пенсионных накоплений, стажа 
участия в пенсионной системе.

Таким образом, даже если человек 
уже получает пенсионные выплаты из 
ЕНПФ, на его пенсионные накопления 
все равно продолжает ежедневно 
начисляться инвестдоход до исчер-
пания пенсионных накоплений.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ

В соответствии с налоговым законо-
дательством пенсионные выплаты из 
ЕНПФ подлежат налогообложению. 
Однако получатели, которые достигли 
пенсионного возраста при получении 

пенсионных выплат из ЕНПФ по 
установленному графику, имеют пра-
во на налоговые вычеты в пределах, 
установленных Налоговым кодексом, 
уменьшающие размер дохода, с 
которого уплачивается индивидуаль-
ный подоходный налог (ИПН). 

Таким образом, ИПН будет облагать-
ся не вся выплата, а только ее часть.
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ЛЬГОТЫ

Профессия
горняка-проходчика

не самая распространенная. 
Знать, что над тобой тонны 

земли, в прямом смысле
слова рисковать жизнью изо 

дня в день – это сможет не 
каждый. Нужна огромная воля, 

чтобы заставить себя ежедневно 
спускаться на десятки метров 

под землю, понимая, что каждый 
день может стать последним.

ЛЬГОТЫ

Эти брутальные мужчины большую 
часть жизни проводят под землей. 
Помимо физической силы, для 
такой работы нужна и сила духа. 
К сожалению, во всем мире 
периодически происходят обвалы 
в шахтах, взрывы от скопления 
газов и выбросы породы. Но даже 
если откинуть все страхи, работа 
в условиях постоянной темноты и 
пыли не способствует улучшению 
здоровья: шахтеры часто страдают 
заболеваниями сердца и легких, 
постоянно испытывают огромную 
психоэмоциональную нагрузку. Поэ-
тому не случайно в рейтинге особо 
опасных профессий профессия 
шахтера занимает первое место.

Герой нашего очерка - начальник 
производственно-технического отде-
ла АО “Алматыметрокурылыс” Кайрат 
Рсалдинов - потомственный горняк из 
Жезказгана. Несмотря на суровость 
своей профессии, очень позитивный 
и улыбчивый человек.

Мы встретились в офисе метро-
строевцев на главной улице Алматы 
– проспекте Назарбаев. После многих 
лет работы в шахте, ему явно тесно в 
его небольшом кабинете.

Наша беседа началась с рассказа 
об основателе горняцкой династии 
– Колбае. Дед по отцовской линии 
начал трудовую деятельность ещё 
в начале прошлого века, на заре 
становления советской власти: в 
20-х годах он сначала вручную возил 

руду в железных корытах, затем на 
лошадях тащил ее из забоя “на-гора”. 
Никакой механизации труда тогда не 
было, сто лет назад это было обычным 
явлением. Никто не жаловался, люди 
работали, кормили свои семьи.

Сын Рсалды - Аубакир Рсалдинов 
пошел по стопам отца. К слову сказать, 
у жезказганских мужчин особого 
выбора и не было, в регионе в полную 
силу работал один из крупнейших 
горнодобывающих комбинатов. Но, 
по велению времени, когда очень 
были востребованы инженеры с 
высшим образованием, он сначала 
окончил институт и уже в 1960-м году 
вернулся на Джезказганский горно-
металлургический комбинат. Начал 
Аубакир свою трудовую деятельность 
горным мастером, затем стал 
главным инженером рудника, позже 
начальником участка и шахты, откуда 
и вышел на заслуженный отдых.

Для третьего поколения Рсалдиновых 
- Кайрата Аубакировича также воп-
рос о выборе профессии даже не 
стоял. Сразу после окончания школы 
он поехал в Алма-Ату поступать в 
Казахский Политехнический институт, 
после окончания которого, также, 
как и отец, начал свою трудовую 
деятельность на Джезказганском 
горно-металлургическом комбинате: 
сначала участковым маркшейдером, 
затем старшим маркшейдером шахты, 
позже главным маркшейдером 
рудника.

`
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ЛЬГОТЫЛЬГОТЫ

Профессии горняка, 
шахтера и много еще 

других входят в перечень 
профессий работников, 

занятых на работах
с вредными условиями 
труда, в пользу которых 

работодатель за счет 
собственных средств 

осуществляет обязательные 
профессиональные 
пенсионные взносы.

