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Перед вами последний в этом году номер 
журнала и одиннадцатый по счету. Мы стали 
старше и, хочется думать, мудрее в подборе 
тем и материалов для очередного выпуска, 
отбирая только актуальное и полезное!

И вот уже на пороге Новый 2019 год, в который 
мы вступаем, окрыленные новыми идеями, 
планами и целями. Надеемся, и вы тоже. Но 
как часто вы задумываетесь над тем, каким 
будет ваше личное будущее? Не думали? 
Давайте посмотрим правде в глаза, о будущем 
следует задуматься уже сегодня, особенно о 
том, на которое мы можем, и должны влиять… 
о пенсии, конечно же. Неважно, сколько вам, 
за 50 или только 30, ваша пенсия в ваших 
руках, поэтому не стоит откладывать эти 
мысли в долгий ящик. Конечно, пенсионная 
система будет еще меняться на нашем веку, но 
перемены не будут кардинальными. А поэтому 
потратить полчаса, чтобы понять систему, 
от которой в старости будет зависеть ваш 
доход на пару десятков лет, — как минимум, 
разумно. Можно начать с нашего журнала.

В этом номере мы еще раз напомним о 
важности накоплений. Поговорим о том, как 
осуществлять взносы, если вы свободный 
работник, а также раскроем секрет работо-
дателям, как они могут дополнительно 
мотивировать коллективы. Немного подроб-
нее расскажем о пенсии из государственного 
бюджета, об оформлении в ЦОНе пенсионных 
выплат и получении государственной гаран-
тии. И специально для тех, кто не верит, что 
старость может быть в радость, поделимся 
историями о современных бабушках и дедуш-
ках, активных пенсионерах.

Желаем приятного чтения.

С уважением, ваша редакция!

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Сіздердің алдарыңызда журналдың биылғы 
жылғы соңғы нөмірі және он бірінші саны. 
Біз есейіп келеміз және кезекті шығарылымға 
маңызды және пайдалы тақырыптар мен 
материалдар таңдауда тәжірибелі бола түстік.    

Жаңа 2019 жыл да таяп келеді. Біз де өздеріңіз 
секілді Жаңа жылға жаңа үмітпен қадам 
басқалы тұрмыз. Жаңа жылда жаңа идеяларды 
жүзеге асырсақ дейміз. Осы ретте мынадай 
сұрақ қойғымыз келеді: өз болашағыңыз 
туралы қаншалықты жиі ойлайсыз? Әсіресе 
болашақ зейнетақы туралы ерте бастан ойлаған 
жөн. Өйткені, оның қандай болатындығына 
қазір ықпал етуге болады. Отызда, тіпті елу 
жаста болсаңыз да қартайғанда қазыналы 
болу өз қолыңызда. Бұл кейінге қалдыруға 
болмайтын мәселе. Әрине, зейнетақы жүйесі 
әлі талай өзгереді. Бірақ түбегейлі өзгере қоюы 
екіталай. Сондықтан жарты сағат уақыт бөліп, 
жүйені жете түсінуге ұмтылу – дұрыс шешім 
болар еді. Қартайғанда да тұрақты табыс керек. 
Ал оны қомақты ету жолында біздің журнал 
сіздерге сенімді көмекші бола алады.    

Бұл нөмірде біз жинақтардың маңыздылығы 
туралы тағы да еске саламыз. Егер сіз еркін 
жұмыскер болсаңыз, жарнаны қалай төлеу 
керектігін түсіндіреміз. Ал жұмыс берушілерге 
еңбек ұжымын жұмысқа ынталандырудың 
құпияларын ашамыз. Мемлекеттік бюджет-
тен төленетін зейнетақылар, зейнетақы төлем-
дерін рәсімдеу және мемлекеттік кепілдік 
бойынша төлемдерді алу туралы толығырақ 
әңгімелейміз. Сондай-ақ қарттықтың да 
қуанышқа толы екендігіне сенбейтіндер үшін 
қазіргі ата-әжелер – белсенді зейнеткерлер 
туралы үздік шығармаларды ұсынамыз.

Жақсы әсермен оқып шығуларыңызға тілектеспіз!

Құрметпен, редакция! 

мазмұны
содержание
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СВОБОДНЫЙ 
РАБОТНИК

ЕРКІН 
ЖҰМЫСКЕР

Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің қағидасына 
сүйенер болсақ, адам еңбек жолын аяқтаған соң, 
осы кезеңде жинаған жинақтарын пайдалана 
алады. Сондықтан міндетті зейнетақы жарналарын 
(МЗЖ) және мүмкіндігінше ерікті жарналарды 
Қорға тұрақты және толық көлемде аударып 
тұру өте маңызды. Бұл қағида өзін-өзі жұмыспен 
қамтушыларға да тиесілі.  

Бұдан басқа, “Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы” ҚР Заңына 
сәйкес барлық экономикалық тұрғыдан белсенді 
халық үшін, олар қандай кәсіппен айналыспасын, 
зейнетақы жинақтары міндетті сипатқа ие.  Жеке 
кәсіпкерлер, адвокаттар, жеке сот орындаушылары 
және нотариустар таңдап алған салық тәртібіне 
сәйкес, алынған табыстан міндетті зейнетақы 
жарналарын аударуға міндетті. Заңға өзгерістер 
енгізілген соң, ағымдағы жылдың шілде айынан 
бастап, олардың қатарына фрилансерлер, яғни, 
азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша 
табыс алатын жеке тұлғалар қосылды. 

Фрилансерлер жоғарыда аталған тұлғалар секілді 
міндетті зейнетақы жарналарын жеке зейнетақы 
шотына алынған табыстың 10 пайызы мөлшерінде, 
бірақ ең төменгі жалақының 10 пайызынан кем 
емес және 75 еселенген мөлшерінің 10 пайызынан 
жоғары емес көлемде төлейді.  Бұл ретте Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне 
енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес 
(олар 2018 жылдың 11 қазанынан бастап күшіне 
енді), МЗЖ мүліктік табыстан ұсталмайды. Басқа-
ша айтқанда, жылжитын және жылжымайтын 
мүлікті сатудан, депозиттегі мөлшерлемеден және 
басқа да мәмілелерден түскен табыстан жарна 
төлеудің қажеті жоқ.  

Фрилансерлер азаматтық-құқықтық шарттар 
бойынша, яғни жұмыстарды орындау немесе 
қызметтер көрсету арқылы табыс алған соң, міндетті 
зейнетақы жарналарын өз беттерімен екінші деңгей-
дегі банктер немесе Қазпошта арқылы есепті айдан 
кейінгі айдың 25-нен кешіктірмей төлейді. Егер 
олардың бұл ұйымдарда шоты жоқ болса, сол ұйымдар 
арқылы қолма-қол ақшамен енгізеді. Алайда бүгінде 
кейбір қаржы институттары клиенттерге ыңғайлы 
болуы үшін міндетті зейнетақы жарналарын 
қашықтықтан, яғни терминалдар немесе ұялы 
қосымша арқылы төлеу қызметін енгізіп жатыр.

Принцип накопительной пенсионной системы 
гласит, что после окончания трудовой деятельности 
человек пользуется теми накоплениями, которые 
заработал в течение этого периода. Именно 
поэтому важно регулярно и в полном объеме 
делать обязательные пенсионные взносы (ОПВ), а 
также по возможности и добровольные. Это также 
касается и самозанятых. 

Кроме того, согласно закону “О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан” пенсионные 
взносы носят обязательный характер для всего 
экономически активного населения, независимо 
от видов занятости. Так, индивидуальные пред-
приниматели, адвокаты, частные судебные 
исполнители и нотариусы должны вносить обяза-
тельные пенсионные взносы от дохода согласно 
выбранному налоговому режиму. С июля текущего 
года, после внесения изменений в Закон, к ним 
присоединились и так называемые фрилансеры или 
физические лица, получающие доходы по договорам 
гражданско-правового характера. 

Фрилансеры по аналогии с указанными 
лицами уплачивают обязательные взносы на 
индивидуальные пенсионные счета в свою пользу 
в размере 10% от получаемого дохода, но не менее 
10% от минимального размера заработной платы и 
не выше 10% от 75-кратного его размера. При этом 
согласно изменениям и дополнениям в некоторые 
решения Правительства Республики Казахстан, 
которые введены в действие с 11 октября 2018 
года, ОПВ не удерживаются с полученного 
имущественного дохода. Иными словами, с 
продажи движимого и недвижимого имущества, 
получения прибыли по депозитам и иным сделками 
взносы делать не нужно. 

Фрилансеры после получения дохода по договорам 
гражданско-правового характера, предметом кото-
рых является выполнение работ или оказание услуг, 
самостоятельно переводят обязательные пенсионные 
взносы через банки второго уровня или Казпочту не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным. 
Взносы наличными средствами переводятся в слу-
чае, если у них нет счетов в этих организациях. Одна-
ко сегодня некоторые финансовые институты для 
удобства клиентов внедряют услугу по оплате обяза-
тельных взносов в собственные каналы дистанцион-
ного обслуживания, например, терминалы или мо-
бильное приложение. 
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Міндетті зейнетақы жарналары кейіннен БЖЗҚ-
дағы жеке зейнетақы шотына аударылуы үшін 
“Азаматтарға арналған үкімет” Мемлекеттік корпо-
рациясының мына банктік деректемелеріне 
аударылады:

Бенефициар банкі

Бенефициар БСК

Бенефициар ЖСК 
 
Бенефициар БСН

ТМК (Төлем 
мақсатының коды)

“Азаматтарға арналған 
үкімет” мемлекеттік 
корпорациясы”
коммерциялық емес 
акционерлік қоғамы

GCVPKZ2A

KZ12009NPS0413609816

160440007161
 
010 

Жұмыс берушілердің жалдамалы жұмыскерлерінің 
пайдасына, сондай-ақ өзін-өзі жұмыспен қамту-
шылардың өз пайдасына жарналарды уақытылы 
және толық көлемде аударуын мемлекет-тік кіріс 
органдары қадағалайды. Бұл ретте жарналарды 
уақытылы аудармаған жеке тұлғаға алдымен 
ескерту жасалады. Егер бұл іс-әрекет бір жыл ішінде 
қайталанатын болса, жарналардың аударылмаған, 
уақытылы немесе толық есептелмеген сомасының 
10 пайызы мөлшерiнде айыппұл салынады. Бұл 
шара ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық  кодексінің 
91-бабында көзделген. 

Қор өз кезегінде ағымдағы жылдың 1 ақпанынан 
бастап, “ұйқылы шоттармен” жұмысты күшейтті: 
БЖЗҚ мамандары шоттарына бірнеше жыл 
жарналар түспеген салымшыларға хабарласып, 
оларға дербес кеңес бере бастады. Осылайша, 2018 
жылдың 1 желтоқсанына қарай 574 мыңнан астам 
салымшымен байланыс орнатылды. Атап өту керек, 
БАҚ арқылы ақпарат беру-түсіндіру жұмыстарын 
жүргізу және дербес кеңес беру өз нәтижесін беріп 
жатыр: 113 мыңнан астам адам өз шоттарына 
1,8миллиард теңге жарна салды.

Средства переводятся на банковские реквизиты 
Государственной корпорации “Правительство 
для граждан” для их последующего перечис-
ления на индивидуальный пенсионный счет в 
ЕНПФ:

Банк бенефициара 

БИК бенефициара 

ИИК бенефициара
 
БИН бенефициара 

КНП (Код 
назначения
платежа)

НАО “Государственная 
корпорация 
“Правительство для 
граждан” 

GCVPKZ2A

KZ12009NPS0413609816

160440007161
 
010 

Контроль за полным и своевременным 
перечислением ОПВ как работодателей за 
наемных работников, так и самозанятых в свою 
пользу, осуществляют органы государственных 
доходов. При этом несвоевременное перечисление, 
согласно Кодексу РК об административных 
правонарушениях, в первый раз предусматривает 
предупреждение, а в последующем уже повлечет 
штраф в размере 10% от суммы неперечисленных, 
несвоевременно и (или) неполно начисленных 
обязательных пенсионных взносов.

Фонд в свою очередь c 1 февраля текущего года 
начал активно проводить работу со “спящими 
счетами”: специалисты ЕНПФ связываются с 
вкладчиками, которые ранее в течение нескольких 
лет не производили взносы с целью оказания 
персональной консультации. По состоянию на 1 
декабря 2018 года были установлены контакты 
с более 574 тысячей вкладчиков. Отметим, 
что точечный контакт и информационно-
разъяснительная работа через СМИ дают свои 
результаты: более 113 тысяч вкладчиков сделали 
взносы на общую сумму более 1,8 миллиардов 
тенге.

ЗЕЙНЕТАҚЫ КАПИТАЛЫ
Үш салымшының тарихы

пенсионный капитал
История трех вкладчиков

Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің қағидасында 
былай делінген: “қанша ақша жинасаң,  сонша 
ақша аласың”. Одан басқа, базалық зейнетақының 
мөлшері де жарналардың уақытылы және толық 
көлемде аударылуына тәуелді.

Мен азаматтық-құқықтық шарттар бойынша 
міндетті зейнетақы жарналарын төлеу 
міндетті болмай тұрғанда да төлеп жүрдім.

Платил обязательные пенсионные взносы 
по договору ГПХ до того, как это стало 
обязательно.

Мен ресми түрде жұмыс істеуді 
ұйғардым. Сөйтіп жалақыны 
конвертпен алудан бас тарттым.

Я решил работать только официально 
и отказался от зарплаты в конвертах.

Мен өзімнің жеке зейнетақы шотыма 
ерікті жарналарды тұрақты аударып 
тұрамын.

Регулярно делаю добровольные взносы на 
свой индивидуальный пенсионный счет.

Осылайша болашақта лайықты 
зейнетақы алуға жететіндей ақша 
жинаймыз.

И мы накопим на достойную пенсию в 
будущем.

Принцип накопительной пенсионной системы 
гласит: “сколько заработал, накопил - столько и 
будешь получать”. Кроме того, от регулярности и 
полноты взносов зависит и размер базовой пенсии.

Елнур ШалкибаевЕлнур Шалкибаев



10 11PRO ЕНПФPRO ЕНПФ

САМООБСЛУЖИВАНИЕ

ӨЗІНЕ-ӨЗІ
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Біз ерекше дәуірде өмір сүріп жатырмыз:
күн сайын, тіпті сағат сайын өзгерістер орын алуда. 
Бір сәт үзіліс жасап, болып жатқан өзгерістерді 
зерделеуге, оларға баға беруге уақыт жоқ, бірақ үздіксіз 
дамып жатқан әлемнің көшінен қалғың келмейді.

Мы живем в удивительную эпоху, когда изменения 
происходят ежедневно и ежечасно. Остановиться, 
чтобы осмыслить или дать оценку происходящему, 
нет времени, нужно успеть за стремительно 
развивающимся миром.

