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ЕЛІМІЗДЕГІ ҚАЗІРГІ  ОРТА 
ЖӘНЕ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ 
БЕРУ ІСІНІҢ БЕТАЛЫСЫНА СОЛ 
САЛА ӨКІЛІ РЕТІНДЕ ҚАНДАЙ 
БАҒА БЕРЕСІЗДЕР?

Гуля ҚАБЫЛБЕКҚЫЗЫ, Алма-
ты қаласы Әуезов ауданы №154 
балабақшасының меңгерушісі:

– ҚР Президенті Нұрсұлтан На-
зарбаев жыл сайынғы халыққа 

талабына сай, бәсекеге қабілетті 
жаңа буынды қалыптастырудың 
маңыздылығын Мемлекет бас-
шысы әр кез қадап айтып келеді. 
Ал, осы жолы Мемлекет басшысы 
«Қазақстандықтардың әл-ауқа-
тының өсуі: табыс пен тұрмыс са-
пасын арттыру» атты Жолдауын-
да балабақшадан бастап, жоғары 
оқу орындарына дейінгі мәселе-
лерді қамтып, әрқайсысына же-
ке-жеке тоқталып, бағыт-бағда-
рын айқындап берді. Сондай-ақ, 
Жолдау барысында «Педагогтар-
дың мәртебесі туралы» заң қа-
былдау жөнінде нақты тапсырма 
берілді. Бұл да Елбасының білім 
саласын дамытуға бағытталған 
сындарлы саясатының бір бөлігі 
болса керек.      

арнаған Жолдауларында еліміздің 
білім жүйесін дамыту мәселесін 
ешқашан ескерусіз қалдырған 
емес. Сол сияқты, «100 нақты қа-
дам» – Ұлт жоспары мен «Рухани 
жаңғыру» атты мақаласы аясында 
да білім беру ісін дамыту басты 
мақсаттардың біріне айналып 
отыр. 

Әсіресе, жас ұрпақты тәрбие-
леу, дені сау ұрпақ өсіру, заман 
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12. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
 ресми хабары 

Алматы    2018 жылғы 16 қараша

Коллекциялық монеталарды 
айналысқа шығару туралы 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 
30 наурыздағы Қазақстан Республикасының № 2155 Заңына сәй-
кес, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2018 жылғы 19 
қарашада номиналы 500 теңгелік «Шығыс күнтізбесі» монеталар 
сериясынан «Доңыз жылы» алтын және күміс ескерткіш монеталарын 
айналысқа шығарады.

«Доңыз жылы» монеталарының сипаттамасы:

Монеталардың бет жағында (аверсінде) аспан әлеміндегі жұлдыз-
дар картасында жұлдыздар шоғырының мифологиялық символдары 
және монета дайындалған металды, оның сынамы мен массасын  
білдіретін жазу бейнеленген. Монетаны айналдыра «ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ» және «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» деген жазулар, 
күннің стильдендірілген бейнесі және монетаның номиналы бейне-
ленген.  

Монеталардың сырт жағында (реверсінде) орталық бөлігінде 
шығыс күнтізбесі бойынша 2019 жылдың символы – доңыз бейне-
ленген. Монетаны айналдыра «2019», «ШЫҒЫС КҮНТІЗБЕСІ», «ВОС-
ТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» және «ORIENTAL CALENDAR» деген жазулар 
жазылған. Монетаның ішкі жағында шығыс күнтізбесінің қалған он 
бір символы орналасқан. 

Алтын және күміс монеталар он екі қырлы. Монеталардың бет 
және сырт жағындағы бейнелер мен жазулар бірдей. Қыры (гурты) 
тегіс, бедерсіз және жазусыз.

Монеталар:
1) 999 сынамды алтыннан жасалған, массасы – 7,78 грамм, 

сипатталған шеңберінің диаметрі – 21,87 мм, дайындау сапасы – 
«proof», таралымы –  200 дана;

2) 925 сынамды күмістен жасалған, массасы – 31,1 грамм, сипат-
талған шеңберінің диаметрі  – 38,61 мм,  дайындау сапасы – «proof», 
таралымы – 1 мың дана.

Номиналы 500 теңгелік коллекциялық монеталар Қазақстан Рес-
публикасының бүкіл аумағында көрсетілген құнымен төлемнің бар-
лық түрлері бойынша, сондай-ақ банк шоттарына есептеу үшін және 
аударым жасау үшін қабылдануға міндетті, Қазақстан Республикасы-
ның барлық банктерінде шектеусіз ұсақталады және айырбасталады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
осы ресми хабарға түсіндірмесі

«Доңыз жылы» монеталары осы серияны жалғастыратын, алтын 
және күміс монеталардың тоғызыншы жұбы болып табылады. 2019 
жылғы 5 ақпаннан бастап шығыс күнтізбесі бойынша доңыз жылы 
басталады.