31

Кайрат Рсалдинов отдал горному делу 
20 лет жизни. После преобразования 
комбината он получил назначение в 
рудоуправление на должность главного 
маркшейдера ТОО “Корпорация 
Казахмыс”. Также некоторое время 
работал техническим руководителем 
Департамента охраны труда и техники 
безопасности.

В 2014 году Кайрата Рсалдинова, 
как опытного горняка, пригласили на 
строительство метро-политена в АО 
“Алматыметрокурылыс”, где он работает и 
по сегодняшний день. Работа непростая, 
ведутся строительно-монтажные работы, 
и здесь помогает колоссальный горняцкий 
багаж, вобравший в себя опыт династии в 
трех поколениях.

И конечно же, это справедливо, что 
работодатели добросовестно делают 
такие отчисления, ведь в будущем - это 
очень хорошая прибавка к пенсии. Здесь 
работает закон “Ты – стране, страна – 
тебе”.
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ЛЬГОТЫЛЬГОТЫ

Обязательные профессиональные пен-
сионные взносы устанавливаются в 
размере 5% от ежемесячного дохода 
работника, принимаемого для исчисле-
ния обязательных профессиональных 
пенсионных взносов.

Каков размер ОППВ?

не иначе как путем присоединения к 
предложенному договору в целом, 
который устанавливает права, обязан-
ности и ответственность ЕНПФ, вклад-
чиков и получателей, предусмотрен-
ные Законом Республики Казахстан 
“О пенсионном обеспечении в Респуб-
лике Казахстан”. Договор присоеди-
нения размещен на сайте www.enpf.kz.
 
Договор о пенсионном обеспечении за 
счет обязательных профессиональных 
пенсионных взносов заключается на 
основании заявления об открытии 
индивидуального пенсионного счета 
(ИПС). Заявление подписывается 
вкладчиком (работодателем) и полу-
чателем (работником), в пользу 
которого будут производиться обяза-
тельные профессиональные пенсион-
ные взносы.

После того, как заявление всеми 
сторонами подписано, ЕНПФ направ-
ляет электронное уведомление в Госу-
дарственную корпорацию “Прави-
тельство для граждан” для внесения 
сведений о договоре о пенсионном 
обеспечении за счет обязательных 
профессиональных пенсионных взно-
сов в единый список физических лиц, 
заключивших договор о пенсионном 
обеспечении за счет ОППВ.

Вкладчик (получатель) считается при-
соединившимся к договору о пен-
сионном обеспечении за счет ОППВ 
со дня получения ЕНПФ электронного 
уведомления Государственной корпо-
рации “Правительство для граждан” 
о внесении сведений о договоре о 
пенсионном обеспечении за счет 

От уплаты ОППВ в ЕНПФ 
освобождается агент за:

лиц, достигших пенсионного воз-
раста, в соответствии с пунктом 
1 статьи 11 Закона Республики 
Казахстан “О пенсионном обес-
печении в Республике Казахстан”;
военнослужащих (кроме военно-
служащих срочной службы), сот-
рудников специальных государст-
венных и правоохранительных 
органов, государственной фельдъе-
герской службы, а также лиц, 
права которых иметь специальные 
звания, классные чины и носить 
форменную одежду упразднены с 
1 января 2012 года;
- получателей пенсионных выплат 
за выслугу лет.

Кто освобожден от уплаты 
ОППВ?

С начала 2014 года по август 2019 
года в ЕНПФ открыто порядка 
полумиллиона счетов по ОППВ, на 
которых накоплено почти 229 млрд 
тенге. Эти деньги инвестируются, на 
счета начисляется инвестиционный 
доход, а при наступлении предусмот-
ренных законом условий выплачи-

Что дает ОППВ и в чем его 
преимущества?

Контроль за полным и своевременным 
осуществлением уплаты ОППВ осу-
ществляется органами государствен-
ных доходов. 

Существует ли механизм 
воздействия на работодателя, 
просрочившего уплату ОППВ?