Біз бүгінде есіктердің өздігінен ашылатындығына, 
тауарлар мен қызметтер үшін электрондық ақшамен 
есеп айырысуға және онлайн арқылы тілдесуге 
болатындығына еш таң қалмаймыз. Өркениеттің 
мұндай жетістіктерін тізіп айта беруге болады. 
Адам уақытты үндемдеу үшін жаңа өнімдер ойлап 
табады. Қазіргі уақытта адам баласына өзінің күндік 
жоспарын жүзеге асыруға 24 сағаттың өзі жетпейді. 
Әсіресе қаладағы өмір қарбаласқа толы: жұмыс, 
бала бақша, мектеп, тренажер залы, достармен 
кездесу, әңгімелесу, біліктілігіңді арттыру секілді 
міндеттер жетіп артылады. Сондықтан көп адам 

Мы давно привыкли к тому, что двери открываются 
самостоятельно, за товары и услуги расплачиваемся 
электронными деньгами, находим друзей и 
общаемся онлайн, и этот список можно продолжать 
до бесконечности. Человек изобретает новые про-
дукты, чтобы сэкономить время. Современные реа-
лии таковы, что человеку уже не хватает 24 часов в 
сутки, чтобы поспевать за собственными планами. 
Ритм жизни, особенно в мегаполисе, ускорился: 
работа, детский сад и школа, тренажерный зал, 
встречи и общение, повышение собственной ква-
лификации и т.д. Поэтому многие стараются не 

уақытын үндемдеу үшін, мысалы қандай да бір 
бөлімшеге келудің орнына, оның қызметтерін өз 
бетімен қашықтықтан алғанды қалайды.   

БЖЗҚ заман көшінен қалыс қалмай, электрондық 
қызметтерді енгізіп, тікелей, қашықтықтан және 
өзіне-өзі қызмет көрсету арналарын барынша 
дамытып жатыр. Азаматтарға, республика аума-
ғында тұрақты тұрып жатқан шетелдіктер мен 
азаматтығы жоқ адамдарға зейнетақы қызметтерін 
Қор қызметкерінің қатысуынсыз алуға мүмкіндік 
жасау – бүгінде Қор алдында тұрған маңызды 
міндеттердің бірі. Өткен жылдың соңында 
Қордың 18 филиалында “Өзіне-өзі қызмет 
көрсету терминалы” жобасы жүзеге асырылып, 
терминалдар өнеркәсіптік пайдалануға берілді.   

Терминал салымшылар мен алушыларға оператор-
дың қатысуынсыз зейнетақы қызметтеріне қол жет-
кізуге мүмкіндік береді. Оның корпусы тұтас темірден 
жасалған. Алдыңғы жағының жоғарғы бөлігінде 
сенсорлық экраны бар. Корпустың ішіне жаңа үлгідегі 
жүйелік блок орналастырылған. Ол терминалдың 
барынша жылдам жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Өзіне-өзі қызмет көрсету терминалы арқылы: 
зейнетақы шоттарының бар екендігі туралы 
анықтама алу, жеке зейнетақы шотынан (ЖЗШ) 
үзінді көшірме алу, берілген өтініштердің 
орындалу мәртебесін қадағалау және шарттардың 
көшірме нұсқасын алу секілді қызметтерді 
жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) мен құпия 
сөз және жеке куәліктегі электрондық цифрлық 
қолтаңбаның (ЭЦҚ) көмегімен алуға болады. 
Ал міндетті зейнетақы жарналары бойынша 
шарт жасасу жөнінде өтініш беру және жеке 
деректемелерді өзгерту үшін куәліктегі ЭЦҚ қажет. 
Терминалдарда ай сайын орта есеппен шамамен 
1 550 операция орындалады. Олардың ішінде ең 
сұранысқа ие қызметтер: шарт жасасу (48,62%) 
және деректемелерге өзгеріс енгізу (43,03%).

БЖЗҚ көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру, 
оларды жетілдіру жұмыстарын тұрақты жүргізіп 
келеді. Осылайша қазақстандықтарға ыңғайлы, 
заманауи қызметтер көрсетілуде. Таяу уақытта 
VTM-терминалдарды іске қосу жоспарлануда. 
Ол салымшыларға Қор операторымен бейне-
байланыс арқылы ақыл-кеңес алуға мүмкіндік 
береді.

тратить столь ценный ресурс на “сервис прошлого”, 
например, на посещение отделений, а стремятся 
получать услуги самостоятельно и удаленно.

ЕНПФ идет в ногу со временем и активно продвигает 
электронные сервисы, развивает системы прямого, 
дистанционного и самостоятельного обслуживания. 
Приоритетной задачей Фонда является создание необ-
ходимых условий гражданам, иностранцам и лицам 
без гражданства, постоянно проживающих на тер-
ритории республики, для обеспечения возможности 
по получению информационно-консультационных 
пенсионных услуг без привлечения работников 
Фонда. Так, в конце прошлого года реализован и введен в 
промышленную эксплуатацию проект “Терминал само-
обслуживания” в 18 региональных филиалах Фонда.

Терминал дает самостоятельный, без участия 
оператора, доступ вкладчикам и получателям к 
пенсионным услугам ЕНПФ. Устройство пред-
ставляет собой монолитный корпус с сенсорным 
экраном. Внутри корпуса размещен системный блок 
нового поколения, обеспечивающий максимально 
быструю работу с терминалом.

Посредством терминала самообслуживания 
можно с помощью двух методов аутентификации 
(ИИН/пароль и ЭЦП на удостоверении личности) 
получить справку о наличии счетов, выписку с 
индивидуального пенсионного счета и дубликат 
договора, отследить статус поданного заявления. 
А также с помощью ЭЦП на удостоверение 
личности подать заявление на заключение 
договора по обязательным пенсионным 
взносам и изменить реквизиты. Таким образом, 
терминалы самообслуживания совершенствуют 
деятельность ЕНПФ, экономя время вкладчиков. 
В среднем за месяц проводится порядка 1550 
операций, из которых 48,62% приходится на 
заключение договора, а 43,03% - на изменение 
реквизитов.

ЕНПФ постоянно работает над повышением качест-
ва оказываемых услуг, совершенствуя их и 
предоставляя казахстанцам современные опции. 
Так, в ближайшее время планируется ввести в 
промышленную эксплуатацию VTM-терминалы, 
которые позволят вкладчикам получать консуль-
тационные услуги посредством видеосвязи с 
оператором Фонда.

Дана Бердыгулова
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ПЕНСИЯ:
ДРУГАЯ 
ЧАСТЬ

ЗЕЙНЕТАҚЫ:
ӨЗГЕ

ҚЫРЫ

Сегодня совокупная пенсия 
казахстанцев складывается

за счет выплат из двух источников: 
из государственного бюджета в виде 

базовой и солидарной пенсий, и из 
ЕНПФ за счет имеющихся накоплений. 

Редакция журнала “PRO ЕНПФ” 
решила чуть подробнее рассмотреть 

государственную часть пенсии, от чего 
зависит ее размер, и кто имеет

право ее получать. Об этом
и многом другом редакции рассказала 

управляющий директор
АО “ЕНПФ” Жанара Тулегенова.

Бүгінде қазақстандықтардың 
жиынтық зейнетақысы екі төлем 

көзінен құралады: мемлекеттік 
бюджеттен базалық және ортақ

зейнетақы, сондай-ақ
БЖЗҚ-дан зейнетақы жинақтары 

есебінен төлемдер. “PRO ЕНПФ” 
журналының редакциясы 

зейнетақының мемлекеттік бөлігі, 
оның қалай қалыптасатындығы 

және кімдерге төленетіндігі туралы 
толыққанды ақпарат беруді ұйғарды. 

Осы және өзге де тақырыптар
бойынша “БЖЗҚ” АҚ Басқарушы 

директоры Жанара Төлегенова
әңгімелейді.
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– Жанара Корганбековна,позвольте наш 
разговор начать с базы, с той части 
ежемесячного дохода казахстанцев на 
заслуженном отдыхе, которую будут получать 
абсолютно все. Одинаков ли ее размер?

– До июля 2018 года базовая пенсия выплачивалась 
всем в одинаковом размере. Однако сегодня 
назначается индивидуально для каждого пен-
сионера и зависит напрямую от трудового стажа 
до 1998 года и стажа участия в накопительной 
пенсионной системе. При этом трудовой стаж 
учитывается по документам, имеющимся в пен-
сионном деле получателя, а стаж участия – это 
период, за который осуществлялись обязательные 
пенсионные взносы. 

Также следует отметить, что размер базовой пенсии 
зависит и от размера прожиточного минимума. 
Так, пенсионеры по возрасту при отсутствии 
общего стажа или при стаже менее 10 лет получают 
сумму равную 54% от прожиточного минимума. 
За каждый год свыше 10 лет стажа размер будет 
повышаться на 2%, пока не достигнет отметки в 
100%. Иными словами, максимальный размер 
базовой пенсии равен прожиточному минимуму, 
установленному на соответствующий финансовый 
год законом о республиканском бюджете. В этом 
году – это 28 284 тенге, а в следующем он будет 
увеличен до 29 698 тенге. Для сравнения в 2017 
году он был равен 24 459 тенге.

Как мы видим, размер прожиточного минимума 
растет ежегодно, а значит и размер базовой пенсии. 
Так, например, с момента ввода этого компонента 
(базовой пенсии – прим. редакции) в 2005 году, его 
размер вырос почти в 10 раз. Напомню, 13 лет назад 
базовая пенсия составляла 3 000 тенге.

– Входят ли в трудовой стаж годы учебы в вузе, 
службы в армии, декретные отпуска?

– Как я отметила ранее, по новой методике 
назначения базовой пенсионной выплаты учи-
тываетсяи трудовой стаж на 1 января 1998 года, 
как и для назначения солидарной пенсии. В этот 
стаж входит время обучения в высших и средних 
специальных учебных заведениях, служба в армии, 
периоды ухода за детьми младше 3 лет (в общей 
сложности 12 лет).

Кроме того, хочу отметить, что если по 
уважительным причинам человек не мог 
участвовать в накопительной пенсионной системе, 
то также берутся в зачет и социально значимые 

периоды. Это время ухода за инвалидами с детства 
до 16 лет, за инвалидом 1 группы, одиноким 
инвалидом 2 группы и пенсионером по возрасту, 
нуждающимися в посторонней помощи, а также за 
престарелым, достигшим 80-летнего возраста.

– Жанара Корганбековна, раз уж мы затронули 
тему солидарной пенсии, не могли бы вы 
рассказать о ней подробнее?

– Солидарная или трудовая пенсия, в отличие от 
базовой, выплачивается не всем, а только тем, кто 
имеет не менее полугода трудового стажа до 1998 
года. Размер ее одновременно зависит от стажа 
работы и заработной платы. 

При расчете трудовой пенсии учитывается средне-
месячный доход за любые три года подряд неза-
висимо от перерывов в работе, начиная с 1 января 
1995 года. Следует отметить, что за период с 1 янва-
ря 1998 года размер среднемесячного дохода уста-
навливается соответственно доходу, с которого 
осуществлялись обязательные пенсионные взносы 
в ЕНПФ. Размер солидарной пенсии составляет 
60% от среднемесячного дохода, верхняя граница 
которого ограничивается 46 месячными расчетны-
ми показателями. В 2018 году – это 110 630 тенге 
(2405*46 – прим. редакции), в следующем году этот 
показатель составит 116 150 тенге (2525*46 – прим. 
редакции).

Если говорить о стаже работы, то для получения 
полной солидарной пенсии он должен составлять 
до 1998 года: для мужчин – не менее 25 лет, для 
женщин – не менее 20 лет. Отсюда можно рассчи-
тать размер пенсии в полном объеме, при требуемом 
стаже 25-20 лет, исходя из вышеуказанного 
размера среднемесячного дохода, который берется 
для расчета пенсии (46 МРП*60%=46*2405=110 
630*60%), в 2018 году он равен 66 378 тенге, в 2019 
году составит 69 690 тенге. Размер пенсионных 
выплат за каждый полный отработанный год сверх 
требуемого трудового стажа увеличивается на 
1%, но не более 75% от среднемесячного дохода. 
При стаже менее требуемого (менее 25 лет для 
мужчин и менее 20 лет для женщин на 01.01.1998) 
пенсия рассчитывается в неполном объеме как 
доля от пенсии по возрасту в полном объеме 
пропорционально имеющемуся трудовому стажу 
на 1 января 1998 года.

Например, у женщины с трудовым стажем 17 лет 
на 1 января 1988, при среднемесячном доходе 
100 000 тенге, пенсия составит 51 000 тенге 
(17*12/20*12=0,85; 100 000*0,85*60%), при стаже 

– Жанара Қорғанбекқызы, әңгімемізді 
құрметті демалыстағы қазақстандықтардың 
ай сайынғы табысының базалық бөлігінен 
бастасақ. Ол барлық зейнеткерлерге бірдей 
мөлшерде тағайындала ма?   

– 2018 жылдың шілдесіне дейін базалық 
зейнетақы барлық зейнеткерлерге бірдей 
мөлшерде төленіп келді. Алайда қазір ол әрбір 
зейнеткерге дербес есептеледі және оның мөлшері 
1998 жылға дейінгі еңбек өтілі мен жинақтаушы 
зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне тәуелді. Бұл 
ретте еңбек өтілі алушының зейнетақы ісіндегі 
құжаттар бойынша расталады, ал қатысу өтілі – 
бұл, міндетті зейнетақы жарналары аударылған 
кезең.

Сонымен қатар атап өту керек, базалық зейнетақы-
ның мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейіне тәуелді. 
Егер зейнеткердің жалпы өтілі мүлдем жоқ немесе 
10 жылға дейін болса, онда базалық зейнетақы ең 
төменгі күнкөріс деңгейінің 54 пайызына тең. 10 
жылдан асқан әрбір жыл үшін оның көлемі 100 
пайызға жеткенше ең төменгі күнкөріс деңгейінің 2 
пайызына ұлғайтылып отырады. Басқаша айтқанда, 
базалық зейнетақының жоғары мөлшері тиісті 
қаржы жылына белгіленген ең төменгі күнкөріс 
деңгейінің 100 пайызына тең деген сөз. Биыл бұл 
сома – 28 284 теңге. Ал келесі жылы 29 698 теңгеге 
ұлғайтылады. Еске сала кетейін, 2017 жылы 24 459 
теңге болған. 

Осылайша ең төменгі күнкөріс деңгейінің мөлшері 
жыл сайын өсіп отырады. Демек, базалық зейнетақы 
да өседі. Бұл құрамдауыш 2005 жылы енгізілді. Со-
дан бері оның көлемі (базалық зейнетақы – ред.) 10 
еседей ұлғайтылды. Еске сала кетейін, бұдан 13 жыл 
бұрын базалық зейнетақы 3 000 теңгені құраған.

– Жоғары оқу орнындағы оқу мерзімі, әскердегі қыз-
мет, декреттік демалыс еңбек өтіліне қосыла ма?

– Бұған дейін айтып өткенімдей, базалық 
зейнетақыны тағайындаудың жаңа әдістемесі 
бойынша ортақ зейнетақы секілді 1998 жылға 
дейінгі еңбек өтілі есепке алынады. Бұл өтілге 
жоғары және арнаулы орта оқу орындарындағы 
оқу мерзімі, әскердегі қызмет, балаларды 3 жасқа 
толғанға дейін бағып-күтуге кеткен уақыт (жалпы 
12 жыл шегіндегі уақыт) кіреді. 

Одан басқа, егер адам белгілі бір себептермен 
жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатыса алмаған 
болса, әлеуметтік маңызды кезеңдер есепке 
алынады. Атап айтар болсақ: 16 жасқа дейiнгi 

мүгедек баланы бағып-күткен уақыт, басқа 
адамның көмегіне мұқтаж I топтағы мүгедекке, 
II топтағы жалғызiлiктi мүгедекке және жасына 
байланысты зейнеткерге, сондай-ақ 80 жасқа 
толған қарт адамдарға күтiм жасаған уақыт.

