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2 0 1 2 жылғы 20 желтоқсан
«Тамғалы Петроглифтері» екі ескерткіш
күміс монетасын жəне Ұжымдық қауіпсіздік
туралы шартқа қол қоюдың 20 жылдығына
жəне Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт
ұйымының 10 жылдығына арналған ескерткіш
күміс монетаны айналысқа шығару туралы
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2012 жылғы 20 желтоқсаннан бастап
«рroоf» сапасымен, номиналы 500 теңгелік, «Республика игілігі» монеталар сериясынан
алтындатылған жəне бояу баспасы бар «Тамғалы Петроглифтері» екі ескерткіш күміс
монетасын, «рroоf» сапасымен, номиналы 500 теңгелік Ұжымдық қауіпсіздік туралы
шартқа қол қоюдың 20 жылдығына жəне Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының
(ҰҚШҰ) 10 жылдығына арналған ескерткіш күміс монетаны айналысқа шығару туралы
хабарлайды.
«Тамғалы Петроглифтері» монеталарының пішіні төрт қырлы. Алтындатылған
монетаның жəне бояу баспасы бар монетаның бет жəне сырт жақтарындағы бейнелер
бірдей.

Монеталардың бет жағында (аверсінде) орталық бөлігінде жылтыр бетінде «сургуч
мөрмен» көмкерілген Қазақстан Республикасының елтаңбасы жəне мемлекеттік тілде
«ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» жəне ағылшын тілінде «NATIONAL BANK OF
KAZAKHSTAN» деген жазулар бар. Монетаны айналдыра, стильдендірілген тас бетінде
Тамғалы археологиялық ландшафтының петроглифтері салынған, Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің логотипі жəне Қазақстан теңге сарайының тауар белгісі
бар. Монетаның төменгі жағында монетаның номиналын білдіретін «500 ТЕҢГЕ» деген
жазу бар. Жоғарғы жағында монета дайындалған металл мен оның сынамын білдіретін
«Ag 925» деген жазу, соғылған жылын білдіретін «2012» деген сан, монетаның массасын
білдіретін «50 g» («24 g») деген жазу, Еуразия экономикалық қоғамдастығы елдерінің
ресми эмблемасы (бояу баспасы бар монетада) бар.

Монеталардың сырт жағында (реверсінде) орталық бөлігінде тастағы жарықшақты
тесіп өскен гүлмен бірге «Көк тəңірі» петроглифі бейнеленген. Бояу баспасы жоқ
монетада гүлдің бейнесі алтындатылған. Монетаны айналдыра мемлекеттік тілде
«ТАМҒАЛЫ ПЕТРОГЛИФТЕРІ» жəне ағылшын тілінде «PETROGLYPHS OF
TAMGALY» деген жазулар ойып жазылған. Жазулар нүктелермен бөлінген.
Монеталардың бет жəне сырт жағындағы бейнелер мен жазулар бедерлі.
Қыры (гурты) тегіс, бедерленбеген жəне жазбалар жоқ.
Монеталар 925 сынамды күмістен жасалған, массасы 50 грамм (24 грамм), көлемі
40,1 х 40,4 мм. (31,0 х 31,2 мм.), дайындау сапасы – «proof», таралымы – əрқайсысы 5
мың данадан.
«ҰҚШҰ» монетасының бет жағында (аверсінде) жоғарғы жақта бес рет қайталанған
өрнекті сегіз қырлы розеткамен көмкерілген Қазақстан Республикасының елтаңбасы жəне
мемлекеттік тілде «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» деген жазу бар. Монетаның төменгі
жағында монетаның номиналын білдіретін «500 ТЕҢГЕ» деген жазу бар. Номиналдың сол
жағында Қазақстан теңге сарайының тауар белгісі жəне монетаның массасын білдіретін
«31,1 gr.» деген жазу, оң жағында монета дайындалған металл мен оның сынамын
білдіретін «Ag 925» деген жазу бар. Монетаны айналдыра моншақты шеңбер жəне
шығыңқы жиек орналасқан.