В случае если работодатель свое-
временно не удерживает (не начис-
ляет) и (или) не перечисляет на 
ИПС работника ОППВ (при условии 
фактической выплаты и получения 
работником дохода), с работодателя 
органами государственных доходов 
взыскиваются и подлежат перечисле-
нию в ЕНПФ ОППВ с начисленной 
пеней в размере 1,25-кратной офи-
циальной ставки рефинансирования, 
установленной уполномоченным орга-
ном, за каждый день просрочки 
(включая день оплаты в Государст-
венную корпорацию “Правительство 
для граждан”).

Органы государственных доходов 
ежегодно публикуют в средствах 
массовой информации списки аген-
тов, имеющих задолженность по 
ОППВ, не погашенную в срок более 
шести месяцев со дня ее возникнове-
ния, с указанием идентификацион-
ного номера агента, фамилии, имени, 
отчества (если оно указано в доку-
менте, удостоверяющем личность) ру-
ководителя и суммы задолженности 
по ОППВ.

Договор о пенсионном обеспечении 
за счет обязательных профессиональ-
ных пенсионных взносов - договор 
присоединения, условия которого при-
нимаются вкладчиком (получателем) 

Что такое договор о 
пенсионном обеспечении 
за счет обязательных 
профессиональных 
пенсионных взносов?

Право на пенсионное обеспечение за 
счет ОППВ имеют те граждане, кото-
рые работают по профессиям, пере-
чень которых утвержден постановле-
нием Правительства Республики Ка-
захстан “Об утверждении перечня 
производств, работ, профессий работ-
ников, занятых на работах с вредными 
условиями труда, в пользу которых 
агентами по уплате обязательных про-
фессиональных пенсионных взносов 
за счет собственных средств осуществ-
ляются обязательные профессиональ-
ные пенсионные взносы” от 31 декабря 
2013 года № 1562.

Список профессий можно посмотреть 
по ссылке
zan.gov.kz/client/#!/doc/76837/rus

Кто имеет право на пенсионные 
накопления за счет ОППВ?

Вкладчиком ОППВ является работо-
датель. Именно он осуществляет за 
счет собственных средств обязатель-
ные профессиональные пенсионные 
взносы в пользу работника.

Кто является вкладчиком 
ОППВ?
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ОППВ в единый список физических 
лиц, заключивших договор о пен-
сионном обеспечении за счет ОППВ.
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Әрине, той-томалақтарда “ауылдың 
алты ауызы” айтылатыны белгілі.  
Сонда небір өнерлі аналарымыз өздері 
немесе қатарластарымен қосылып ән 
шырқап, көзге түсіп, жұртшылықтың 
ризашылығына бөленіп жатады. 
Олардың өнерін тамашалып тұрып: 
“Шіркін, жас кезінде өнер жолын 
қуғанда тамаша әнші болар ма еді?” 
деп талай рет ойға қалғанымыз 
жасырын емес.

Иә... әншілік дарыны болғанымен, тағ-
дырына мойынсұнып, ата-енесін күтіп, 
күйеуінің қас-қабағына қарап, бала 
бағып, отбасы-ошақ қасында қалып 
қойған өнерпаз аналарымыз қаншама 
десеңізші!

“Сырлы аяқтың сыры кетсе де 
сыны кетпейді” деген бар емес пе!? 
Егер қолдау көрсетіліп,  демеушілік 
жасалса, әлі де болса жарқ етіп 

Қазақта “Балам – балым, баланың баласы 
– жаным” деген мақал бар. Шынында 
да ұрпақ өсіріп, немере сүю, шөберінің 
қолынан май жалау – ата-ананың асыл 
арманы. Бұл жерде ұрпақ тәрбиелеуде ақ 
жаулықты аналарымыздың орны бөлек. 
Олар отбасының амандығын, балаларының 
бақытын барлығынан жоғары қояды. Бұл 
үшін мансап қуудан, тіпті сүйікті өнерінен 
бас тартуға да дайын тұрады.

Обязательные профессиональные 
пенсионные взносы уплачиваются 
в национальной валюте Республики 
Казахстан.

Удержанные (начисленные) обяза-
тельные профессиональные пенсион-
ные взносы перечисляются работода-
телем в Государственную корпорацию 
“Правительство для граждан” не 
позднее 25 числа месяца, следующего 
за месяцем выплаты доходов.