– Жанара Қорғанбекқызы, жаңа ортақ 
зейнетақыны да айтып өттіңіз, ол туралы да 
толығырақ әңгімелеп берсеңіз.

– Ортақ немесе еңбек зейнетақысы, базалық 
зейнетақы секілді зейнеткерлердің барлығына 
бірдей төленбейді. Ол 1998 жылға дейін кемінде 
6 ай еңбек өтілі бар жандарға төленеді. Ал көлемі 
еңбек өтілі мен жалақыға байланысты.      

Ортақ зейнетақыны есептегенде 1995 жылғы 1 
қаңтардан бастап (күні бүгінге дейінгі аралық) 
жұмыстағы үзiлiстерге қарамастан, қатарынан 
кез келген үш жыл iшiндегi орташа айлық табыс 
есепке алынады. Атап өту керек, 1998 жылдың 1 
қаңтарынан бастап, орташа айлық табыс БЖЗҚ-
ға міндетті зейнетақы жарналары аударылатын 
табысқа сәйкес белгіленеді. Ортақ зейнетақының 
мөлшері толық көлемде орташа айлық табыстың 
60 пайызы негізінде есептеледі. Бірақ табыс 
мөлшері айлық есептік көрсеткіштің 46 еселенген 
мөлшерінен аспайды. 2018 жылы бұл – 110 630 
теңге (2405*46 – ред.), алдағы жылы бұл көрсеткіш 
116 150 теңгені (2525*46 –  ред.) құрайды. 

Еңбек өтілі туралы айтатын болсақ, ортақ зейне-
тақыны толық көлемде алу үшін 1998 жылға 
дейінгі еңбек өтілі ерлер үшін кемінде 25 жыл, ал 
әйелдер үшін кемінде 20 жылды құрауы керек. 
Талап етілген өтіл 25-20 жылды құраған жағдайда, 
зейнетақыны есептеу үшін алынатын орташа 
айлық табысты ескере отырып, зейнетақының 
толық көлемін есептеп шығаруға болады 
(46МРП*60%=46*2405=110630*60%). 2018 жылы 
ол – 66 378 теңгеге тең, ал 2019 жылы – 69 690 теңгені 
құрайтын болады. Еңбек өтілі талап етілген мерзімнен 
(25/20) көп болса, онда әрбір артық жыл үшін 
ортақ зейнетақы мөлшері 1 пайызға ұлғайтылады, 
бірақ ол орташа айлық табыстың 75 пайызынан 
аспайды. Еңбек өтілі талап етілген мерзімнен аз болса 
(яғни, 01.01.1998 жылға қарай ерлер үшін 25 жыл 
әйелдер үшін 20 жылдан аз) зейнетақы толық емес 
мөлшерде, яғни жасына байланысты толық көлемдегі 
зейнетақының бір бөлігі ретінде есептеледі.

Мысалы, 01.01.1998 ж. қарай еңбек өтілі 17 жыл 
болған әйелдің орташа айлық табысы 100 000 
теңгені құраса, зейнетқысы 51 000 теңге болады 
(17*12/20*12=0,85; 100000*0,85*60%). Табысы 
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– Как будет складываться совокупная пенсия 
у тех казахстанцев, которые ни дня не 
проработали до 1998 года?

– Сегодня выплаты пенсионерам по возрасту в 
основном, порядка 80−85%, складываются за счет 
средств государственного бюджета в виде базовой и 
солидарной пенсий. Но ситуация постепенно будет 
меняться и в 2040-х на пенсию начнут выходить люди, 
не имеющие стажа до 1998 года. Соответственно, 
они смогут рассчитывать только на накопления и 
базовую пенсию, которая, как я отметила ранее, 
также будет зависеть от регулярности взносов в 
ЕНПФ (участия в накопительной пенсионной 
системе – прим. редакции).

Солидарный компонент постепенно будет заме-
няться накопительным. Поэтому важно сейчас 
осуществлять обязательные пенсионные взносы 
на индивидуальный пенсионный счет в ЕНПФ 
своевременно и регулярно, периодически контро-
лировать, делает ли работодатель отчисления 
по обязательным пенсионным взносам, сверяя 
данные полученные от него с выпиской со счета, 
при возможности – осуществлять добровольные 
пенсионные взносы.

– Куда обращаться пенсионерам по возрасту, 
чтобы оформить пенсию из государственного 
бюджета?

– Для оформления пенсий из государственного 
бюджета необходимо обращаться с заявлением и 
документами в подразделения Государственной 
корпорации “Правительство для граждан”, в ЦОНы. 
Отмечу, что с 11 октября 2018 года пенсионеры по 
возрасту могут подать единое заявление и пакет 
документов в ЦОН на получение, в том числе и 
пенсионных выплат за счет обязательных видов 
пенсионных взносов из ЕНПФ.

При этом расчет пенсии (трудовой и базовой) 
осуществляет уполномоченный государственный 
орган по назначению пенсий и пособий в лице тер-
риториальных органов Комитета труда, социальной 

- Не могли бы вы также подробнее рассказать 
о том, в каких случаях производится выплата 
этой гарантии?

– В Казахстане действует уникальная модель 
государственной гарантии сохранности пенсион-
ных накоплений. Согласно действующему законо-
дательству, государство гарантирует сохранность 
обязательных видов пенсионных взносов в размере 
фактически внесенных сумм с учетом уровня 
инфляции на момент получения права на пенсионные 
выплаты.

Выплата разницы представляет собой единовремен-
ную выплату за счет средств государственного 
бюджета. При этом размер компенсации расс-
читывается индивидуально. Когда человек выходит 
на пенсию, производится расчет накопленной 
доходности за весь период нахождения в 
накопительной пенсионной системе на его 
индивидуальном пенсионном счете в соотношении 
с уровнем накопленной инфляции. 

Если накопленная за этот период доходность 
пенсионных накоплений ниже уровня накоп-
ленной инфляции, государство выплачивает 
эту разницу получателю за счет средств респуб-
ликанского бюджета. Иными словами, накопления 
вкладчиков надежно защищены вне зависимости 
от того, как будут развиваться события на 
финансовых рынках и складываться ситуация 
с инвестиционным доходом. Однако если сумма 
пенсионных накоплений, сформированных за 
счет обязательных видов пенсионных взносов и 
начисленного инвестиционного дохода, больше или 
равна сумме внесенных взносов с учетом уровня 
инфляции, выплата разницы не осуществляется.

20 лет с таким же доходом, пенсия в полном объеме 
составила бы 60 000 тенге (100 000*60%). 

Следует отметить, что на 2018 год в Казахстане 
установлен минимальной размер солидарной пенсии 
— 33 745 тенге. В следующем году этот показатель 
будет равен 36 108 тенге (с ежегодным увеличением 
выплат на 2% свыше инфляции: 5+2=7%).

Беседовал Елнур Шалкибаев

защиты и миграции Минтруда РК, а расчет пенсии из 
пенсионных накоплений осуществляет ЕНПФ.

Таким образом, выплаты за счет бюджетных средств 
и пенсионных накоплений будут осуществляться в 
один день и на один банковский счет, указанный в 
заявлении.  Эти изменения были внесены в интере-
сах получателей пенсионных выплат, достигших 
общеустановленного пенсионного возраста. Чтобы 
они впредь не подавали два заявления и два пакета 
документов в разные организации. 

На основании указанного заявления получателю 
будет оказана, в том числе проактивная услуга (по 
умолчанию – прим. редакция) по выплате госу-
дарственной гарантии сохранности пенсионных 
накоплений в ЕНПФ, если она им положена.

сақталып, өтілі 20 жылды құраса, зейнетақысы 
толық көлемде 60 000 теңге болады (100000*60%). 

Айта кетейін, Қазақстанда биыл ең төменгі ортақ 
зейнетақы мөлшері – 33 745 теңгені құрады. 
Алдағы жылы бұл көрсеткіш 36 108 теңге болады 
(жыл сайын инфляция деңгейінен 2 пайызға 
жоғары: 5+2=7%).

– 1998 жылға дейін бір күн де жұмыс істемеген 
қазақстандықтардың жиынтық зейнетақысы 
неден құралады?

– Бүгінде зейнеткерлердің алатын жиынтық зейне-
тақысының 80-85 пайызы мемлекеттік базалық 
және ортақ зейнетақыдан тұрады. Алайда жағдай 
біртіндеп өзгереді. 2040 жылдары 1998 жылға дейін 
еңбек өтілі жоқ азаматтар зейнетке шыға бастайды. 
Сәйкесінше олар Қордағы өздерінің зейнетақы  
жинақтары мен мемлекеттік базалық зейнетақыға 
ғана үміт арта алады. Ал базалық зейнетақының 
көлемі қазір Қорға жарналарды тұрақты аудару 
мерзіміне, яғни жинақтаушы зейнетақы жүйесіне 
қатысу мерзіміне қарай қалыптасады.   

Ортақ құрамдауыштың орнын біртіндеп 
жинақтаушы құрамдауыш басады. Сондықтан 
БЖЗҚ-дағы жеке зейнетақы шотына міндетті 
зейнетақы жарналарын уақытылы және толық 
көлемде аударып отырған өте маңызды. Бұдан басқа 
жұмыс берушінің осы жарналарды қалай аударып 
жатқандығын қадағалап отырған жөн. Бұл үшін оның 
берген мәліметтерін үзінді көшірменің деректерімен 
салыстыру қажет. Сондай-ақ мүмкіндігінше ерікті 
жаналарды да  аударып отырған абзал.

– Жасына байланысты зейнетке шыққандар 
мемлекеттік бюджеттен берілетін зейнетақыны 
рәсімдеу үшін қайда жүгінулері тиіс?

– Мемлекеттік бюджет есебінен берілетін зейнетақы-
ларды рәсімдеу үшін өтініш пен құжаттарды “Азамат-
тарға арналған үкімет” Мемлекеттік корпорациясы-
ның бөлімшесіне, яғни Халыққа қызмет көрсету 
орталығына  тапсыру қажет. Айта кетейін, жасына бай-
ланысты зейнеткерлер 2018 жылдың 11 қазанынан бас-
тап, Қордан жарналардың міндетті түрлері есебінен 
берілетін төлемдерді алу үшін де осы орталыққа жүгініп, 
бірыңғай өтініш пен қажетті құжаттарды тапсырады.

Бұл ретте мемлекеттік зейнетақыларды есептеумен 
жәрдемақы және зейнетақыны тағайындау бойынша 
уәкілетті мемлекеттік орган – ҚР Еңбек және халық-
ты әлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбек, әлеумет-

тік қорғау және көші-қон комитеті, ал зейнетақы жи-
нақтары есебінен төлемдерді БЖЗҚ жүзеге асырады.

Сөйтіп, бюджет қаражаты мен зейнетақы 
жинақтары есебінен берілетін төлемдер алушының 
өтінішінде көрсетілген банк шотына ай сайын 
бір мезгілде аударылып отырады. Бұл өзгерістер 
жалпыға бірдей зейнеткерлік жасқа толған 
азаматтарға ыңғайлы болуы үшін енгізілді. Бұрын 
олар екі өтініш пен екі құжаттар топтамасын екі 
түрлі ұйымға тапсыруға мәжбүр болатын. 

Егер алушының зейнетақы жинақтарының сақта-
луына мемлекеттік кепілдік бойынша айырма 
төлемін алуға құқығы бар болса, оған бірыңғай 
өтініші негізінде тиісті қызмет көрсетіледі. Яғни, 
ол үшін бөлек өтініш берудің керегі жоқ.

– Мемлекеттік кепілдік бойынша айырма 
төлемі қандай жағдайларда  төленеді?

– Қазақстанда зейнетақы жинақтарының сақта-
луы бойынша бірегей мемлекеттік кепілдік 
моделі жұмыс істейді. Қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес, мемлекет зейнетақы төлемдерін алу 
құқығы туындаған шақта инфляция деңгейін 
ескере отырып, зейнетақы жарналарының 
міндетті түрлерінің нақты енгізілген мөлшерінде 
сақталуына кепілдік береді.   

Айырма төлемі мемлекеттік бюджет есебінен 
біржолғы төлем ретінде жүзеге асырылады. Бұл 
ретте өтемақы мөлшері әрбір алушы үшін дербес 
есептеледі. Мемлекеттік корпорация зейнеткердің 
жинақтары туралы Қордан алынған мәліметтерді 
оның жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысқан 
бүкіл кезеңіндегі инфляцияны ескере отырып, 
осы кезеңде енгізілген зейнетақы жарналарының 
сомасымен салыстырып тексереді.

Егер шоттағы жинақтардың жалпы табыстылығы, 
жинақталған инфляция деңгейінен төмен болса 
мемлекет алушыға республикалық бюджет есебінен 
айырма сомасын төлейді. Басқаша айтқанда, 
салымшылардың жинақтары сенімді қорғалған. 
Оған инвестициялық табыстың көлемі мен қаржы 
нарығындағы жағымсыз жағдайлар кері әсерін 
тигізе алмайды. Алайда егер шоттағы жинақтардың 
инвестициялық табыстарды қоса есептегендегі 
жалпы сомасы инфляция деңгейін ескере 
отырып, сол шотқа нақты енгізілген зейнетақы 
жарналарының міндетті түрлерінің сомасынан 
артық немесе оған тең болса, мемлекеттік кепілдік 
бойынша айырма сомасы төленбейді.
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Клевета, преднамеренное сообщение ложных 
предосудительных сведений с целью опорочить кого-нибудь.

Пример:
Популярным в интернете, к сожалению, остается инсинуация 

на тему пенсионного обеспечения.

Инсинуация`

бір сөз
одно слово

ЖҰМЫСҚА ЫНТАЛАНДЫРУШЫ
КӨҢІЛ МЕН ҚАМҚОРЛЫҚ 

МОТИВИРУЮЩИЕ
ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА

Жала, біреуді масқаралау мақсатында жалған,
ұят мәліметтерді әдейі хабарлау.

Мысалы:
Өкінішке қарай, интернетте зейнетақымен қамсыздандыру 

жүйесіне қатысты өсек-аяңдар танымал болып тұр.
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Батыстық компаниялар қызметкерлерін ынталан-
дыру және болашақ жұмыскерлерді тарту үшін 
олардың пайдасына ерікті зейнетақы жарналарын 
(ЕЗЖ) аударуды ұсынады. Алайда Қазақстанда 
жұмыс берушілердің жұмыскерлерінің зейнетақы 
жинақтарын қалыптастыруғақатысу деңгейі төмен. 
Егер олар басқа елдердегі секілді жұмыскерлері 
үшін жарна аударған жағдайда салықтық жеңілдік 
алатын болса, әрине, белсенді бола түсуі мүмкін.   

Халықаралық еңбек ұйымының ұсынысына 
сәйкес, зейнетке шығу барысында табыстың орнын 
басу коэффициенті жоғалтқан жалақының кемінде 
40 пайызын құрауы керек. БЖЗҚ актуарлық 
болжамдары бойынша 2042 жылға қарай бұл 
коэффициент 73 – 147 мың теңге аралығында табыс 
алатын қазақстандықтар үшін 45 пайыздан асады. 
Алайда болжамдық зейнетақы (ағымдағы жылғы 
баға бойынша) 32 – 66 мың теңгені құрайды. 
Әрине,кім болса да бұл соманың жоғары болғанын 
қалайды.    

