ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ
№ 36 Б А С П А С Ө З Р Е Л И З І
2013 жылғы 18 қазан
«Ғарыш» монеталар сериясынан «ХҒС» ескерткіш
монеталарын айналысқа шығару туралы
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2013 жылғы 18 қазаннан бастап
«Ғарыш» монеталар сериясынан номиналдық құны 500 теңгелік, «рroоf» сапасымен
биколорлы жəне номиналдық құны 50 теңгелік нейзильбер қоспасынан жасалған екі
«ХҒС» ескерткіш монетасын айналысқа шығару туралы хабарлайды.
«Ғарыш» монеталар сериясынан «ХҒС» биколорлы (құрамдас) монетасы
шеңбер пішіндес, біріне бірі орналасқан сақинадан жəне дискіден тұрады. Монетаның
ішкі дискі танталдан, сыртқы сақина күмістен жасалған. «Рroof» сапалы биколорлы
монетадағы бейне жылтыр бетке орналастырылған.
Биколорлы монетаның бет жағында (аверсінде) ортасында адамзат пен жаһанның
бірлігін, өткен мен бүгінгінің байланысын білдіретін композиция бейнеленген. Оң
жағында «500 ТЕҢГЕ» деген монетаның номиналы бар. Номиналдың астында Қазақстан
теңге сарайының тауар белгісі бар жəне монета дайындалған металды, оның сынамын
жəне массасын білдіретін «Ag 925 14,6g», «Та 26,8g» деген жазу екі қатар етіп жазылған.
Айналдыра мемлекеттік тілде «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» жəне ағылшын тілінде
«REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» деген жазу бар.

Монетаның сырт жағында (реверсінде) ортасында жер маңы орбитасындағы
Халықаралық ғарыш станциясының бейнесі орналасқан жəне соғылған жылын білдіретін
«2013» деген сан бар. Жоғарғы бөлігінде – ХҒС эмблемасы. Айналдыра мемлекеттік тілде
«ХҒС», орыс тілінде «МКС» жəне ағылшын тілінде «INTERNATIONAL SPACE
STATION» деген жазулар бар.
Нейзильбер қоспасынан жасалған «ХҒС» ескерткіш монетасы шеңбер пішіндес.
Ескерткіш монетаның бет жағында (аверсінде) ортасында адамзат пен жаһанның бірлігін,
өткен мен бүгінгінің байланысын білдіретін композиция бейнеленген. Оң жағында «50
ТЕҢГЕ» деген монетаның номиналы бар. Айналдыра мемлекеттік тілде «ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ» жəне ағылшын тілінде «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» деген жазу
бар.

Нейзильбер қоспасынан жасалған монетаның сырт жағында (реверсінде) ортасында
жер маңы орбитасындағы Халықаралық ғарыш станциясының бейнесі орналасқан жəне
соғылған жылын білдіретін «2013» деген сан бар. Жоғарғы бөлігінде – ХҒС эмблемасы.
Айналдыра мемлекеттік тілде «ХҒС», орыс тілінде «МКС» жəне ағылшын тілінде
«INTERNATIONAL SPACE STATION» деген жазулар бар.
Монеталардың бет жəне сырт жағындағы бейнелер мен жазулар бедерленген.
Айналдыра шығыңқы жиек.
Ескерткіш монеталар:
1) биколорлы етіп, сақинасы сынамы 925/1000, массасы 14,6 грамм күмістен, дискі
массасы 26,8 грамм танталдан жасалған, диаметрі – 38,61 мм., «proof» сапасымен
дайындалған, таралымы – 5 мың дана, қыры (гурты) бедерлі;
2) «нейзильбер» қоспасынан жасалған, диаметрі – 31 мм., массасы – 11,17 грамм,
таралымы – 100 мың дана, қыры (гурты) бедерлі.
Номиналы 500 жəне 50 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 түсіндірмесі
«Ғарыш» сериясынан «ХҒС» ескерткіш монеталары ғарышты зерттеу жəне
жаһанның тылсым құпияларын ашу тарихындағы айтулы оқиғаларға арналған серияны
жалғастыратын күмістен/танталдан жасалған монеталардың жəне нейзильбер қоспасынан
жасалған монеталардың сегізінші жұбы болып табылады.
Ескерткіш биколорлы (құрамдас) монета аэроғарыш өнеркəсібінде кеңінен
пайдаланылатын металл – танталды пайдалана отырып жасалды. Монеталарды дайындау
кезінде алғаш рет танталдың түсін өзгерту технологиясы қолданылды.
Халықаралық ғарыш станциясы, қысқ. ХҒС (ағыл. International Space Station) —
көпмақсатты ғарышты зерттеу кешені ретінде пайдаланылатын ұшқыш басқаратын
орбиталық станция. ХҒС – бірлескен халықаралық жоба, оған 15 ел (əліпби ретімен):
АҚШ, Бельгия, Бразилия, Германия, Дания, Жапония, Испания, Италия, Канада,
Нидерланд, Норвегия, Ресей, Франция, Швейцария, Швеция қатысады.
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 Қазақстан теңгесі – ұлттық валюта
банкноттары мен монеталары дизайнының тұжырымдамасына сəйкес əзірленген.
«Proof» сапасымен жасалған ескерткіш монеталар коллекциялық құны бойынша
сатуға арналған. Олар кəдесыйлық ораумен шығарылады жəне Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің мемлекеттік, орыс жəне ағылшын тілдеріндегі нөмірлік сапа
сертификатымен жабдықталған.
Нейзильбер қоспасынан жасалған ескерткіш монеталардың алты мың данасы сату
үшін арнайы пластикалық термовакуумды орауға салынған.
Монеталарды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің барлық филиалдарында,
Алматы қаласында мына мекенжай бойынша сатып алуға болады: Панфилов көшесі, 98.
Анықтама үшін телефоны (727) 273-83-98.
Толығырақ ақпаратты мына телефон бойынша алуға болады: +7 (727) 270-46-39
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