ҚАЗАҚСТАН РЕCПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ
№18 БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
2013 жылғы 28 мамыр
«Шайбалы хоккей. Олимпиада ойындары 2014»,
«Сырықпен секіру. Олимпиада ойындары 2016»
ескерткіш күміс монеталарын
айналысқа шығару туралы
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2013 жылғы 28 мамырдан бастап «proof»
сапасымен номиналдық құны 100 теңгелік «Шайбалы хоккей. Олимпиада ойындары
2014» және «Сырықпен секіру. Олимпиада ойындары 2016» ескерткіш күміс
монеталарын айналысқа шығару туралы хабарлайды.
«Шайбалы хоккей. Олимпиада ойындары 2014» монетасының бет жағында
(аверсінде) стадионның стильдендірілген бейнесінің ішінде Қазақстан Республикасының
елтаңбасы бейнеленген, монета дайындалған металды, оның сынамын және массасын
білдіретін «Ag 925 31,1g» деген жазу және соғылған жылын білдіретін «2013» деген сан
бар. Сол жақ бөлігінде екі жолға орналастырылған және монетаның номиналын білдіретін
«100 ТЕNGЕ» деген жазу орналасқан. Жоғарғы бөлігінде Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің логотипі орналасқан. Айналдыра мемлекеттік тілде «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ
БАНКІ» деген жазу ойып жазылған және шығыңқы жиек бар.

«Шайбалы хоккей. Олимпиада ойындары 2014» монетасының сырт жағында
(реверсінде) орталық бөлігінде хоккей алаңындағы ойынның сәті бейнеленген. Төменгі
бөлігінде Олимпиада ойындарының өткізілетін жылын білдіретін «2014» деген сан бар.
Айналдыра ағылшын тілінде «OLYMPIC GAMES» деген жазу және шығыңқы жиек бар.
Монетаның бет және сырт жағындағы бейнелер мен жазулар бедерлі.
Қыры (гурты) бедерлі.
Монета 925 сынамды күмістен жасалған, массасы – 31,1 грамм, диаметрі – 38,61мм.,
дайындау сапасы – «proof», ең көп таралымы - 8 мың дана.

«Сырықпен секіру. Олимпиада ойындары 2016» монетасының бет жағында
(аверсінде) стадионның стильдендірілген бейнесінің ішінде Қазақстан Республикасының
елтаңбасы бейнеленген, монета дайындалған металды, оның сынамын және массасын
білдіретін «Ag 925 24g» деген жазу және соғылған жылын білдіретін «2013» деген сан бар.
Сол жақ бөлігінде екі жолға орналастырылған және монетаның номиналын білдіретін

«100 ТЕNGЕ» деген жазу орналасқан. Жоғарғы бөлігінде Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің логотипі орналасқан. Айналдыра мемлекеттік тілде «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ
БАНКІ» деген жазу ойып жазылған және шығыңқы жиек бар.
«Сырықпен секіру. Олимпиада ойындары 2016» монетасының сырт жағында
(реверсінде) орталық бөлігінде спортсменнің сырықтан секіру жарысы сәтіндегі бейнесі
бейнеленген. Сол жақ бөлігінде Олимпиада ойындарының өткізілетін жылын білдіретін
«2016» деген сан бар. Айналдыра ағылшын тілінде «OLYMPIC GAMES» деген жазу және
шығыңқы жиек бар.
Монетаның бет және сырт жағындағы бейнелер мен жазулар бедерлі.
Қыры (гурты) бедерлі.
Монета 925 сынамды күмістен жасалған, массасы – 24 грамм, диаметрі – 37 мм.,
дайындау сапасы – «proof», ең көп таралымы - 8 мың дана.
Номиналы 100 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.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің түсіндірмесі
«Шайбалы хоккей. Олимпиада ойындары 2014», «Сырықпен секіру. Олимпиада
ойындары 2016» ескерткіш монеталары Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, MDM
MUNZHANDELSGESELLSCHAFT MbH & Co.KG DEUTSCHE MUNZE компаниясы және
«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан теңге сарайы» шаруашылық жүргізу
құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорны арасындағы Монеталар шығаруға және
сатуға арналған келісімге сәйкес дайындалды.
Осы Келісім бойынша:
- MDM MUNZHANDELSGESELLSCHAFT MbH & Co.KG DEUTSCHE MUNZE
компаниясы Қазақстаннан тыс жерлерде тарату немесе сату үшін Ұлттық Банктен тиісті
монеталарды сатып алады;
- Қазақстан теңге сарайы монеталарды дайындайды және жеткізеді;
- Ұлттық Банк
дайындалатын монеталардың бір бөлігін (3 мың данадан)
коллекциялық құны бойынша Қазақстанның ішкі нарығында сату үшін резервтейді.
Ескерткіш монеталарды «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан теңге
сарайы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорны
дайындаған.
Монеталардың дизайны Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 25
қыркүйектегі № 1193 Жарлығымен бекітілген Ұлттық валюта – Қазақстан теңгесі
банкноттары мен монеталары дизайнының тұжырымдамасына сәйкес әзірленген.
«Proof» сапасымен жасалған ескерткіш монеталар коллекциялық құны бойынша
сатуға арналған. Олар кәдесыйлық ораумен шығарылады және Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдеріндегі нөмірлік сапа
сертификатымен жабдықталған.
Монеталарды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің барлық филиалдарында
сатып алуға болады, Алматы қаласындағы мекенжайы: Панфилов көшесі, 98. Анықтама
телефоны +7 (727) 273-83-98.
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