Сроки перечисления
ОППВ в ЕНПФ

ваются получателям, становясь 
частью совокупной пенсии. За 8 
месяцев 2019 года более 8 тысяч 
человек получили более 1,9 млрд 
тенге только за счет ОППВ.

За восемь месяцев 2019 года более
1 300 человек, достигших 50 летнего 
возраста и за которых уплачены 
ОППВ в совокупности не менее 
60 календарных месяцев, смогли 
воспользоваться правом получения 
пожизненных страховых выплат 
за счет пенсионных взносов путем 
заключения договора пенсионного 
аннуитета со страховой организацией. 
Общая сумма переводов по ним в 
страховые организации за счет всех 
видов взносов составила более 19 
млрд тенге.

Таким образом, льготы в виде 
досрочного получения пенсионных 
накоплений из ЕНПФ за счет ОППВ за 
вредные условия труда в полной мере 
реализуются.

ЛЬГОТЫ
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ 
АЛМАТИНСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ

Предложения по сооружению метро-
политена в столице Казахской ССР 
г. Алма-Ата обсуждались еще в 
середине 70-х годов прошлого века. 
Но лишь спустя больше десяти лет, в 
сентябре 1988 года, город приступил к 
его строительству.

До 1994 года объемы выполненных 
работ ежегодно возрастали, одна-
ко, распад Советского Союза и пос-
ледовавший за ним разрыв хозяйст-
венных и экономических связей не 
позволили завершить намеченное на 
1997 год окончание строительства 
метрополитена.
 
При проектировании Алматинского 
метрополитена учитывались сложные 
горно-геологические условия, сейсмич-
ность и географическое расположение 
города. Безопасность метрополитена 
обеспечена применением сейсмо-
стойких тоннельных конструкций, 
разработанных ведущими специалис-
тами в этой области.

Интересен тот факт, что нынешние 
названия станций метро были 
утверждены Решением акимата г. 
Алматы еще в далеком 1992 году: 
Райымбек, Жибек Жолы, Алмалы, 
Абая, Байконур, Тулпар, Алатау.

Коллектив метростроевцев АО “Алма-
тыметрокурылыс” принимал участие 
в сооружении перегонного тоннеля 
метрополитена г. Казань (Россия), 
обустройстве набережной р. Ишим в 
столице Республики Казахстан Нур-
Султане.
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сып, бірнеше аталым бойынша 
жеңімпаз атанды.

2002 жылы Францияда өткен 
ұлттық өнер фестиваліне қатысқан 
аналар, өздері ұлттық нақышта 
тіккен киімдерді, алаша, кілем 
секілді бұйымдарды көрсетіп, 
шетелдіктерді тамсандырды. 
Сөйтіп, Диана Ермес атындағы 
сыйлықпен марапатталды.

Ансамбль мүшелері түгел Құрмет гра-
моталарымен марапатталып, дауыста-
ры орталық радионың Алтын қорына 
жазылды.

Аздап статистикаға жүгінсек, ансамбль 
аудан, облыстарды аралай жүріп жоқ-
таудың 60, жарапазанның 20, сыңсу-
дың 15, бәдік айтыстың 10 шақты 
нұсқасын жинап, қағазға түсірген. 
Сонымен қатар құрсақ той, шілдехана, 
азан шақырып ат қою, қырқынан 
шығару, бесікке бөлеу, тұсаукесер, 
қыз ұзату, келін түсіру, беташар, 
арқан кесу, құйрық-бауыр асату, құда 
сүйреу секілді ұлттық салт-дәстүрлерді 
шынайы түрде көрсете біледі.

Ансамбльді құру басқа, оның іргесін 
сөгітпей, ұзақ жылдар басқару бір 
басқа. “Ақ әжелердің” сахнадан түспей, 
шынайы өнерімен көрермендердің 
көзайымы болып келе жатқандарына 
биыл 33 жыл толды. Бұл да үлкен 
ерлік, қажырлы еңбектің нәтижесі.