Сондықтан қазір жұмыс берушілер үшін ерікті 
жарналарды аудара отырып, ұжымның зейнетақы 
жинақтарын қалыптастыруға қатысқан тиімді.
Жұмыскерлерінің бүгіні мен болашағын ойлай-
тын компанияға әрім де жұмысқа тұрғысы 
келеді және одан кетпеуге тырысады. Елімізде 
мұндай компаниялар бар, бірақ аз. Солардың 
ішінде 2017 жылдың тамызы мен 2018 жылдың 
тамызы аралығында ерікті жарналарды ең көп 
аударған компания – “Казақтелеком” АҚ болды. 
Осылайша “БЖЗҚ” АҚ таңдауы бойынша 
телекоммуникациялық компания 2018 жылдың 
үздік жұмыс берушісі атанды.

ҚАМҚОРЛЫҚ

ЗАБОТА

Западные компании для мотивации персонала и 
для привлечения будущих работников предлагают 
перечислять добровольные пенсионные взносы 
(ДПВ) в их пользу. Однако участие работодателя 
в формировании пенсионных накоплений работ-
ников в Казахстане низкое. Возможно, оно 
активизировалось бы при получении налоговых 
льгот по отчислениям на индивидуальные пен-
сионные счета работников как в других странах.

Напомним, согласно рекомендациям Международ-
ной организации труда, коэффициент замещения 
дохода при выходе на пенсию должен составлять не 
менее 40% утраченного заработка. По актуарным 
прогнозам ЕНПФ, к 2042 году этот коэффициент 
для казахстанцев с доходом 73 – 147 тыс. тенге, 
превысит 45%. Однако получается, что прогнозная 
пенсия составит 32 – 66 тыс. тенге (в ценах 
текущего года). Но ведь хочется, чтобы сумма была 
выше, чтобы жить на заслуженном отдыхе в свое 
удовольствие. 

Поэтому уже сегодня для работодателя выгодно 
участвовать в формировании пенсионных накоп-
лений коллектива, делая добровольные пенсионные 
взносы. В компанию, которая заботится как о 
твоем настоящем, так и будущем, работники будут 
стремиться трудоустроиться, и не захотят покидать 
ее. Таких компаний в Казахстане мало, но они есть. 
Больше всех ДПВ в пользу работников в период 
с августа 2017 по август 2018 года перечислил 
Казахтелеком. Отметим, по этому критерию 
телекоммуникационная компания признана 
лучшим работодателем 2018 года по версии АО 
“ЕНПФ”.

в приказе, а для других – личное внимание 
руководителя в форме поздравления, перечисления 
заслуг в присутствии коллег.

алғанды, бұйрық бойынша алғыс білдірілгенін 
қаласа, басқалары басшылықтың ұжым алдында 
еңбегін бағалап, құттықтағанын қош көреді.

Елнур Шалкибаев

Қазақстандағы кейбір компаниялар қызметкерле-
рін жұмысқа ынталандыруда сол баяғы, 90-шы 
жылдарда қалыптасқан көзқарасты ұстанады, яғни, 
сыйақы жалақының бір бөлігін ғана құрайды. Ал 
жоспарды орындамаған немесе еңбек тәртібін бұзған 
жұмыскерді жазалау үшін оны сыйлықақыдан 
айырады. Алайда тәжірибе көрсеткеніндей, нақты 
ынталандыру жүйесін енгізбей, айыппұл салу 
жүйесі жұмыс істемейді. 

Компания қандай саланы, қандай даму бағытын 
таңдамасын, ұйым үшін ең маңызды ресурс 
– ол адамдар. Сондықтан оларды жұмысқа 
ынталандыра білу өте маңызды. Жұмысқа дұрыс 
ынталандырылған ұжым сағат секілді жұмыс 
істейді. Оның әрбір тетігі бизнесті дамытуға және 
нәтижелерге қол жеткізуге лайықты үлес қосады. 
Одан басқа, компанияға үнемі жаңа адамдарды 
жұмысқа алып оқытқаннан көрі, ұжымды ұстап 
тұруға және дамытуға қаржы жұмсаған тиімді.

Некоторые компании в Казахстане до сих пор 
придерживаются постсоветского взгляда на 
мотивацию персонала, когда премия составляет 
часть заработной платы, а ее лишение играет 
роль карающего инструмента за невыполнение 
плана или нарушение трудовой дисциплины. 
Однако, как показывает практика, система 
штрафов без выстроенной системы поощрения 
не работает. 

Какую бы отрасль не представляла компания, 
какой бы вектор развития не выбирала, ценнейшим 
ресурсом организации остаются люди, поэтому 
мотивация работников жизненно необходима.
Правильно мотивированный коллектив работает 
как часы, где каждый элемент привносит ощути-
мый вклад в развитие бизнеса и достижение 
результатов. Кроме того, компаниям выгодно вкла-
дывать средства в развитие команды и ее удержание, 
нежели постоянно обучать новых людей.

КӨҢІЛ БӨЛУ

ВНИМАНИЕ

Ең тиімді уәждеме құралы – жұмыскерлерге 
жете көңіл бөлу, яғни оларды материалдық және 
материалдық емес жағынан көтермелеу. Бизнестің 
мінсіз моделінде көтермелеудің осы екі түрі тең 
дәрежеде қолданылуы тиіс. 

Ең танымал уәждеме, ол әрине, материалдық 
жағынан көтермелеу. Сыйлықақы беру, жалақыны 
көтеру, әр түрлі төлемдер және үстеме төлемдер, 
компания капиталына үлескер ретінде қатыстыру– 
материалдық көтермелуге жатады. Сонымен қатар 
ол тегін тамақ беру және байланыс, жол ақысын 
төлеу, абонементтер беру және естелік сыйлықтар 
ретінде де болуы мүмкін.   

Бизнес қызметкерлерді ақшамен немесе материал-
дық құндылықтармен ғана ынталандырып қоймай-
ды, сондай-ақ моральдық жағынан да көтермелейді. 
Яғни, жұмыскердің еңбек жолындағы жетістіктерін 
көпшілік алдында мойындау және бағалау. Бірақ 
бұл жағдайда әрбір адамның ыңғайына қарай әрекет 
жасаған дұрыс. Біреулер диплом, мақтау қағазын 

Самое эффективное средство мотивации – внимание 
к работникам, которое выражено как материальным, 
так и нематериальным поощрениями. В идеальной 
модели бизнеса должны в равной степени присутст-
вовать оба этих вида.

Самый популярный способ мотивации, конечно 
же, материальный. Материальное поощрение 
выражено премией, повышенной заработной 
платой, различного рода выплатами и надбавками, 
долевым участием в капитале компании. Также 
это может быть бесплатное питание и связь, 
компенсация проезда, выдача абонементов, 
памятные подарки и т.д.

Бизнес мотивирует персонал не только деньгами 
или материальными ценностями, но и моральными 
поощрениями. К ним относится и публичное приз-
нание трудовых достижений работника. Но в 
этом случае важно найти персональный подход к 
каждому. Для одних предпочтительно признание 
в виде почетных грамот, дипломов, благодарностей 
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Осы құрылым туралы сөз қозғағанда ойға алды-
мен атақ, абырой, бедел, мәртебе сынды ұғымдар 
түседі. Заң департаменті Қор қызметін құқықтық 
тұрғыда қамтамасыз етеді және басқа ұйымдармен 
қарым-қатынас орнату жағына жауап береді. 
20 қызметкері бар бөлімше Қордың абыройын 
асыруға күш салады және мүддесін қорғау 
үшін қолдан келгеннің барлығын жасайды. 
Заңгерлер осы жауапкершілікті қалай жүзеге 
асырып жатыр? Бөлімшенің ерекшелігі неде? 
Оның алдында қандай міндеттер мен жоспарлар 
қойылған? Осы және өзге де сұрақтар бойынша 
“БЖЗҚ” АҚ Заң департаментінің директоры 
Назым Бақтыбаевты әңгімеге тарттық.

Имя, честь, имидж, престиж, репутация – все 
это приходит на ум, когда слышим название 
этого подразделения. ЮД отвечает за правовое 
обеспечение деятельности не только внутри 
Фонда, но что еще важнее – за взаимодействие 
со сторонними организациями. Подразделе-
ние из 20 сотрудников стоит на страже репу-
тации и делает все для защиты интересов 
ЕНПФ. Как им удается справляться с этой 
ответственностью, в чем специфика под-
разделения, какие задачи и планы стоят 
перед ними – рассказать обо всем этом и не 
только нам поможет директор Юридического 
департамента АО “ЕНПФ” Назым Бактыбаев.

ГНПФ базасында құрылған Заң департаменті 
шарттық-құқықтық жұмыстар секторы мен 
зейнетақы және инвестициялық қызметті 
құқықтық қамтамасыз ету бөлімінен тұрды. 
БЖЗҚ осы ГНПФ базасында құрылғанын еске 
саламыз. Бұл сектор шаруашылық қызметтің 
құқықтық жағынан қамтамасыз етілуіне 
жауап берді және мемлекеттік сатып алуларға 
қатысатын. Бөлім болса Қордың зейнетақы 
және инвестициялық қызметіне қатысты 
нормативтік және өкімдік құжаттарға, шарттар 
мен келісімдерге заңдық сараптамалар жүргізді.  

БЖЗҚ құрылған соң, заңдық ілеспе қызмет 
көрсетуге байланысты жұмыс көлемі артты. 
Одан басқа, дефолтқа1  жол берген эмитенттерге 
қатысты кінәрат-талап жұмыстарын жүргізу 
– Қордың құзыретіне берілді. 2018 жылы 
Заң департаментінің құрылымына қосымша 
дефолттық эмитенттермен талаптық жұмыс 
бөлімі қосылды.  

Бүгінде Заң департаментінің құрамында үш 
тәуелді құрылым бар. Олар: ішкі қызметті 
құқықтық қамтамасыз ету басқармасы, 
зейнетақы қызметін құқықтық қамтамасыз ету 
бөлімі және проблемалық активтермен жұмыс 
басқармасы.

Юридический департамент ГНПФ, на базе 
которого создан ЕНПФ, состоял из сектора 
договорно-правовой работы и отдела правового 
обеспечения пенсионной и инвестиционной 
деятельности. Сектор отвечал за правовое 
обеспечение хозяйственной деятельности, а 
также участие в проведении государственных 
закупок. Отдел же проводил юридическую 
экспертизу проектов нормативных и распо-
рядительных документов, договоров и соглаше-
ний, касающихся пенсионной и инвестицион-
ной деятельности Фонда. 

С созданием ЕНПФ увеличился объем работы, 
связанный с юридическим сопровождением. 
Кроме того, в компетенцию Фонда было 
отнесено проведение претензионно-исковой 
работы с эмитентами, допустившим дефолт1. 
Так, в структуру ЮД в 2018 году был 
дополнительно включен отдел исковой работы 
с дефолтными эмитентами.

Сегодня Юридический департамент включает 
в себя три несамостоятельные подразделения: 
управление правового обеспечения внутренней 
деятельности; отдел правового обеспечения 
пенсионной деятельности; управление по 
работе с проблемными активами.

Жақсы атақ
Доброе имя/

1 зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару шарты 
бойынша ҚР Ұлттық Банкімен арадағы қол жеткізілген 
уағдаластық аясында.

1 в рамках достигнутой договоренности между 
Национальным банком РК по договору доверительного 
управления пенсионными активами.

Қор анатомиясы:

RENOMMÉE
Анатомия Фонда:

Құрметті оқырмандар! Журнал редакциясы 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 

бойынша экскурсиясын жалғастырады. Бұл 
шығарылымда  БЖЗҚ-ның Заң департаменті 
туралы айтатын боламыз. Бұл құрылымдық 

бөлімшені Қордың атақ-абыройының (франц. 
renommée) айнасы деуге болады. Онсыз Қор 

жұмысын көз алдыңа елестету мүмкін емес.

Дорогие читатели! Редакция журнала 
продолжает экскурсию по Единому 
накопительному пенсионному фонду. В 
этом выпуске рассказываем о работе коллег 
из подразделения, без которого невозможно 
представить себе существование Фонда. Герой 
номера – Юридический департамент (ЮД), 
renommée (франц. репутация) ЕНПФ.
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Управление по работе с проблемными актива-
ми, как понятно из названия, отвечает за работу 
с дефолтными финансовыми инструментами, 
в которые инвестированы пенсионные 
или собственные активы Фонда, а также с 
их эмитентами – юридическими лицами, 
осуществившими выпуск эмиссионных ценных 
бумаг. Большая часть таких активов – наследие 
частных пенсионных фондов.

“В зависимости от обстоятельств неисполнения 
обязательств по пенсионным активам 

Абырой
Репутация/

административного законодательства”, – 
говорит руководитель Департамента.

Сотрудники управления представляют 
интересы Фонда в судах при взыскании с 
контрагентов задолженностей и штрафов, а 
также защищают интересы при рассмотрении 
дел по исковым требованиям, связанным с 
вопросами хозяйственной деятельности, в 
отношении Фонда.

қызмет бойынша қорытынды ұсынады”, – 
дейді департамент жетекшісі.    
        
Басқарма қызметкерлері контрагенттерден 
берешектер мен айыппұлдарды өндіріп алу 
барысында соттарда Қордың мүдделерін 
білдіреді. Сонымен қатар Қорға қатысты 
шаруашылық қызмет мәселелеріне байланысты 
талап арыздарды қарау барысында Қордың 
мүдделерін қорғайды.

Проблемалық активтермен жұмыс басқар-
масы Қордың зейнетақы немесе меншікті 
активтері инвестицияланған дефолттық 
қаржы құралдарымен және олардың 
эмитенттері – эмиссиялық бағалы қағаздарды 
шығарған заңды тұлғалармен жұмыс 
жүргізеді. Бұл активтердің басым бөлігі – 
жеке зейнетақы қорларынан мұра болып 
қалған.    

“Зейнетақы активтері бойынша 
міндеттемелердің орындалмау себептеріне 

ЕНПФ - социально ответственная организация. 
Этот статус поддерживает управление правово-
го обеспечения внутренней деятельности 
Юридического департамента. К основным 
задачам, возложенным на управление, 
относится правовое обеспечение деятельности 
Фонда в сфере административно-хозяйственной 
(внутренней) деятельности; обеспечение над-
лежащего учета, регистрации и хранения 
договоров (соглашений и дополнительных согла-
шений), а также производных нормативных 
документов Фонда; обеспечение соответствия 
проектов внутренних нормативных документов 
Фонда законодательству Республики Казахстан.

“Управление рассматривает проекты договоров 
и соглашений, связанных с приобретением 
товаров, работ и услуг, представляет 
заключения по закупкам на соответствие или 
несоответствие потенциального поставщика 
требованиям Правил Нацбанка. Кроме того, 
представляет заключения по внутренней 
деятельности. Например, при разрешении 
вопросов трудового, гражданского или 

Мәртебе
Статус/

БЖЗҚ – әлеуметтік жауапты ұйым. Қордың 
бұл мәртебесіне Заң департаментінің 
ішкі қызметті құқықтық қамтамасыз ету 
басқармасы жауап береді. Басқармаға 
жүктелген негізгі міндеттерге: Қордың 
әкімшілік-шаруашылық (ішкі) қызметін 
құқықтық қамтамасыз ету; шарттарды 
(келісімдер мен қосымша келісімдерді), 
сондай-ақ Қордың туынды нормативтік 
құжаттарын тіркеу және сақтау, тиісті есебін 
жүргізу; Қордың ішкі нормативтік құжаттары 
жобаларының Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкестігін қамтамасыз ету 
жұмыстары жатады.      