Монетаның сырт жағында (реверсінде) орталық бөлігінде ҰҚШҰ эмблемасы
орналасқан. Айналдыра орыс тілінде «20 ЛЕТ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА О
КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» деген жазу жəне шартқа қол қойылған 20 жылдық
кезеңді білдіретін «1992», «2012» деген сандар бар. Сырт жағында шығыңқы жиек жəне
орыс тілінде «10 ЛЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» деген жазу, Шарт ұйымының жылын жəне монетаның соғылған
жылын білдіретін «2002» жəне «2012» деген сандар бар. Жазулар мен сандар нүктелермен
бөлінген.
Монетаның бет жəне сырт жағындағы бейнелер мен жазулар бедерлі.
Монета 925 сынамды күмістен жасалған, массасы 31,1 грамм, диаметрі – 38,61мм,
дайындау сапасы – «proof», таралымы – 2 мың дана, қыры (гурты) бедерлі.
Номиналы 500 теңгелік ескерткіш монеталар Қазақстан Республикасының бүкіл
аумағында көрсетілген құнымен төлемнің барлық түрлері бойынша, сондай-ақ шоттарға,
салымдарға, аккредитивтерге есептеу үшін жəне аударым жасау үшін қабылдануға
міндетті, Қазақстан Республикасының барлық банктерінде шектеусіз ұсақталады жəне
айырбасталады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің түсініктемесі
«Тамғалы Петроглифтері» монеталарының бірі монетаның бетіне бояу баспасын
енгізу технологиясын пайдалана отырып, екіншісі алтын жалата отырып дайындалған.
Тамғалы археологиялық ландшафтының петроглифтері – Жетісудың тасқа салу
өнерінің ең ежелгі əрі көрнекті ескерткіштерінің бірі болып табылады, 2004 жылдан
бастап ЮНЕСКО Дүниежүзілік мұрасының объектісі болып табылады. Мұнда 1950
жылдардың соңында тасқа басылған көптеген суреттердің ғибадатханасы табылды, ол
1970-1980 жылдары зерттеле бастады. Тамғалы шатқалы Алматы қаласының солтүстікбатысынан 170 км жерде Аңырақай тауларында орналасқан.

Бояу баспасы бар монета Еуразия экономикалық қоғамдастығы елдерінің бағалы
металдардан жасалған коллекциялық монеталарын шығару мен сатудың халықаралық
бағдарламасының шеңберінде де шығарылады.
Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы (ҰҚШҰ) – 1992 жылы қол қойылған
Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт (ҰҚШ) негізінде Еуразияның бірнеше мемлекеті
(ұйым əр уақытта 6 – 9 мемлекетті біріктірді) құрған əскери-саяси одақ.
Ескерткіш монеталарды «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан
теңге сарайы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кəсіпорны
дайындаған.
Монеталардың дизайны Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 25
қыркүйектегі № 1193 Жарлығымен бекітілген Ұлттық валюта – Қазақстан теңгесі
банкноттары мен монеталары дизайнының тұжырымдамасына сəйкес əзірленген.
«Proof» сапасымен жасалған ескерткіш күміс монеталар коллекциялық құны
бойынша сатуға арналған. Олар кəдесыйлық ораумен шығарылады жəне Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік, орыс жəне ағылшын тілдеріндегі нөмірлік
сапа сертификатымен жабдықталған.
Монеталарды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің барлық филиалдарында
сатып алуға болады. Алматы қаласындағы мекенжайы: Панфилов көшесі, 98. Анықтама
телефоны (727) 273-83-98.
Барынша жан-жақты ақпаратты мынадай телефондар бойынша алуға болады:
+7 (727) 270-46-39, +7 (727) 330-24-52; E-mail: press@nationalbank.kz, www.nationalbank.kz