Он екі қырлы монетаның идеясы жыл символын монетаның ішкі 
жиегінен ортасына қарай жылжыту арқылы жыл символының бей-
несін жыл сайынғы ауыстыруға негізделген. Күнтізбе кейіпкерлері 
Еуразия халықтары космогониялық көріністерінің пластикасында 
орындалған.

Монеталардың дизайнында Алматы қаласының «Шығыс күнтіз-
бесі» субұрқағы мүсіндік композициясының бейнелері пайдаланыл-
ды. Мүсіндік композиция авторлары: Қазақстанның еңбек сіңірген 
өнер қайраткері, суретші-монументалист В. Твердохлебов А. Татари-
новпен және В. Кацевпен бірлескен авторлықта.

Коллекциялық 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 Қа-
зақстан теңгесі – ұлттық валюта банкноттары мен монеталары дизай-
нының тұжырымдамасына сәйкес әзірленген.

Алтын және күміс монеталар кәдесыйлық ораумен шығарылады 
және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік, орыс 
және ағылшын тілдеріндегі нөмірлік сапа сертификатымен жаб-
дықталған.

Коллекциялық монеталарды Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің барлық аумақтық филиалдарында, сондай-ақ www.
nationalbank.kz сайтының интернет-дүкені арқылы сатып алуға бо-
лады.

13. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми хабары 

Алматы        2018 жылғы 16 қараша

Коллекциялық монеталарды айналысқа шығару 
туралы 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының № 2155 Заңына сәйкес, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  2018 
жылғы 19 қарашада номиналы 500 теңгелік «Дала қазынасы» монеталар сериясынан 
«Шаршы» (өрнегі) коллекциялық монеталарын айналысқа шығарады.

«Шаршы» (өрнегі) монеталарының сипаттамасы:
Монетаның бет жағында (аверсінде) орталық бөлігінде «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ • 

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» деген жазбаның қоршауында Қазақстан Республикасының ел-
таңбасы бейнеленген. Монетаның төменгі бөлігінде номиналын білдіретін «500  ТЕҢГЕ» деген 
жазба, жоғары бөлігінде соғылған жылы «2018» орналасқан. Сол және оң жақтан монета 
дайындалған металды, оның сынамын және массасын білдіретін «Ag 925» және «24g» деген 
жазбалар орналасқан. Айналдыра екі жазба – «ШАРШЫ» және рулық қазақ белгілерінен 
(таңба) алынған, монетаның латын транскрипциясындағы атауы – «SHARSHY» орналасқан.

Монетаның сырт жағында (реверсінде) орталық бөлігінде алтындатылған ұлттық ою-өрнек 
және «ШАРШЫ» мен «SHARSHY» деген екі жазба орналасқан.

Монета төрт қырлы 31х31 мм. Монеталар 925 сынамды күмістен жасалған, массасы – 24 
грамм, дайындау сапасы – «proof», таралымы – 2 мың дана.

Номиналы 500 теңгелік коллекциялық монеталар Қазақстан Республикасының бүкіл ау-
мағында көрсетілген құнымен төлемнің барлық түрлері бойынша, сондай-ақ банк шоттарына 
есептеу үшін және аударым жасау үшін қабылдануға міндетті, Қазақстан Республикасының 
барлық банктерінде шектеусіз ұсақталады және айырбасталады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің осы ресми хабарға түсіндірмесі

Әрбір халықтың қолданбалы өнерінде өзіне тән ерекшелігі, ғасырлар бойы қалыптасқан өз 
өрнегі болады. Шаршы – халықтық ою-өрнек, ерекшелік белгісі, бізге ғасырлар қойнауынан 
жеткен графикалық код.

Коллекциялық монеталарды «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан теңге 
сарайы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны дайын-
даған.

Монеталардың дизайны Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы  25 қыркүй-
ектегі № 1193 Жарлығымен бекітілген Қазақстан теңгесі – ұлттық валюта банкноттары мен 
монеталары дизайнының тұжырымдамасына сәйкес әзірленген.

Монеталар коллекциялық құны бойынша сатуға арналған.
  Күміс монеталар кәдесыйлық ораумен шығарылады және Қазақстан Республикасы Ұлт-

тық Банкінің мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдеріндегі нөмірлік сапа сертификатымен 
жабдықталған.

