№27 БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Ескерткіш монеталарды айналысқа шығару туралы
2017 жылғы 12 қыркүйек

Алматы қ.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2017 жылғы 13 қыркүйекте «proof» сапасымен
номиналы 500 теңгелік «Республика игілігі» монеталар сериясынан «Алтын дән даласы» және
«Қазақстанның флорасы мен фаунасы» монеталар сериясынан «Грейг қызғалдағы» ескерткіш күміс
монеталарын айналысқа шығарады.

«Алтын дән» монетасының сипаттамасы:
Алтын дән даласы (рус. Степь золотых зёрен) – Қазақстан Әнұранынан алынған өлең жолы.
Оның негізіне халық арасында танымал «Менің Қазақстаным» атты патриоттық ән алынды. Оны
1956 жылы композитор Шәмші Қалдаяқов ақын Жұмекен Нәжімеденовтің сөзіне жазды. Бұл жол
«Алтын дән даласы» ескерткіш монетасының атауына негіз болды, оның дизайны 50-шы жылдардың
стилінде орындалды.
Монетаның бет жағында (аверсінде) орталық бөлігінде мемлекеттік тілдегі «ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ» деген жазбаның қоршауында Қазақстан Республикасының елтаңбасы, монета
дайындалған металды, оның сынамы мен массасын білдіретін «Ag 925 31,1 g», орыс тілінде
«РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН» деген жазба бейнеленген. Төменгі бөлігінде монетаның номиналын
білдіретін «500 ТЕҢГЕ» деген жазба орналасқан. Айналдыра ұлттық ою-өрнек бейнеленген.
Монетаның сырт жағында (реверсінде) кішіпейілділік пен қонақжайлылық нышаны ретінде
стильдендірілген даланың аясында
қолына таба нан ұстаған, ұлттық киімдегі бойжеткен
бейнеленген. Сол жақ бөлігінде мемлекеттік тілдегі «АЛТЫН ДӘН ДАЛАСЫ» деген жазба бар күннің
алтындатылған бейнесі және соғылған жылын білдіретін «2017» деген сан орналасқан. Оң жағында
алтындатылған бидай масағы және Қазақстан теңге сарайының тауар белгісі бейнеленген.
Монеталардың екі жағындағы бейнелер мен жазулар бедерлі, айналдыра шығыңқы жиек
жүргізілген.
Қыры (гурты) бедерлі.
Монеталар 925 сынамды күмістен жасалған, массасы – 31,1 грамм, диаметрі – 38,61 мм,
дайындау сапасы – «proof», ең көп таралымы – 3 мың дана.

«Грейг қызғалдағы» монетасының сипаттамасы:
Монетаның пішіні сопақ.
Монетаның бет жағында (аверсінде) Жер ғаламшарын мекен ететіндердің барлығына ұқыпты
қарауды білдіретін оның адам алақанындағы стильдендірілген бейнесі, монетаның номиналын
білдіретін «500 ТЕҢГЕ» деген жазу, монета дайындалған металды, оның сынамын және массасын
білдіретін «Ag 925 24 g» деген жазу бар. Жоғарғы бөлігінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
логотипі орналасқан. Монетаны айналдыра мемлекеттік тілде «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» және
ағылшын тілінде «NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN» деген жазу бар.
Монетаның реверсінде өсімдік өсетін стильдендірілген орта аясында Грейг қызғалдағының
түрлі түсті бейнесі орналасқан. Монетаны айналдыра мемлекеттік тілде «ГРЕЙГ ҚЫЗҒАЛДАҒЫ», осы
түрдің латын тіліндегі зоологиялық атауы «TULIPA GREIGII» деген жазу және соғылған жылын
білдіретін «2017» деген сан бейнеленген. Қызғалдақтың бейнесі түрлі түсті басу технологиясы
арқылы орындалған.
Монетаның екі жағындағы бейнелер мен жазбалар бедерленген, айналдыра шығыңқы жиек
жүргізілген.
Қыры (гурты) бедерлі.
Монеталар 925 сынамды күмістен жасалған, массасы – 24 грамм, сопақша 38,61 х 28,81мм,
дайындау сапасы – «proof», ең көп таралымы – 3 мың дана.
Ескерткіш монеталарды «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан теңге сарайы»
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны дайындаған.
Монеталардың дизайны Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 25 қыркүйектегі
№ 1193 Жарлығымен бекітілген Қазақстан теңгесі – ұлттық валюта банкноттары мен монеталары
дизайнының тұжырымдамасына сәйкес әзірленген.
Номиналы 500 теңгелік ескерткіш монеталар Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында
көрсетілген құнымен төлемнің барлық түрлері бойынша, сондай-ақ шоттарға, салымдарға,
аккредитивтерге есептеу үшін және аударым жасау үшін қабылдануға міндетті, Қазақстан
Республикасының барлық банктерінде шектеусіз ұсақталады және айырбасталады.
Монеталарды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің барлық филиалдарында, сондай-ақ
«Монеталардың Интернет-дүкені» www.nationalbank.kz ҚРҰБ сайтының интернет – дүкені арқылы
сатып алуға болады. Алматы қаласында мына мекенжай бойынша : Панфилов көшесі, 98.
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