Қазіргі ғаламдастыру кезеңінде ұлт-
тық ерекшелікті сақтап қалу қандай 
маңызды! Демек, он саусағынан өнері 
тамған асыл әжелерімізге: “Халқымыз-
дың бірлікке шақырар салт-дәстүрін, 

әншілік өнерін әрі қарай жалғастырып, 
халықтың сый-құрметіне бөлене 
беріңіздер!” – дегіміз келеді.
Ұлттық өнердің отын өшірмей, оның 
жылуымен өскелең ұрпақтың жүрегін 
елжірете білетін ардақты аналарымыз 
көп болсын деп тілейік!

Көрдіңіз бе, қарттықтың да қуанышты 
жақтары көп. Ең бастысы “қартайдым, 
жалғыз қалдым” деп, қол қусырып 
отырмау керек екен. Өнерпаз әжелер 
секілді көңілің қалаған, жасыңа 
лайықты өнермен айналысуға, оны 
үйренуге, ой-өрісіңді кеңейтуге ешқа-
шан да кеш емес. Яғни, әдемі қартаю 
да өнер. Демек, зейнеткерлік – бұл 
жаңа мүмкіндіктер!
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сахнаға шығар аналарымыз арамызда 
жүр. Солардың ішінде елге танылған 
өнерпаз әжелеріміз де баршылық. 
Олар уақытқа бағынбайды! Солардың 
бірі, бірі емес-ау бірегейі – “Ақ әжелер” 
фольклорлық-этнографиялық халық 
ансамблі.

Әрине, әжелер арасынан ансамбль 
құру оңай емес. Бірақ көп қолдаса 
алынбайтын қамал бар ма?! Күміс 
Пармашқызы Кемелбекованың қолға 
алған игі ісіне жұртшылық бір адамдай 
қолдау көрсетіпті. Бүгінде көп балалы 
ана, 27 немеренің әжесі, еңбек 
ардагері ансамбльді қалай құрғанын 
былайша еске алады:

“Мен Жамбыл облысы Жуалы ауда-
нының тумасымын. Балалық шағымда  
ұлтымыздың әдет-ғұрпы мен сал-
тдәстүрінің қайнар бастаулары әлі де 
жұтаң тарта қоймаған кезіндегі әдемі 
үлгілерін көріп өстік. Тұрмысқа шығып, 
Алматы облысы Жамбыл ауданының 
“Дегерес” орта мектебінде қазақ тілі 
және әдебиеті пәні бойынша ұстаздық 
қызмет атқарған жылдары ұлтымызға 
ғана тән әдемі әдет-ғұрыптарымыз-
дың өз орнымен қолданыла бермейті-
ні қапаландырды. Содан ауылдағы 
көпті көрген, өмірден түйгендері мол 
қариялардың басын қосып, ақылда-
са бастадым. Аталарымыз бен әже-
леріміз өздерінің есінде қалған, жетік 
білетін қазақтың ұлттық салт-дәстүрін, 
қолөнерін, ата кәсібімізді, ұлттық 
тамақ түрлерін дайындауға дейін 
жастарымызға үйретіп, келешек ұрпақ 
алдындағы міндетімізді атқарсақ де-
ген ой болды. Үлкендер жағы жаппай 
қолдау көрсетіп, ұлтымыздың салт-

дәстүрін насихаттауға қуана келісті. 
Ұлттық салт-дәстүрлерді жаңғыртудың 
бір әдемі тәсілін осы “Әжелер ансамб-
лі” арқылы іске асырсам деп арманда-
дым. Дайындықты Жаңа жылдан бас-
тадық. Алғашқы көрсетілімді 1986 жыл-
дың 8 наурызына орай ауыл клубында 
ұйымдастыруды жоспарладым”. Сол 
ауыл клубында өткен концерттен кейін 
ансамбльдің даңқты жолы басталды. 
Соның бірнешеуін ғана атап өтсек.

1988, 1989, 1990 жылдары Қазақ 
телевизиясында тікелей эфирде 
өткен “Наурыз-думанға” қатысып, 
әдет-ғұрып, салт-дәстүрлерімізді 
өнер тілінде жеткізді.

1989 жылы Қазақстан атынан Мәс-
кеуде өткен бүкілодақтық “Халық 
шығармашылығы”  фестиваліне 
қатысты.