“Басқарма тауарларды, жұмыстар мен 
қызметтерді алуға қатысты шарттар мен 
келісімдердің жобаларын қарайды, сатып 
алу бойынша әлеуетті жабдықтаушының 
Ұлттық Банк Ережелеріне сәйкестігі 
немесе сәйкес еместігі туралы қорытынды 
шығарады. Бұдан басқа, мысалы, еңбек, 
азаматтық немесе әкімшілік заңнамаға 
қатысты мәселені шешу барысында ішкі 
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Кроме того, согласно требованиям закона “О 
противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем и 
финансированию терроризма” в структуре 
отдела состоит сотрудник, отвечающий за 
актуализацию как списка организаций и лиц, 
связанных с финансированием терроризма и 
экстремизма2, так и внутренних документов 
Фонда в области противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем.

“К достижениям отдела, безусловно, можно 
отнести пресечение незаконных изъятий из 
пенсионного фонда; инициацию внесений 
изменений в действующие нормативные 
правовые акты с целью оптимизации порядка 
получения пенсионных накоплений и открытия 
индивидуальных пенсионных счетов с целью 
повышения доверия к пенсионной системе 
Казахстана и ЕНПФ в частности. Кроме того, 
хочу отметить, развитие сотрудничества по 
линии министерств и уполномоченных органов 
для оперативного обмена информацией, 
что положительно отразилось на скорости 
получения информации, её достоверности” – 
делится Назым Бактыбаев.

Приоритетным направлением работы 
Департамента остается сокращение портфеля 
проблемных активов. Наш собеседник отметил, 
что с учетом текущих реалий современного 
рынка, нет гарантий исполнения в срок 
эмитентами своих обязательств. Поэтому ЮД 
планирует совместно с Национальным Банком 
и департаментом риск-менеджмента Фонда 
усилить работу по предупреждению риска 
совершения эмитентами дефолта, путем 
принятия своевременных мер, направленных 
на минимизацию риска причинения ущерба 
пенсионным и собственным активам Фонда.

Также в планах у подразделения разработать 
программное обеспечение, которое 
справлялось бы с задачами противодействия 
отмыванию незаконно полученных средств 

Жауапкершілік
Ответственность/

басқа, “Қылмыстық жолмен алынған 
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 
және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы іс-
қимыл туралы” Заңның талаптарына сәйкес 
бөлім құрылымында бір қызметкер лаңкестік 
және экстремизмді2 қаржыландыруға қатысты 
ұйымдар мен тұлғалардың тізімін өзектендіру 
және қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы әрекет 
етуде Қордың ішкі құжаттарын өзектендіру 
жұмыстарына жауап береді. 
 
“Зейнетақы қорынан заңсыз алынымдарға жол 
берілмейтіндігін; Қазақстанның зейнетақы 
жүйесіне және Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорына деген сенімді арттыру 
мақсатында зейнетақы жинақтарын 
алу және жеке зейнетақы шотын ашу 
тәртібін оңтайландыру үшін қолданыстағы 
нормативтік-құқықтық актілерге өзгерістер 
енгізу бойынша ұсыныстарды – бөлімнің 
жетістіктері деуге болады. Бұдан басқа, шұғыл 
ақпарат алмасу үшін өкілетті органдар және 
министрліктермен ынтымақтастықты одан әрі 
дамыту – ақпарат алу жылдамдығына және 
оның шынайылығына оң әсер етті”, - деді 
Назым Бақтыбаев.  

Проблемалық активтер портфелін қысқарту 
– департамент жұмысының басым бағыты. Ди-
ректордың айтуынша, қазіргі нарық жағдайын 
ескерсек, эмитенттердің өз міндеттемелерін 
мерзімінде орындайтындығына кепілдік жоқ. 
Сондықтан Заң департаменті Ұлттық Банк және 
Қордың Тәуекел-менеджменті департаментімен 
бірлесіп, эмитенттердің дефолтқа жол беру 
тәуекелін алдын алу жұмыстарын күшейтуді 
жоспарлап отыр. Яғни, Қордың зейнетақы 
және меншікті активтеріне залал келу қауіпін 
барынша азайтуға бағытталған шараларды 
уақытылы қабылдау керек. 

Сонымен қатар заңгерлер заңсыз алынған 
қаражаттың жылыстауына және лаңкестікті 
қаржыландыруға бағытталуына тосқауыл қоя 
алатын бағдарламалық жасақтама әзірлеуді 

2 уәкілетті мемлекеттік органдардан алынған 
мағлұматтарға сәйкес.

2 согласно сведениям, получаемым из уполномоченных 
государственных органов.

производится соответствующий выбор 
мероприятий, необходимых для возврата 
задолженности. Это досудебное урегулирование; 
судебное урегулирование; участие в процедурах 
реабилитации и банкротства; работа с право-
охранительными органами. Прежде всего, в 
отношении проблемных эмитентов сотрудники 
управления провели работу по взысканию задол-
женности в судебном порядке. По эмитентам, 
которые не находились в реабилитации и 
банкротства были инициированы судебные 
иски”, - рассказывает Назым Бактыбаев.

Фонд направил обращения в правоохранитель-
ные органы в отношении 20 эмитентов, и сегод-
ня ведется уголовное производство в отноше-
нии 6 из них – АО “Астана-Недвижимость”, 
АО “Астана-финанс”, АО “Имсталькон”, 
ТОО “Комбинат строительных материалов 
и конструкций-2”, АО “РЭМИКС-Р”, АО 
“Орнек XXI”. Также имеется возбужденное 
уголовное производство по фактам причине-
ния инвестиционного убытка пенсионным 
активам в результате заключения НПФ сделок 
с ценными бумагами (LANDSBANKI). В конце 
прошлого года, как признался главный юрист 
Фонда, произошли долгожданные сдвиги в 
отношении крупного должника ЕНПФ – АО 
“Казахстан Кагазы”. Высокий суд Лондона 
принял положительное решение по иску к 
бывшим акционерам этой компании, что дает 
надежду на погашение задолженности перед 
вкладчиками, которая составляет порядка 
12 млрд тенге по номинальной стоимости. 
Сотрудники управления настроены решительно 
– добиться максимального возврата средств 
должников в пользу вкладчиков Фонда.

Бедел
Имидж/

Отдел правового обеспечения пенсионной 
деятельности отвечает за мониторинг и 
актуализацию (приведение в соответствие) 
внутренних нормативных документов Фонда в 
части пенсионного обеспечения, представляет 
интересы Фонда в уполномоченных 
государственных органах и, при необходимости, 
в иных организациях, в том числе и в суде. 

қарай берешектерді қайтаруға қажетті 
шаралар таңдап алынады. Олардың қатарына: 
сотқа дейінгі реттеу; сот жолымен реттеу; 
оңалту және банкротқа ұшырау рәсімдеріне 
қатысу; құқық қорғау органдарымен жұмыс 
істеу шаралары жатады. Ең алдымен, басқарма 
қызметкерлері проблемалық эмитенттерге 
қатысты берешектерді сот тәртібімен өндіріп 
алу жұмыстарын жүргізді. Ал оңалту және 
банкротқа ұшырау рәсімдерін жүргізбегендері 
бойынша сотқа талап арыз берілді”, - деді 
Назым Бақтыбаев. 

Қор 20 эмитент бойынша құқық қорғау 
органдарына өтініш жолдады. Қазіргі уақытта 
солардың ішінде алты эмитентке қатысты 
қылмыстық өндіріс жүргізіліп жатыр. Олар: 
“Астана-Недвижимость” АҚ, “Астана-финанс” 
АҚ, “Имсталькон” АҚ, “Комбинат строитель-
ных материалов и конструкций-2” ЖШС, 
“РЭМИКС-Р” АҚ, “Өрнек XXI” АҚ. Сонымен 
қатар жеке зейнетақы қорының бағалы 
қағаздармен (LANDSBANKI) мәміле жасауы 
нәтижесінде зейнетақы активтеріне инвестиция-
лық шығын келтіру дерегі бойынша қылмыс-
тық өндіріс қозғалған. Қордың бас заңгерінің 
айтуынша, БЖЗҚ-ның ірі борышкері – 
“Қазақстан Қағазы” АҚ қатысты өткен жылдың 
соңында оң өзгерістер орын алды. Лондонның 
Жоғарғы соты осы компанияның бұрынғы 
акционерлеріне қатысты талап арыз бойынша оң 
шешім қабылдады. Яғни, салымшылар алдын-
дағы берешектің өтелуіне үміт бар. Ал ол – атаулы 
құны бойынша шамамен 12 млрд теңгені құрай-
ды. Басқарма қызметкерлері борышкерлердің 
қаражатын салымшылардың пайдасына барын-
ша қайтаруға күш салып жатыр. 

Зейнетақы қызметін құқықтық қамтамасыз 
ету бөлімі Қордың зейнетақымен 
қамсыздандыруға қатысты ішкі нормативтік 
құжаттарына мониторинг жасау және 
өзектендіру (сәйкестендіру) жұмыстарына 
жауап береді. Уәкілетті мемлекеттік 
органдарда, қажет болса басқа да ұйымдарда, 
сотта Қордың мүдделерін қорғайды. Одан 
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и финансирования терроризма. ЮД также 
планирует повышать юридическую грамотность 
казахстанцев в части пенсионного обеспечения 
посредством письменных, интернет- и теле- 
обращений в СМИ, устранять возможные 
конфликтные ситуации в досудебном порядке 
с целью поддержания положительного имиджа 
Фонда.

ЗД құпиясы
Секрет ЮД/

Главный юрист Фонда поделился, что секрета 
в управлении коллективом нет: “сотрудники 
Юридического департамента представляют 
собой сплоченную команду профессионалов, 
где каждый осознает возложенную на него 
ответственность, старается внести собственный 
вклад в развитие Фонда”.

Также наш собеседник отметил, что работа 
в департаменте в силу специфики требует 
постоянного самосовершенствования и само-
дисциплины. От результатов труда депар-
тамента зависит и имидж, и общественное 
мнение, которое складывается у казахстанцев 
относительно ЕНПФ. Поэтому высока личная 
ответственность сотрудников подразделения в 
поддержании безупречной репутации Фонда.

Сөз соңында
Постскриптум/

Поскольку выпуск номера новогодний, редак-
ция журнала не могла не спросить руководите-
ля Юридического департамента АО “ЕНПФ”, 
что бы он хотел пожелать в преддверии Нового 
2019 года казахстанцам. “Хочу пожелать всем 
здоровья, успехов, профессионального роста, 
пусть свершается всё задуманное, благополучия 
в семьях, счастья и достатка! А нашему Фонду – 
процветания и развития!”

Дана Бердыгулова

жоспарлауда. Бұдан басқа департамент 
бұқаралық ақпарат құралдарында жазбаша, 
интернет және теледидар арқылы үндеу жасап, 
қазақстандықтардың зейнетақы жүйесіне 
қатысты заңдық сауаттылығын арттыруды, 
Қордың беделін нығайту мақсатында даулы 
жағдайларды сотқа дейін шешуді жоспарлап 
отыр.

“Ұжымды басқарудың анау айтқандай 
құпиясы жоқ” – дейді Қордың бас заңгері, 
– Заң департаментінің қызметкерлерін 
– нағыз ұйымшыл, кәсіби команда деуге 
болады. Олардың әрқайсысы өзіне жүктелген 
жауапкершілікті жақсы сезінеді және қашанда 
Қордың дамуына өз үлесін қосуға ұмтылады”.   

Сондай-ақ сұхбаттасымыздың айтуынша депар-
таменттегі жұмыс ерекшелігі әрбір қызметкер-
ден өзін-өзі үнемі жетілдіріп отыруды және 
тәртіпті болуды талап етеді. Қордың беделі мен ол 
туралы қалыптасатын қоғамдық пікірдің қалай 
болатындығы осы департамент жұмысының 
нәтижесіне байланысты. Сондықтан Қордың 
абыройын асыруда департамент қызметкерлеріне 
жүктелген жауапкершілік өте жоғары.   

Бұл жаңажылдық шығарылым болғандық-
тан журнал редакциясы Заң департаментінің 
басшысынан келе жатқан жаңа 2019 
жылда қазақстандықтарға қандай тілек 
айтатындығын сұрады. – “Барша қазақстан-
дықтарға денсаулық, табыс, кәсіби тұрғыда 
өсуді және отбасыларына береке-бірлік, 
баянды бақыт тілеймін! Аңсаған армандарына 
жете берсін!”, – дейді Қордың бас заңгері. 

КОРОЛЕВСКАЯ ПЕНСИЯ

КОРОЛЬДІК ЗЕЙНЕТАҚЫ

Білім ұшағы бүгін Жер шарының ең солтүстігінде орналасқан мемлекеттердің
біріне қонды. Бұл елдің жағрафиясы мыңдаған жағалық аралдар мен құрлық
ішіндегі көлдерді, тайгалық ормандар мен мұз басқан тауларды қамтиды.

Біз Швециядамыз. Корольдіктің зейнетақы жүйесі туралы “БЖЗҚ” АҚ
Стратегиялық даму және актуарлық есептеулер департаментінің бас маманы

 Айжан Темірлан әңгімелейді.

Самолет знаний сегодня приземлился в одной из самых северных стран
на Земле, география которой включает тысячи прибрежных островов

и внутриматериковых озер, таежные леса и горы, покрытые ледниками.
Мы с вами в Швеции. О пенсионной системе королевства рассказывает сотрудник

главный специалист Департамента стратегического
развития и актуарных расчетов АО “ЕНПФ” Айжан Темирлан.
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Швеция, как и другие страны с прогрессирующим 
старением населения и возросшей нагрузкой на 
экономически активное население, прошла все 
этапы реформирования пенсионной системы, 
целью которых было создание финансово-
стабильной государственной пенсионной 
системы для обеспечения получателей выплат 
базовым гарантированным доходом. Так, в 1992 
году в стране был законодательно закреплен 
условно-накопительный компонент, фактически 
реализованный позднее – начиная с 1999 года 
каждый работающий получает от Шведского 
пенсионного агентства (Swedish Pensions Agency, 
SPA) так называемый “Оранжевый конверт” (Orange 
envelope) – знаменитый символ государственной 
пенсионной системы, представляющий собой 
индивидуальную выписку по пенсионным счетам 
вкладчиков с прогнозом будущей пенсии.

Швеция – шартты-жинақтаушы зейнетақы жүйесінің
негізін қалаған ел

Швеция - прародитель условно-накопительной
пенсионной системы

Сегодня пенсионная система королевства Швеции 
состоит из трех компонентов. Это государственная, 
профессиональная и частная (добровольная) 
пенсии. Последний компонент, как и у нас в стране, 
к сожалению, не имеет широкого развития.

Государственный 
компонент

Огромную помощь в изучении и понимании 
первого компонента оказали коллеги из SPA, 
выступающего администратором государственной 
пенсионной системы. Они представили 
информацию о работе государственной системы 
пенсионного обеспечения и роли SPA в ней: 
“Функция агентства – осуществление эффектив-
ной администрации системы и информирование 
населения о состоянии пенсионных накоплений.В 
агентстве, представленном в 8 городах Швеции, 
работает 1100 сотрудников”.