1991 жылы ансамбль мүшелері 
Польша мен Түркия елінде болып, 
өз өнерлерін паш етіп, жергілікті 
халықтың ризашылығына бөленді. 
Сол жылы ҚР Мәдениет министрлігі 
“Ақ әжелерге” “Халық ансамблі” 
деген жоғары атақ берді.

Ұлттық киімдерді өздері тіге білетін 
сегіз қырлы бір сырлы әжелеріміз 
90 – шы жылдары орын алған 
қиын-қыстау кезеңде арнайы киім 
тігу цехын ашып, жас келіншектерді 
жұмысқа алып, жалақы төлеп 
тұрды.

2001 жылы “Шаңырағымыз берік 
болсын” атты республикалық 
фольклорлық фестивальге қаты-

ANTIAGE
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МЕНІҢ ЕЛІМ

МҰНДА ҚОРҒАЛАТЫН НЕГІЗГІ НЫСАНДАР:

1. Үлкен Бұғыты тауының солтүстік шығысын алып жатқан Үлкен 
Бұғыты аумағы. Мұнда минералдар (молидемит, шелит, перит, 
халькопирит), қарақұйрық, текелердің жайылымдары, сексеуілдер,  
61 түрлі сирек кездесетін өсімдіктер қорғалады.

2. Кызыл Қарасай – қарақұйрықтың, сирек кездесетін құстардың 
(дуадақ, бүркіт, ителгі), тек Қазақстанда кездесетін, сирек өсетін 
өсімдіктердің 11 түрі және бальнеологиялық бағалы минерал суы 
бар жер.

3. Шарын шатқалы - республикалық маңызы бар, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақ. Бұл жерде шат-қалдың тасты жартастары, палеон-
тологиялық қазбалар, петроглифтер, жануарлардың қазба қалдық-
тары, сирек кездесетін өсімдіктер мен жануарлар дүниесі қорғалады.

Қазақстанда өзінің ерекше тылсым табиғатымен таң 
қалдыратын, ғажайып мекендер жетерлік. Солардың 

бірі – атақты Шарын шатқалы.

МЕНІҢ ЕЛІМ

Оны көргісі келмейтін адам жоқ та 
шығар. Өйткені бұл аумақ орны бөлек 
өзгеше бір әлем дерсің. Қазақстанның 
басқа ешбір жерінде оған ұқсас жер 
жоқ. Шарын өзенінің миллиондаған 
жылдар бойы қалыптасқан аңғары, 
ерекше мүсінді құз-жартастары кімді 
де болса өзіне тәнті етері hақ. Адам 
қолымен емес, табиғаттың дүлей 
күшімен жасалған бұл “пішіндерге” 
қарап, бейне бір қиял-ғажайып 
ертегідегі шаhарға тап болғандай күй 
кешесің. Әлемде Шарын шатқалының 
бір ғана сыңары бар. Ол – АҚШ-тың 
Колорода үстіртіндегі Үлкен Каньон. 

Осы бір ерекше ұқсастыққа қарап, 
үндістерге бүйрегіңнің бұратыны анық. 
Бүгінде Шарын шатқалы Шарын 
мемлекеттік ұлттық табиғи саябағы-
ның аумағына кіреді. Саябақ респуб-
ликалық маңызы бар, мемлекет тара-
пынан қорғалатын табиғи нысан. 2004 
жылы Үкімет қаулысымен құрылған. 
Саябақтың аумағы үлкен: Алматы 
облысының Талғар, Райымбек, Ұйғыр, 
Еңбекшіқазақ аудандарының жерін 
алып жатыр. Жалпы көлемі: 127 050 
гектар. Алматы қаласынан шығысқа 
қарай 200 шақырымдай қашықтықта 
орналасқан.  
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реті алдында өзіңнің пенделігіңді 
мойындап, бас иесің. Жартастардың 
кейбірі “Мыстан кемпір”, “Айдаһар”, 
“Тас қапшық” деп аталады. Бір кездері 
табиғат зерттеушілері шатқалдың жар-
тасты жақпарлар тiзбегiнен петрог-
лифтердiң тұтастай бір көрмесiн – 
палеолит суретшiлерiнiң жартасқа 
салған суреттерiн тапты. Еежелгі тас 
дәуірі суретшілерінің туындылары 
өзінің айрықша айқындылығымен 
және нақтылығымен таңғалдырады. 
Ондағы аңшылықты бейнелеген 
көрiнiстер мен жабайы аңдардың жеке 
тұрпаттары бұл аймақтың палеолит 
дәуiрiндегi жануарлар дүниесiнен сыр 
шертеді.

Геолог ғалымдардың айтуынша, бұл 
аумақта бұдан шамамен 25 млн 
жыл бұрын алып теңіз болғанға 
ұқсайды. Кейін су тартылған соң, 
табанында тас пен құмның қалың 
тұнбасы қалыптасқан. Мұндағы жер 
қыртысынан табылған теңіз жәндік-
терінің көне қаңқалары бұған дәлел 
бола алады. “Су тас теседі” дейді 
ғой, Күнгей Алатаудың солтүстігі 
мен Кетпен тауларының оңтүстік 
беткейінен бастау алатын Шарын 
өзені, жолындағы үстіртті қақ жарып, 
ирелеңдеп, өзіне тіршілік жолын 

салады. Өзенінің жалпы ұзындығы 
427 шақырымға жетеді. Бастауында 
Шалкөде деп аталса, орта ағысында 
Кеген деп аталады. Ақтоғай шатқалына 
дейін оған Қарқара, Шет Меркі, Орта 
Меркі, Кеңсу атты үлкендікішілі тау 
өзендері келіп құйылады. Әрі қарай 
суы мол Шарын өзеніне айналып, 
Ілеге қарай бет алады. Ағысы қатты 
(секундына 10-12 шақырым), суы 
мол, рафтинг спортына жарамды, 
арнасының кеңдiгi 35-40 метрге 
жетеді. Орта ағысында Кетпен 
тауының солтүстік беткейінен бастау 
алатын Темірлік өзені келіп қосылады.

Аталған туристік бағыттар Алматы 
облысында “Іле-Алатау”, “Алтын 
емел”, “Көлсай көлдері”, “Шарын” 
атты төрт ұлттық саябақ бойынша 
бірлесіп жасалған “Жетісудың алтын 
айналымы” атты біріккен бағдарға 
енгізілген. Бұл бағыттарда арнайы 
көру алаңдары, фотосуреттерге түсу 
орындары, бір автотұрақ, киіз үйлер, 
12 орындық 2 қонақ үй, ал Ұлттық 
саябақ орталығында 40 орындық 
қонақ үй жұмыс істейді.

Саябақ өсімдіктер мен жануарлар 
әлеміне өте бай. Мұнда өсімдіктердің 
940 түрі өседі, оның 60-қа жуық түрі 
эндемиктер. Ондағы өсімдіктердің 21 
түрі қорғауға алынып, “Қазақстанның 
Қызыл кітабына” енгізілген. Сүтқорек-
тілердің 60, құстардың 300, бауырымен 
жорғалаушылардың 20, балықтардың 
10 түрі кездеседі. Саябақ аумағынан 
бағзы замандарда тіршілік етіп, кейін-
нен жойылып кеткен жануарлардың 
(пілдердің, мастодонттардың, мүйіз-
тұмсықтардың, қорқау қасқырдың, 
стенон жылқысының, т.б.) қаңқа 
қалдықтары табылған.
Саябақ аумағында жалпы қашықтығы 
49 шақырымды құрайтын 3 туристік 
бағыт ұйымдастырылған.

БІРІНШІ БАҒЫТ — Шарын шаған 
саяжайы. Мұнда 5 мың гектар жерді 
алып жатқан шаған тоғайы бар. Оның 
негізін жасы 5 млн жылдан асқан, 
сонау мұздық дәуірді бастан кешкен 
Соғдиан шағандары құрайды. Шаған 
ағашы – қазiргi өсiмдiк әлемінің iшiндегi 
ең көне түрi, яғни бұдан 25 миллион 
жыл бұрын жер бетінде кең тараған, ал 
қазір жойылып бара жатқан өсімдік. 
Мұндай тоғай Қазақстаннан басқа 
тек Солтүстік Америка жерінде ғана 
кездеседі. Тоғайда 7 адамның құшағы 
әрең жететін алып шағандар бар.