Государственная пенсия состоит из доходной 
условно-накопительной (incomepension) и преми-

Швеция халқы барған сайын қартайып, экономика-
лық тұрғыдан белсенді азаматтарына түсетін салмақ 
біртіндеп артып бара жатқан елдер секілді зейнетақы 
жүйесін реформалаудың барлық кезеңінен өт-
кен. Ондағы  мақсат – төлемдерді алушыларды 
кепілдендірілген базалық табыспен қамтамасыз 
ету үшін қаржылық жағынан тұрақты мемлекеттік 
зейнетақы жүйесін құру болды. Осылайша 1992 
жылы елде шартты-жинақтаушы құрамдауыш 
заң жүзінде бекітілді. Ал іс жүзінде кейінірек жү-
зеге асырылды. Яғни, 1999 жылдан бастап әрбір 
жұмыскер Швецияның зейнетақы агенттігінен 
(Swedish Pensions Agency, SPA) мемлекеттік 
зейнетақы жүйесінің атақты символына айналған 
“Қызғылт-сары конвертті” (Orange envelope), яғни 
салымшылардың зейнетақы шоты бойынша жеке 
үзінді көшірме ала бастады. Онда болашақ зей-
нетақы бойынша болжамдар да көрсетілген.

Бүгінде Швеция корольдігінің зейнетақы жүйесі 
үш құрамдауыштан тұрады. Бұл мемлекеттік, 
кәсіптік және жеке (ерікті) зейнетақы. Соңғы 
құрамдауыш біздің елдегі секілді, өкінішке қарай, 
әлі толық дамымаған.

Мемлекеттік
құрамдауыш

Бірінші құрамдауышты зерделеу және түсіну 
үшін бізге SPA-лық әріптестер орасан зор көмек 
көрсетті. Бұл агенттік мемлекеттік зейнетақы 
жүйесінің әкімшісі болып табылады. Әріптестер 
мемлекеттік зейнетақы жүйесі мен SPA-ның 
ондағы рөлі туралы ақпарат берді: “Агенттіктің 
атқарымы – жүйені тиімді түрде әкімшілендіру 
және зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы 
халықты хабарландырып отыру. Агенттіктің 8 
қалада бөлімшесі бар. Барлығы 1100 қызметкер 
жұмыс істейді”.    

Мемлекеттік зейнетақы табыстық шартты-
жинақтаушы (income pension) және сыйлықақылы 

альной накопительной (premium pension) пенсий. В 
Законе страны закреплены фиксированные взносы 
в размере 18,5% (11% от работодателяи 7,5% 
от работника), из которых 16% направляются 
в условно-накопительную часть и 2,5% – в 
премиальную. Предполагается участие независимо 
от того является ли человек рабочим, служащим, 
или госслужащим.

В основе условно-накопительной системы 
у каждого участника есть индивидуальный 
пенсионный счет, где указана условная сумма как 
результат его взносов в течение трудовой жизни. 
Иными словами, взносы регистрируются на 
счете, но вместо процентного дохода используется 
статистическое значение среднего роста зарплаты 
в Швеции, исходя из чего условный баланс 
накоплений ежегодно переоценивается. В систему 
заложен механизм автобалансировки взносов и 
выплат. Размер выплат основан на ожидаемой 
продолжительности жизни в момент выхода на 
пенсию. Все эти компоненты являются основой 
финансовой стабильности системы.

Халықаралық “Allianz Pension Sustainability Index 2016”
рейтингтік агенттігінің бағалауы бойынша Швеция әлемдегі
үздік бес елдің қатарына енді. Өйткені, ондаған жылдар бойы 

тұрақтылығын сақтаған зейнетақы жүйесі бар.

По оценке международного рейтингового агентства
“Allianz Pension Sustainability Index 2016”, Швеция вошла

в пятерку лучших в мире, поскольку имеет самую устойчивую
пенсионную систему на протяжении десятилетий

Другая часть государственной пенсии, премиальная 
пенсия – это классическая модель накопительной 
пенсионной системы с установленными взноса-
ми. Участники могут самостоятельно выбрать 
зарегистрированный в SPA фонд для  накоплений, 
с учетом инвестиционной стратегии. На 
финансовой площадке Шведского пенсионного 
агентства вкладчику предоставляется выбор из 
850 частных фондов. Отметим, что право выбирать 
фонд появилось у шведовв 2000 году (система 
сущест-вует с 1995 года). Число управляющих 
компаний составляет 109. Участник заходит на сайт 

жинақтаушы (premium pension) зейнетақыдан 
құралған. Бұл ретте тиянақталған жарналар ел 
заңында 18,5 пайыз (11%-ы жұмыс берушіден, 
7,5%-ы жұмыскерден) мөлшерінде бекітілген. 
Олардың 16 пайызы шартты-жинақтаушы 
зейнетақыға, ал 2,5 пайызы сыйлықақылы 
зейнетақыға бағытталады. Жүйеге елдегі барлық 
санаттағы азаматтар қатысуға міндетті.   

Шартты-жинақтаушы жүйеде әрбір қатысушының 
жеке зейнетақы шоты болады. Онда еңбек қызметі 
барысында түскен жарналардың нәтижесі ретінде 
шартты сома көрсетіледі. Басқаша айтқанда, 
жарналар шотқа тіркеледі, бірақ пайыздық табыстың 
орнына елдегі орташа жалақы өсімінің статистикалық 
мәні қолданылады. Соған сәйкес жинақтардың 
шартты теңгерімі жыл сайын қайта бағаланып оты-
рады. Жүйеге жарналар мен төлемдерді автоматты 
түрде теңгеру механизмі енгізілген. Төлемдердің мөл-
шері зейнетке шығу барысында күтілетін өмір сүру 
ұзақтығына негізделеді. Бұл құрамдауыштардың 
барлығы жүйенің қаржылық тұрақтылығының негізі 
болып табылады.

Мемлекеттік зейнетақы жүйесінің басқа бөлігі 
– сыйлықақылы зейнетақы. Ол бекітілген 
жарналары бар жинақтаушы зейнетақы жүйесінің 
классикалық моделі. Мұнда қатысушылар SPA-
ға тіркелген қорлардың ішінен инвестициялық 
стратегиясына көңіл аудара отырып, өздеріне 
ұнағанын таңдайды. Швеция зейнетақы 
агенттігінің қаржылық алаңында салымшыға 
850 жеке қор таңдауға беріледі. Атап өту керек, 
шведтер қор таңдау құқығына 2000 жылы ие болды 
(жүйе 1995 жылдан бері істейді). Басқарушы 
компаниялардың саны – 109. Қатысушы 
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агентства через логин и пароль, выбирает от 1 до 5 
фондов, распределяет по фондам доли накоплений, 
или размещает все накопления в одном фонде.
Участники системы самостоятельно принимают 
решения по распределению инвестиций и рисков, 
с принятием всей ответственности за такое 
распределение.

Помимо двух указанных выше компонентов, также 
существует так называемая гарантированная (или 
базовая социальная) пенсия. Она рассчитана на 
тех, кто никогда не работал или имеет длительный 
трудовой стаж при невысокой заработной плате, 
исходя из чего сумма накоплений оказывается 
недостаточной, то есть ниже прожиточного 
минимума. Размер этой пенсии зависит от 
дохода человека, и чем выше пенсия по доходам, 
тем ниже уровень гарантированной пенсии. 
Гарантированная пенсия финансируется из 
государственного бюджета и для ее получения 
необходимо прожить в королевстве не менее 40 лет.

Мемлекеттік зейнетақыны SPA 
төлейді. 2017 жылы төлемдер 

шамамен 340 млрд швед кронын (≈ 34 
млрд евро) немесе елдің Жалпы ішкі 

өнімінің шамамен 6 пайызын құрады

Государственная пенсия 
выплачивается SPA. В 2017 году
выплаты составили порядка 340 

млрд шведских крон (≈ 34 млрд евро)
или около 6% ВВП страны

В Швеции существует гибкий возраст выхода на 
пенсию, но законодательно возраст зафиксирован 
на отметке 61 год для премиальной пенсии и пенсии 
по доходу. Экономический стимул заключается 
в том, что при позднем выходе на пенсию, 
пенсионные выплаты выше. Для гарантированной 
пенсии, пенсионный возраст составляет 65 лет.

Профессиональный 
компонент

В изучении второго уровня пенсионной системы 
страны помогли представители KPA Pension. Это 
компания “по умолчанию” для профессиональ-
ных пенсий работников государственного 
сектора. Следует отметить, что этот компонент 

агенттіктің сайтына логин және парольдің (құпия 
сөз) көмегімен кіріп, 1-ден 5 қорға дейін таңдап, 
жинақтарын үлестіреді немесе барлығын бір 
қорға орналастырады. Қатысушылар инвестиция 
мен тәуекелдерді үлестіру бойынша өз бетімен 
шешім қабылдайды және бүкіл жауапкершілікті 
өз мойындарына алады.

Жоғарыда көрсетілген екі құрамдауыштан басқа, 
кепілдендірілген (немесе базалық әлеуметтік) 
зейнетақы бар. Ол ешқашан жұмыс істемеген 
немесе ұзақ уақыт төмен жалақымен еңбек 
еткен адамдарға төленеді. Сәйкесінше мұнда 
жинақтардың сомасы өмір сүруге жеткіліксіз. 
Яғни, ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен болады. 
Бұл зейнетақының мөлшері алатын табысқа 
тәуелді және табысы бойынша зейнетақы жоғары 
болған сайын, кепілдендірілген зейнетақы да төмен 
болады. Кепілдендірілген зейнетақы мемлекеттік 
бюджет есебінен төленеді және оны алу үшін 
корольдікте кемінде 40 жыл өмір сүру керек.

Швецияда зейнетке шығу тәртібі барынша икемді 
жасалған. Бірақ заң бойынша сыйлықақылы 
зейнетақы мен табыс бойынша зейнетақы үшін 
зейнеткерлік жасқа толу мерзімі – 61 жас. Бұл 
ретте зейнетке кеш шыққандардың зейнетақысы 
жоғары болады. Ал кепілдендірілген зейнетақы 
үшін зейнетке шығу мерзімі – 65 жас.

Кәсіптік
құрамдауыш

Елдің зейнетақы жүйесінің екінші деңгейін зерде-
леуге KPA Pension өкілдері көмектесті. Бұл компания 
“үнсіз келісім бойынша” мемлекеттік сектор жұмыс-
керлерінің кәсіптік зейнетақысына жауап береді. 
Атап өту керек, мемлекеттік зейнетақыға қарағанда 
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пенсии, в отличие от государственного, 
необязателен, это результат коллективного 
договора между работодателями и профсоюзами. 
Однако 90% работающих по найму в стране 
имеют профессиональную пенсию. 

В Швеции определены четыре основных типа тру-
дящихся, охваченных коллективными договорами, 
и для каждого типа предусмотрено свое соглашение:

• работники частного сектора или “синие 
воротнички” (1,4 млн человек)– представители 
рабочего класса, занятые физическим трудом;

• работники частного сектора или “белые 
воротнички” (1 млн человек)– представители 
рабочего класса, не занятые физическим 
трудом;

• работники государственного сектора (260 
тыс. человек)–например, работники SPA, 
пожарные, полицейские, преподаватели 
ВУЗов;

• работники государственного сектора (1,2 
млн человек) – местное самоуправление, 
муниципальные служащие.

При заключении коллективного соглашения, 
стороны определяют пенсионные компании для 
подключения к отраслевому договору, из которых 
участники могут делать выбор. Каждый участник 
выбирает пенсионный институт (управляющего); 
определяет, будут ли накопления наследоваться 
родственниками (мужем, женой, детьми), что 
будет влиять на размер пенсии (в коллективном 
договоре право наследования стоит по умолчанию); 
а также определяет график выплат (по умолчанию – 
пожизненный аннуитет).

Шведы, даже те, кто не интересуются пенсионной 
системой, тщательно подходят к выбору пенсионной 
компании. Дело в том, что многими пенсионными 
институтами владеют крупные банки, которые 
предоставляют скидки, например, на ипотеку при 
выборе их пенсионной компании.

Дополнительно:

На сайте Шведского пенсионного агентства        
www.minpension.se можно найти исчерпывающую 
информацию о пенсиях, получить пенсионный 
прогноз и перечень инвестиционных портфелей.

бұл құрамдауыш міндетті емес. Бұл жұмыс 
берушілер мен кәсіподақтар арасындағы ұжымдық 
шарт бойынша айқындалатын зейнетақы. Алайда 
елде жалдамалы жұмыскерлердің 90 пайызы 
кәсіптік зейнетақы алады.

Швецияда ұжымдық шартпен қамтылған еңбек-
керлер төрт негізгі топқа жіктелген және әрбір топ 
бойынша өз алдына бөлек келісім қарастырылған:
 
• жеке сектордың жұмыскерлері немесе “көк 

жағалылар” (1,4 млн адам) – дене еңбегімен 
айналысатын жұмысшы табының өкілдері;

• жеке сектордың жұмыскерлері немесе “ақ 
жағалылар” (1 млн адам) – дене еңбегімен 
айналыспайтын жұмысшы табының 
өкілдері;

• мемлекеттік сектор жұмыскерлері (260 мың 
адам) – мысалы, SPA қызметкерлері, өрт 
сөндірушілер, полиция қызметкерлері, жоғары 
оқу орындарының оқытушылары;

• мемлекеттік сектор жұмыскерлері (1,2 млн 
адам) – жергілікті өзін-өзі басқару өкілдері, 
муниципалдық қызметкерлер.

Ұжымдық келісім жасау барысында тараптар 
салалық шартқа қосылу үшін зейнетақы 
компанияларын белгілейді. Қатысушылар оларды 
таңдауға құқылы. Әрбір қатысушы зейнетақы 
институтын (басқарушыны) таңдайды; жинақтарды 
туыстарына мұраға қалдыру-қалдырмауын (күйеуі, 
әйелі, балалары), зейнетақы мөлшеріне ықпал 
ететіндігін (ұжымдық шартқа мұрагерлік құқығы 
үнсіз келісім бойынша енгізілген) белгілейді; сондай-
ақ, төлемдер кестесін (үнсіз келісім бойынша – 
ғұмырлық аннуитет) белгілейді. 

Зейнетақы жүйесіне қызықпайтындардың өзі 
зейнетақы компанияларын мұқият таңдайды. 
Көптеген зейнетақы институттарының иелері – 
ірі банктер. Мысалы, олар өздерінің зейнетақы 
компанияларын таңдағандарға ипотека бойынша 
жеңілдіктер береді.

Қосымша:

Швецияның зейнетақы агенттігінің www.minpension.se
сайтында зейнетақы туралы түбегейлі мәліметтерді, 
зейнетақы болжамын және инвестициялық порт-
фельдердің тізімін алуға болады.

Почему-то считается, что пенсия – это обязательно 
старость и обязательно в серых тонах. Но ведь 
возраст – это просто цифры, которым мы, взрослые, 
придаем слишком большое значение. Дети же видят 
нас далеко не стариками, потому что они привыкли 
доверять своим глазам, а не стереотипам.

В сентябре ЕНПФ объявил о запуске конкурса 
эссе среди школьников. В своих сочинениях дети 
поделились с Фондом историями о бабушках и 
дедушках, которые продолжают вести активный 
образ жизни на пенсии. Рады отметить, что 
откликнулись, и приняли участие в конкурсе сотни 
школьников. Это сотни историй, доказывающих, 
что пенсия продолжает оставаться активным 
периодом в нашей жизни. 

Выбрать лучшее эссе из сотен лучших было сложно, 
но жюри конкурса, в составе сотрудников ЕНПФ, 
главных редакторов газет “Ұлан” Жұлдыз Әбділда 
и “Дружные ребята” Альмжана Акбарова, а также 
главного редактора детского журнала “Жыл он екі 
ай” Талғата Айтбайұлы и писателя Лили Калаус, 
определило по три победителя в возрасте 12 – 14 
лет и в возрасте 15 - 18 лет на государственном и 
русском языках. Редакция публикует сочинения 
№1 в двух возрастных категориях.

Зейнетақы туралы ойлағанда ауру-сырқауы көп 
қарттық шақ еске түсетіні белгілі. Санамызда осындай 
пікір қалыптасқан. Адам жасы – ең алдымен бұл 
жәй сандар. Бірақ біз оған тым көп мән береміз. Ал 
балаларға біз анау айтқандай кәрі болып көрінбейміз. 
Олар таптаурын пікірге емес, өз көздеріне сенеді. 

БЖЗҚ қыркүйекте оқушылар арасында эссе 
байқауын жариялаған болатын. Оған бүкіл еліміз 
бойынша жүздеген оқушы қатысты. Олар өз 
шығармаларында зейнетке шықса да белсенді өмір 
салтын ұстанатын ата-әжелері туралы сыр бөлісті. 
Демек қазыналы қарттық шақ та адам өмірінің 
белсенді кезеңі. Бұған сол балалардың зор ықыласпен 
жазған жүрекжарды шынайы шығармалары куә.    

Жүздеген жұмыстың ішінен үздік эссені таңдау қиын 
болды. Алайда қазылар алқасы қазақ және орыс тіл-
дерінде 12 – 14 және 15 – 18 жас санаты бойынша әр 
топтан үш жеңімпазды анықтады. Қазылар алқасы-
ның құрамында БЖЗҚ мамандары, “Ұлан” газетінің 
бас редакторы Жұлдыз Әбділдә, “Дружные ребята” 
газетінің бас редакторы Әлімжан Акбаров, “Жыл 
он екі ай” балалар журналының бас редакторы 
Талғат Айтбайұлы және балалар жазушысы Лиля 
Калаус бар. Редакция екі жас санаты бойынша №1 
шығармаларды жариялады.

Пенсия
устами детей

Зейнетақы туралы 
бала тілімен
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Баранова
Карина

1-ое место в категории от 12 до 14 лет

МОЯ БАБУШКА – АКТИВНЫЙ ПЕНСИОНЕР 

“И старость полна наслаждений,
 если только уметь ею ползоваться.”

Сенека Луций Анней

У многих  из нас есть бабушки. Они очень 
разные: кто-то моложе, кто-то старше, кто-то с 
весёлым нравом, кто-то сдержан и молчалив. Но 
мы все очень любим наших бабушек.

Моя бабушка - самая лучшая! Её зовут Галина 
Ивановна.  Я её  называю – бабулечка моя. Я 
люблю её за то, что она добрая, ласковая, за то, 
что у неё золотые руки, а главное, за то, что она 
просто моя бабушка. Моя бабуля невзирая на 
свой не юный возраст, выглядит прекрасно. Год 
назад  бабушка вышла на пенсию. Этому событию 
я была очень рада, так как я с бабушкой теперь 
смогу проводить больше времени. Моя баба Галя 
– очень умный человек. Сорок лет проработала 
она инженером на крупном предприятии, 
завоевав уважение и почтение своих коллег. До 
сих пор многие из них обращаются к бабушке за 
профессиональным советом и консультацией.

Бабушка этому событию обрадовалась меньше. 
От неё я иногда слышала такие слова: “Что я буду 
делать на пенсии?”, “Чем буду заниматься?”, 
“Буду сидеть, не двигаться, стану чаще болеть и 
стареть”.

Намного проще выход на пенсию воспринимают 
те люди, у которых уже есть любимое занятие 
помимо работы. Но что делать таким, кто не 
нашел себе интересного хобби? Кто всю свою 
жизнь посвятил своей семье и работе.

Но моя бабушка любит учиться. Она старается 
идти в ногу со временем. Она читает научно – 
познавательные журналы, ходит в библиотеку, 
учит со мной английский язык. Бабушка 
говорит мне, что человек  молод  до тех пор, 

пока у него есть желание учиться. Дело совсем 
не в вашем уме или в возрасте, пусть их и 
определяет природа. Дело  в том, что мы  сами 
определяем, сколько нам лет и чем нам можно 
заниматься, а чем нет. Старость заключается в 
голове, а не в теле. Моя  бабулечка  занимается 
йогой, изучает и осваивает интернет. Даже 
собирается пройти обучающие курсы – 
развитие на пенсии пойдет ей только на 
пользу. С выходом на пенсию у моей бабули 
стало больше свободного времени. Она много 
путешествует. В прошлом году ездила в гости 
в Германию. А в этом году, именно сейчас, 
когда я пишу это сочинение, она отдыхает в 
Крыму у своей сестры. Я сильно соскучилась 
по ней, но я за неё очень рада, что она стала 
много путешествовать, а не ограничивать 
себя воскресными посещениями внуков и 
телефонными разговорами с детьми.

Конечно, большинству пенсионеров финансово 
недоступны поездки за границу. Но ведь и в 
родной стране есть много интересных и красивых 
мест, которые можно посетить.

Жизнь на пенсии может быть даже лучше, чем 
до нее. Можно попробовать реализовать себя в 
новых сферах жизни.

Милая бабушка! Я желаю тебе крепкого 
здоровья, я так рада, что ты у меня есть. Я желаю 
тебе найти верный способ, как счастливо жить 
на пенсии, и провести с пользой и позитивом  
этот период твоей жизни. Я очень люблю тебя! 
Хочу скорее тебя увидеть.

Ысқақ
Ғалия

12 жастан 14 жасқа дейінгі санат бойынша 1-ші орын

МЕНІҢ ӘЖЕМ – БЕЛСЕНДІ ЗЕЙНЕТКЕР 

“Ақ кимешек киген бір кемпір көрсем,
Ақ кимешек астынан сені көрем.”

М. Мақатаев

Біздің отбасымыздағы ең қадірлі, құрметті жан – 
менің әжем. Бүкіл әулетіміздің ғана емес бір ауылға 
абыз ана болып отырған менің әжем - еліне елеулі, 
халқына қалаулы жан. Әжем туралы олай айтуға 
менің дәлелдерім көп. Ал, осындай абыройға менің 
әжем қалай жетті? Осы сауалға өзімше жауап іздеп 
көрейін. 

Алғашқы ойымды әже мен немере арасындағы 
үзілмес сезімнен бастағым келеді. Ол қандай 
құдіретті сезім десеңші!

Мен әжемнің тұңғыш немересімін. Әжемнің айтуы 
бойынша, біздің халқымыздың ұғымында тұңғыш 
немере ата – әжесінің баласы болып есептеліп, сол 
кісілердің бауырында тәрбиеленіп, отбасындағы 
басқа балаларға үлгі - өнеге көрсетіп жүретін бала. 
Әжемнің бұл сөзінің астарында мені өздеріне теліп 
өсіру мен қатар үйдің үлкені болғандықтан, маған 
үлкен жауапкершілік жүктеп қойғандай көрінеді. 

Иә, әркімге де әже қымбат. Мен де әжемді жанымдай 
жақсы көремін. Кішкентай кезімде әжемнің ертегісін 
естімей жастыққа басым тимеуші еді. Ешкімге 
айтпаған сырымды соған айтам, жұбанышты содан 
табам. Міне, әже мен немере арасындағы үзілмес 
сезім деп осыны айтар едім. Өз  әжем мен өзге  әженің  
ұқсастықтарын іздей келе,әлемдегі әжелердің  бәрі 
бір-біріне ұқсас па деп те қалам. Яғни, әже тәрбиесін 
көріп өскен ұрпақ ұлтының берік тірегі болары анық 
деп нық айта аламын.

Мен ата-әжемнің бауырында, сол кісілердің 
мейрімідеріне қанып өстім. Қазір атам өмірде 
болмаса да атамның әжеммен жарыса айтқан 
ертегілері мен аңыз әңгімелері есімде қалып қойды. 
Қазір сол мен үшін қымбат жанның орнын толтырып, 

болашақ армандарыма қанат бітіріп отыратын, 
отбасымыздың береке мен бірлігін сақтап, өзінің 
ақылы мен өнегесін әулетімізге дарытып отырған 
асыл әжемнің біз үшін орны бөлек. Бұл – менің асыл 
әжемнің отбасылық қыры ғана.

Ал, өзім үлгі тұтар асыл әжемнің қоғамдағы орны қан-
дай?! Менің әжем Мәдиева Әсия Сауранбайқызы-
ның еңбек жолының өзі - көпке үлгі-өнеге. Алғашқы 
еңбек жолын мұғалімдіктен бастаған әжем, аудандық 
комсомол комитетінде инструктор, аудандық пионер-
лер үйінің директоры, аудандық атқару комитетінде 
жауапты хатшы, зейткерлікке шыққанға дейін 
аудан әкімі аппаратында инструктор, бас маман, 
бөлім меңгерушісі қызметтерін атқарған. Ол кісімен 
қызметтес болған кісілердің аузынан естігенім – 
жұмысына өте адал, қарапайым, әділ, өз дегенінен 
қайтпайтын қайсар, өзіне де өзгеге де талап қоятын 
іскер адам болғандығы. Осыншама қызметті асқан 
жауапкершілікпен атқарған әжетайым зейнеткер-
лікке шықса да, ауданымыздың қоғамдық өміріне 
әлі де белсене араласып келеді. Жалағаш аудандық 
ардагерлер кеңесінің алқа мүшесі. Ауданымызда 
арадагерлер арасында мәдени-көпшілік шараларды 
өткізіп, салауатты өмір салтын қалыптастыру жұмыс-
тарын да ұйымдастырады. Ол кісі - жиырма жылдан 
бері аудандық сайлау комиссиясының жауапты 
хатшысы. Жалағаш аудандық әйелдер кеңесі қоғам-
дық бірлестігінің төрайымы. Бұл қоғамдық бірлес-
тіктің мақсаты - әйелдерді қоғамдық жұмыстарға 
белсенді қатыстыру, отбасы, бала тәрбиесіндегі ана-
лардың рөлін арттыру. Заман қалай құбылса да, 
отбасындағы аналардың ұрпаққа берер тәрбиесі ма-
ңызды, - дейді әжем. Осыған байланысты, жыл сайын 
“Аналарға тағзым” әйелдер форумын өткізіп жүр. 

Менің әжем -  өнерге өте жақын адам. Аудандағы
ақын аналардың басын қосып “Жыр болып шашыл-
ғандар” атты шығармашылық кеш өткізіп, көпшілік-
тің алғысына бөленді. Қашан да ауданда көптеген 
шаралар, кездесулер ұйымдастырып, жасы келгеніне 
қарамастан жақсы істердің басы-қасында жүретін 
осы бір мен үшін қымбат жанның күш- қуатты қайдан 
алатыны кейде мені таңқалдырады. Мүмкін,өзіне 
көп жауапкершілік алатын әжемнің “Ерім дейтін елі 
болмаса, елім дейтін ер қайдан болсын?” дегендей, ел 
болашағы - бүгінгі жастарға көрсеткен үлгі – өнегесі 
болар, бәлкім. Зейнеп Ахметованың “Бабалар аманаты” 
кітабы бойынша өткізілген пікірталас отбасындағы 
тәрбие, қазақтың салт-дәстүрін сақтауда жастардың 

Толкынова 
Томирис

1-ое место в категории от 14 до 18 лет

МОЯ БАБУШКА – АКТИВНЫЙ ПЕНСИОНЕР 

“Жизнь начинается с ухода на пенсию не потому,
что работа, наконец осталась позади,

но потому, что перед вами внезапно открывается 
целый мир и вы готовы вступить в него.”

Хелен Хэйес
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В жизни человека есть неотвратимый рубеж, 
наступления которого большинство ожидает 
с тревогой и страхом, и очень небольшое 
меньшинство – с радостью и нетерпением. Это 
выход на пенсию. Большинство просто боится 
остаться без дела. Между тем многочисленные 
примеры доказывают обратное, например, моя 
бабушка. Если посмотреть, то бабушки – самые 
неординарные создания. У них совсем другое - 
“мягкое” и “ласковое”  мышление и отношение 
к людям. Я никогда не могла понять, как и когда 
они все успевают. И вкусно готовят, и стирают, 
и наводят дома чистоту, и вместо будильника, 
названивают через каждые пять минут, сердятся 
и спустя мгновение забывают об этом, улыбаются 
и зовут попить с ней чай. Это, по моему мнению, 
их физическая активность. А их бескорыстная 
любовь, искреннее сопереживание, моральная  
поддержка, умение делиться опытом и привитие 
уважительного отношения к  национальным  и 
семейным ценностям – незаменимый вклад в 
развитие и воспитание каждого внука –гражданина 
Республики Казахстан, а значит бесценный вклад в 
развитие страны.

Сколько я себя помню, рядом со мной и с нашей 
семьей всегда наша дорогая бабушка. Моей 
бабушке 64 года, но выглядит она намного моложе. 
Она педагог – учитель английского языка, 
“Отличник образования Республики Казахстан”. 
У нее шесть внуков, и все мы называем ее ласково 
“Әжека”. Если подумать, то моя әжека – человек 
разносторонний, энергичный и позитивный. 
Она помогает моим родителям и семье дяди в 
воспитании своих внуков, занимается со всеми 
внуками: учит читать, решать примеры, помогает 
писать сочинения. Она всегда в движении и 
не любит сидеть сложа руки – ухаживает за 
комнатными и садовыми растениями, хлопочет 
по хозяйству, всячески стараясь поддержать 
своих сыновей и невесток, которые работают, 
и их трудовая деятельность напрямую связана 
с обществом. То есть работоспособность моих 
родителей, их польза обществу напрямую связана 
с активностью нашей бабушки.

Помимо этого, она член общества ветеранов-
педагогов района, где обсуждаются важные 
вопросы и принимаются решения, касающиеся 
педагогического сообщества и  всех сфер 

ой-пікірі мен алдыңғы буын аға –апаларымыздың 
айтқан ақыл-кеңесімен түйінделсе керек. Әжеміздің  
бұл жұмысына да көңілі толған   қатысушылар “Ел 
боламын десең бесігіңді түзе” деп Мұхтар Әуезов 
атамыз айтқандай ,бүгінгі заманда осындай тәрбиелік 
шараларды көптеп өткізу ұрпағымыздың тәлімді 
тәрбие алуына ықпалы зор екенін айтып жүргенін 
естідім. Қыз бала тәрбиесіне аса көңіл бөлетін әжем 
мектеп оқушылары арасында “Қыз өссе – елдің көркі” 
атты кездесу де ұйымдастырды. Сол кездесуге өзім де 
қатысып, көп тәлім-тәрбие алып, қайттым. Онда батыр 
аналарымыз, денсаулық, ішкі істер қызметкерлері 
келіп, қыз баланың өмірдегі орны, ибалылық, 
мәдениеттілік, өз жолын дұрыс таңдауда көптеген 
өнегеге толы, ғибратты әңгімелер айтылды. Әжем 
жыл ішінде атқарған осындай белсенді жұмысы үшін 
тәуелсіз ұйымдар ішінен өткен жыл қортындысымен 
“Жыл үздігі” атанды.

Бұдан басқа әжемнің адал еңбегі, белсенді қызметі 
еленіп, көптеген марапаттарға ие болғанын мақтаныш-
пен айта аламын. Көп жылғы еңбегі үшін Қазақстан 
Республикасы Президентінің “Алғыс хатымен”, 
облыс, аудан әкімдерінің “Құрмет” грамотасымен ма-
дақталған. Жалағаш ауданының “Құрметті азаматы”.