ЕКІНШІ БАҒЫТ – Бейіттер мен қорған-
дар – жаяу және автокөлігі бар жүргін-
шілерге арналған бағыт. Олар Шаған 
тойына жақын маңда орналасқан.

ҮШІНШІ БАҒЫТ – “Қамалдар мекені” 
Шарын шатқалы – ландшафты-
палеонтологиялық табиғат ескерткіші. 
Шатқалдың ішіне көлікпен түсуге 
тыйым салынатын жаяу бағыт.

Шарын шатқалы жасы 12 миллион 
жылдан асқан, ашық қызғылт 
түсті шөгінді тау жыныстарынан 
қалыптасқан табиғи нысан. Ол Шарын 
өзені бойымен 154 шақырымға дейін 
созылып жатыр. Өзен аңғарындағы 
жарқабақтардың биіктігі 100 метрден 
300 метрге дейін жетеді.

Саяхатшылар үшiн Шарын шатқалы-
ның,  әсіресе, оның төменгi бөлiгiнде 
орналасқан “Қызыл қорғанды қамал-
дар аңғары” ғажайып сұлулығымен 
тартымды. Ол көне заманда “Шайтан 
қала” атаныпты. Аңғардың ұзындығы 
– 2 шақырым, ені – 20-80 метр. 
Шатқалды аралай жүріп, табиғаттың 
миллиондаған жылдар бойы, сумен 
шайып, желмен егеп, күн сәулесімен 
күйдіріп жасаған қайталанбас “өнер 
туындыларына” қарап еріксіз қайран 
қаласың, тіпті бұла табиғаттың құды-
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АО “ЕНПФ” сертифицирован между-
народными аудиторами компании 
TÜV Thüringen e.V на соответствие 
требованиям международного стан-
дарта ISO 9001:2015.

По оценкам экспертов TÜV Thürin-
gen e.V. система менеджмента ЕНПФ 
в полном объеме является резуль-
тативной. В Фонде созданы все условия 
для поддержания системы в рабочем 
состоянии и ее дальнейшего развития.

Отмечено стремление ЕНПФ во внед-
рении Системы Менеджмента Качест-
ва на основе ISO 9001, в постоянном 
поддержании, улучшении инфраструк-
туры Фонда, широкое использование 
IT-технологий, в том числе и для ре-
шения внутренних бизнес-процессов, 
а также квалификацию и компетент-
ность персонала.

Независимыми аудиторами TÜV 
Thüringen e.V. отмечен механизм 
анализа обращений, поступающих в 
ЕНПФ по различным каналам связи, 
с использованием современных мето-
дологией оценки.

САПА ҚЫЗМЕТІ
СЛУЖБА КАЧЕСТВА

“БЖЗҚ” АҚ ISO 9001:2015 
халықаралық стандартының талапта-
рына сәйкес екендігі бойынша 
TÜV Thüringen e.V компаниясының 
халықаралық аудиторларымен серти-
фикатталған. 

TÜV Thüringen e.V. сарапшыларының 
бағасы бойынша БЖЗҚ менеджмент 
жүйесі толық көлемде нәтижелі болып 
табылады. Қорда жүйені жұмыс 
күйінде ұстап тұруға және оны одан әрі 
дамытуға барлық жағдай жасалған.   

Сарапшылар БЖЗҚ-ның Сапа Ме-
неджменті Жүйесін ISO 9001 негізінде 
енгізуге ұмтылатындығын, Қордың 
инфрақұрылымын тұрақты дамытып 
жатқандығын, IT-технологияларды 
кеңінен қолданатындығын, сондай-ақ 
қызметкерлер құрамының біліктілігі 
мен құзыреттілігін атап өтті.     

Сонымен қатар TÜV Thüringen e.V. 
тәуелсіз аудиторлары БЖЗҚ-да әр 
түрлі байланыс арналары арқылы 
келіп түсетін өтініштерді заманауи 
бағалау әдістемесі қолданыла отырып 
сарапталатындығын жеткізді.     
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КОПИТЕ НА СТАРОСТЬ!
КОПИТЕ НА РАДОСТЬ!

ҚАРИЯ ШАҚҚА ЖИНАҢЫЗ!
ДАРИЯ БАҚҚА ЖИНАҢЫЗ!

www.enpf.kz

  /enpfkz
   /enpf.kz