Иә, менің ойымша, менің әжем - белсенді зейнеткер 
деуге әбден лайықты, жалпы қоғамға өзінің оң әсерін 
тигізіп жүрген дара тұлға. Бейнетінің зейнетін көріп 
отырған ақ әжем - мен үшін баға жетпес қазына. 
Өзіміз оқып, өнеге тұтатын  Зере мен Айғаным әжелер 
қазақтың ұлы ақыны Абай атамыз бен қазақтан шық-
қан тұңғыш ғалым Шоқандай атамыздың әжелері 
болып қана қойған жоқ, олар бүкіл елдің қамқоршысы 
болған. Менің әжем де ел қамы, ұрпақ болашағын 
ойлаған бүгінгі заманның абыз әжесі десе болады. 
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев атамыздың “Болашаққа 
бағдар-рухани жаңғыру” атты мақаласын басшылық-
қа алып, Мәңгілік ел болу жолында жасы келгеніне 
қарамай, өз үлесін қосып жүргені мені қатты қуантады.

Мен әжемді мақтан тұтамын. “Ата көрген оқ жонар, 
ана көрген тон пішер дегендей”, әжем салған ізбен 
жүріп, әжем сияқты беделді, белсенді қызметкер 
болғым келеді.
Әже! Мен Сізді қатты жақсы көремін. Мен де сіз 
сияқты ақылды боламын, әжетай!

Меңдіқұлова 
Айгерім

14 жастан 18 жасқа дейінгі санат бойынша 1-ші орын

МЕНІҢ АТАМ МЕН ӘЖЕМ
– БЕЛСЕНДІ ЗЕЙНЕТКЕР 

Бала кездің бір ең тәтті де, қызықты шағы ата-
әжеміздің жанында еркелеп өскен бал күндер емес 
пе? Құшағы кең, пейілі таза керемет жандар, бар бай-
лығым –атам мен әжем. Міне, бүгінде өнегелі де, үлгілі 
үлкен отбасының сәнін келтіріп ұйытқысы болып 
отырған атам мен әжем жайлы айтпақпын.Атам мен 
әжем арыстай төрт ұл тәрбиелеп, алтын асықтай 
немерелерін тәрбиелеп өсірген үлгілі де сыйлы ата – 
ана. Күні бүгін сол өзінің ұлдары өсіп, төртеуі шаңырақ 
көтеріп, келісті келін алып,тоғыз немере сүйіп отырған 
абыз ата мен ақжаулықты әже. Мен шаңырақтағы 
үлкен баласының екінші немересімін. Шаңырақтағы 
қыз баланың бастауымын. Сондықтан менің атым да 
ерекше. Атам қызды болғанда қуанып  есімімді Абай 
атамыздың сүйген жары Айгерімдей сұлу болсын деп 
атаған екен. Нағыз тәрбие мен тәртіптің барлығы атам 
мен әжемнен дарыған. Әрқашанда жылы сөздерін ай-
тып, ақыл –кеңес беріп, мені қолдап, қазақи тәрбие-
сін беріп отырады. Қай әженің, қай атаның болмасын 
арманы балаларының аман – сау өсіп, мақсат – мұрат-
тарына жетіп, елінің елеулі, халқының қалаулы 
азаматы болуға өмірлік тәлім-тәрбиесін беру. Балала-
рының шат күлкісін естіп, бақытты күндеріне куә 
болып, немере – шөберелерінің қызығын көріп,зейнет 
жасына жетіп әдемі қартаю  бір бақыт емес пе?Міне 
осы арманына жетіп отырған  бақытты жандардың 
бірі менің атам мен әжем. Атамның есімі –Меңдіқұл 
77 жаста, әжемнің есімі  - Гүлнар 67 жаста. Атам 
ауылда су жүргізу саласында инженер, әжем ауыл 
кітапханашысы боп еңбек еткен. Жасынан оқып, 
еңбек еткен атам  мен әжем бүгінде белсенді зейнеткер. 
Олай дейтінім зейнеткерлікке шыққанымен әлі де тың 
адамдар. Үйде отырып немерелерінің сабағын қадаға-
лап, тәрбие саласымен айналысып отырады. Осы күнге 
жеткізген әуелі Аллаға, екінші Елбасына ризашылы-
ғын білдіріп отырады. Әжем 58 жасында зейнеткер-

жизнедеятельности человека. Моя бабушка 
умеет пользоваться социальными сетями, 
пользуется  Интернетом, читает газеты, журналы 
и художественную литературу. На собраниях 
молодых педагогов, на мероприятиях и встречах, 
куда ее приглашают, она доступно и лаконично 
может излагать свои мысли, приводить цитаты из 
прочитанных произведений и выступить с яркой и 
притягательной речью назидательного характера.  
Әжека - активная бизнесвумен и сторонник 
здорового образа жизни. По вечерам она с подругами 
совершает пешие прогулки, что помогает держать в 
норме ее давление, работу сердца и дыхательных 
путей. Она очень коммуникабельна и  умеет 
находить выход из любой сложившейся ситуации. 
Несмотря на то, что моя әжека окончила школу 
– интернат 50 лет назад, она поддерживает 
очень теплые и крепкие отношения со своими 
одноклассниками. Каждый месяц, по праздникам 
они собираются друг у друга в гостях и отмечают 
их. Моя бабушка и ее друзья очень любят активный 
отдых, почти каждый год они отправляются всей 
своей дружной компанией в поездку в разные 
города Казахстана.

Әжека занимается сетевым маркетингом, которые 
в основном связаны с БАДами, косметикой и 
средствами по уходу за домом. На протяжении 
многих лет она болела астмой, принимала очень 
много лекарств, но ее упорство и любовь к жизни 
смогли взять верх над болезнью. Она принимала 
БАДы на травах. Прежде чем рекомендовать 
какую либо продукцию, әжека апробирует ее 
сама. Увидев желанный результат она начинает 
работать по маркетингу. Внешне моя бабушка 
очень хорошо сохранилась. Я думаю, что прием 
БАДов и витаминов помогает ее здоровью . Она 
также приобретает продукцию для здоровья и 
красоты всей нашей семье. Все ее подруги, наши 
соседки, знакомые всегда приобретают такую 
продукцию и благодарят ее. Живым примером 
для них является она сама.  С одной стороны 
моя бабушка ведет активный бизнес, а с другой 
стороны помогает окружающим заботиться о 
своем здоровье, личной гигиене и о гигиене дома. 
То есть бабушка своим позитивным отношением к 
жизни и здоровью призывает всех жить красиво 
и любить себя, ценить свое здоровье. Люди, 
которые впервые знакомятся с моей бабулей сразу 
подмечают в ней позитивный настрой к жизни и 
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13 декабря прошел круглый стол на тему: 
“Накопительной пенсионной системе Республики 
Казахстан 20 лет: итоги, вызовы, перспективы”.

Мероприятие в режиме форум-совещания сос-
тоялось по инициативе ЕНПФ при участии 
руководства Фонда, представителей Министерства 
труда и социальной защиты населения РК, Госу-
дарственного Фонда социального страхования, 
Ассоциации финансистов Казахстана, Государст-
венной Корпорации “Правительство для граждан”, 
членов профсоюзов, Палаты предпринимателей, 
а также людей, стоявших у истоков становления 
системы, ведущих экспертов, политологов, 
экономистов, представителей Общественного 
Совета при ЕНПФ, журналистов и вкладчиков 
(получателей).

Участники круглого стола обсудили причины 
перехода страны к накопительной пенсионной 
системе, плюсы и минусы создания ЕНПФ, 
современное состояние и дальнейшие перспективы 
развития накопительной пенсионной системы. 
А также обменялись мнениями по вопросам 
инвестиционого управления пенсионными активами, 
их использования в развитии казахстанской 
экономики на условиях возвратности и доходности. 
Кроме того, была поднята тема всеобщего охвата 
населения накопительной пенсионной системой, 
которая связана с формированием культуры 
пенсионных накоплений у казахстанцев, особенно 
молодого поколения и самозанятого населения.

По итогам встречи участники отметили, что  
накопительная пенсионная система состоялась 
и успешно работает, отвечая на вызовы 
времени. Также была отмечена необходимость 
развития накопительной пенсионной системы, 
успешность которой в большей степени зависит от 
экономической ситуации в стране: роста реального 
сектора экономики, производительности труда, 
доходов населения.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

13 желтоқсанында “Қазақстан Республикасының 
жинақтаушы зейнетақы жүйесіне 20 жыл: 
қорытындылар, сын-тегеуріндер, даму келешегі” 
тақырыбында Дөңгел үстел ұйымдастырылды.

Форум-кеңес түріндегі шара БЖЗҚ бастамасы 
бойынша ұйымдастырылды. Оған Қор қызметкер-
лері және ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрлігі, Мемлекеттік әлеуметтік сақтан-
дыру қоры, Қазақстан қаржыгерлері қауымдас-
тығы, “Азаматтарға арналған үкімет” Мемлекеттік 
корпорациясының өкілдері, сондай-ақ кәсіподақ-
тар, кәсіпкерлер палатасы мен аталмыш жүйенің 
бастауында тұрған тұлғалар, жетекші сарапшылар, 
саясаттанушылар, экономистер, БЖЗҚ жанындағы 
Қоғамдық кеңес мүшелері, журналистер және 
салымшылар (алушылар) қатысты. 

Дөңгелек үстелге қатысушылар еліміздің жинақ-
таушы зейнетақы жүйесін енгізу себептерін, БЖЗҚ-
ны құрудың артықшылықтары мен кемішін тұста-
рын, жинақтаушы зейнетақы жүйесінің қазіргі жағ-
дайы мен даму келешегін талқылады. Сонымен қа-
тар зейнетақы активтерін инвестициялық басқару 
мәселелері, оларды қайтарымдылық және табысты-
лық шарты бойынша отандық экономиканың дамуы-
на пайдалану мәселелері бойынша пікір алмасты. 
Бұдан басқа, халықты жинақтаушы зейнетақы жүйе-
сімен толық қамту тақырыбы көтерілді. Ол қазақстан-
дықтар, әсіресе жастар мен өзін-өзі жұмыспен қамту-
шылар арасында зейнетақы жинақтарын жоспарлау 
мәдениетін қалыптастыруға тікелей байланысты. 

Кездесу қорытындысы бойынша қатысушылар 
жинақтаушы зейнетақы жүйесінің қалыптасқан-
дығын және заман талабына сай жемісті жұмыс істеп 
жатқандығын атап өтті. Сонымен қатар жинақтаушы 
зейнетақы жүйесін одан әрі дамыту қажеттілігі 
айтылды. Оның табыстылығы көп жағдайда елдегі 
экономикалық ахуалға тәуелді. Экономиканың 
нақты салаларының өсуі еңбек өнімділігі мен халық 
табысының артуына септігін тигізеді.

Елнур Шалкибаев

энергию. Она обладает способностью успокаивать 
человека  в сложных ситуациях, умеет дать совет 
и поддержать морально при любых неприятных  
ситуациях всех своих близких, друзей, родных. 
Помимо всех вышеперечисленных достоинств 
могу с гордостью добавить, что она обладает 
отличными организаторскими способностями, не 
раз тамадировала на праздниках своих подруг, 
желая поддержать их. Она отлично поет, сочиняет 
стихи.

Моя бабушка очень уважаемый человек, ее 
ученики трудятся в разных уголках Казахстана, 
есть даже те, которые живут и работают в других 
странах. Они часто звонят ей, поздравляют с 
праздниками,общаются с ней в социальных сетях 
и иногда навещают ее. Ее любовь к детям, но в 
то же время требовательность, справедливость, 
знание своего предмета и методики преподава-
ния, умение организовывать работу с 
родителями и воспитательную работу в целом – 
основные черты характера, которые помогли ей 
завоевать уважение родителей, восхищение и 
благодарность учащихся, признание со стороны 
коллег и односельчан. Можно сказать, что моя 
бабушка внесла неоценимый вклад в воспитание 
подрастающего поколения. По принципу 
преемственности, это чьи то родители, дяди и тети, 
которые в свою очередь участвуют в воспитании 
своего поколения и также вносят свою лепту в 
развитие не только своего ребенка, но и  нашей 
независимой страны.

лікке шыққанда зейнетақы қорында жинақталған 
200000 мың (екі жүз мың) теңгесін менің әкеме “адам-
ға ең бірінші баспана керек” деп іргетасын қалаңдар 
деп қаражатпен көмектесті. Қазір біздер сол пәтерде 
тұрып әркез әжемізге риза боп отырамыз. Қашанда 
немерелерінің жетістігіне қуанып отыратын атам мен 
әжем  зейнетақы алған сайын тәттілерін алып бізді 
келіп  қуантады.  Жыл сайын мектеп құралдарын алуға 
да, киім-кешекпен де қамтамасыз етіп отырады. Мен 
атам мен әжемнің мұндай ақылдылығына, даналығы-
на бас иіп, олардың жасаған жақсылығын еселеп 
қайтарсам деймін. Менің үлкен ағам Бекарыс Батыс 
Қазақстан Университетінің ветеринарлық медицина 
факультетінің екінші курс студенті. Ағам өте жақсы 
оқиды. Бірақ ақылы бөлімде оқығандықтан шәкірат-
қы төленбейді. Атам немересінің жақсы маман иесі 
болып қолына дипломын алу үшін өзінің зейнетақы-
сынан 25 мың теңгесін тұрақты шәкіртақы ретінде 
беріп отырады. Ағам да атасының кішкентай зейне-
тақысынан студенттік қызықты да қиын сәттерді  өткі-
зіп жүрседе, атасына ризашылығын білдіруді ұмыт 
қалдырған емес. Менің атамның екі көзі көрмейді, 
бірақ жақсы естиді. Үнемі теледидардан, радиодан 
жаңалықтар тыңдап отырады. Бірақ денсаулығы жақ-
сы. Әжем он жылдан бері қант диабетімен ауырып, 
үнемі дәрі ішеді. Екеуі де үнемі теледидар қарап 
жаңалықтар тыңдап, саясаттан хабар алып отырады. 
Елбасымыздың Жолдауын тыңдап, ел игілігіне жаса-
ған тірліктеріне қолдау білдіріп отырады. Мен атам мен 
әжемнің өмір бойы көрген бейнеттерінің, қартайған 
шағында зейнетақысын біздер үшін жұмсағанына ма-
саттанбаймын да марқаймаймын. Атам мен әжемнің 
әрқашан амандығын тілеймін. Мен атам мен әжеме   
жаңадан Қазақ радиосы мен құлаққап алып беруді 
ойлап жүрмін.Ал атам мен әжем болса күніге “жасыңда 
бейнет көрсең , қартайғанда зейнетін көресің” дегенді 
үнемі айтып отырады. Қазіргі зейнеті әдемі қартайып, 
немерелерімен тәтті күн кешуді бақытқа балаған   атам 
мен әжеме ұзақ өмір тілеймін.

Сүйемін мен  ата – әжемді,
Екеуінің ізімін.
Атам маған бата берді,
Әжем берді жүзігін, - деген өлең жолдарын арнап 
эссемді аяқтағым келеді.

Орфография и стилистика авторов сохранены.Авторлардың емлесі мен стилистикасы сақталды. 

И помните, на пенсии жизнь только начинается, 
ведь больше не нужно ходить на работу, и можно 
посвятить время себе и своим внукам, и внучкам.

Есіңізде болсын, зейнет жасында да өмір қызыққа 
толы: жұмысқа бармайсың, демек бос уақытты 
өзіңе, немерелер мен шөберелерге арнауға болады.
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