Коллекциялық монеталарды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің барлық аумақтық 
филиалдарында, сондай-ақ www.nationalbank.kz сайтының интернет-дүкені арқылы сатып 
алуға болады. 

5. ШЖҚ «№7 Қалалық клиникалық аурухана» МКК-да реанимациясы бар
 кардиохирургиялық бөлімшені құру» мемлекеттік-жекешелік әріптестік-

тің жоспарланған жобасы туралы жеке қаржылық бастамаға хабарлама
 «Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасы» КММ Қазақстан Респу-

бликасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 25 қарашадағы 
№725 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын 
жоспарлау және іске асыру қағидаларының (бұдан әрі – 725 қағидалары) 
133 тармағына сәйкес, ШЖҚ «№7 Қалалық клиникалық аурухана» МКК-да 
реанимациясы бар кардиохирургиялық бөлімше құру» мемлекеттік-жеке-
шелік әріптестік жобасына (бұдан әрі – МЖӘ жобасы) бастамашы болғанын 
хабарлайды.

 МЖӘ жобасы шеңберінде Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқар-
масының ШЖҚ «№7 Қалалық клиникалық ауруханасы» МКК-да реани-
мациясы бар кардиохирургиялық бөлімшені құру қарастырылуда. Жоба 
келісімшарттық МЖӘ тәсілімен іске асырылады. Мемлекеттік әріптес және 
жекешелік әріптес жалдау шартын бекітеді.

Жобаның мақсаты: 
Жоғары технологиялық құрал-жабдықтарды қолдана отырып, тиімді, 

білікті, мамандандырылған медициналық көмек жүргізу жолымен медици-
налық қызметтер көрсетудің жоғары деңгейіне қол жеткізу.

Жобаның міндеттері:
ШЖҚ «№7 Қалалық клиникалық аурухана» МКК-да реанимациясы бар 

кардиохирургиялық бөлімше құру жолымен Алматы қаласында мамандан-
дырылған кардиологиялық көмекті сапалы кеңейту.

МЖӘ нысаны: 
МЖӘ жобасын іске асыру шеңберінде пайдалануды жүзеге асыратын 

медициналық құрал-жабдық.
МЖӘ жобасының негізгі техникалық-экономикалық параметрлері:
МЖӘ нысаны гибридті операциялық бөлімшеде белгіленеді және:
1. Ангиографикалық жүйені (1 бірлік);
2. Жасанды қанайналым аппаратын (1 бірлік);
3. Радиожиілік аблациясы бар электрофизиологиялық жүйені (1 бірлік);
4. Гибридті кардиохирургияға арналған керек-жарақтары бар операци-

ялық үстелді (1 бірлік);
5.  Төбеде ілініп тұратын жарық диодты хирургиялық шамды (1 бірлік);
6. Реанимацияға арналған функционалдық медициналық кереуетті (3 

бірлік);
7. Биологиялық кері байланысы және интеллектуалдық режимдер пакеті 

бар өкпені жасанды желдету аппаратын (3 бірлік);
8. Инфузиялық тіреу, шприцтік инфузиялық сорғыны (3 бірлік);
9. Виброакустикалық аппаратын (1 бірлік);

10. Наркозды-тыныс алу аппаратын (1 бірлік);
11. Өкпені жасанды желдету аппаратын (1 бірлік) ;
12. Ультрадыбыстық диагностика аппаратын (1 бірлік) қамтиды.
МЖӘ жобасы техникалық күрделі және (немесе) бірегей емес.
Іске асыру мерзімдері мен кезеңдері
МЖӘ жобасын іске асыру кезеңі: 2019-2022 жж.
Жобаның құны және қаржыландыру көздері
Жобаны іске асыру шеңберінде жекеше әріптестің шығындарын өтеу және 

кірістерін алу көздері жалдау ақысын төлеу болып табылады.
МЖӘ жобасының құны (жалдау ақысының сомасы) 1 379 178 мың тең-

гені құрайды.
Жобаны іске асыру орны
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, Қалқаман 

шағынауданы 20.
Әлеуетті жекеше әріптес Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік-же-

кешелік әріптестік туралы» Заңының 32 бабында айқындалған жалпы білік-
тілік талаптарына сәйкес келуі тиіс.

725 Қағидалардың 135 тармағына сәйкес жоспарланатын МЖӘ жобасын 
іске асыруға мүдделі әлеуетті жекеше әріптестер хабарламада көрсетілген 
талаптарға, сондай-ақ 725 Қағидалардың 130 тармағында көрсетілген же-
кеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерге қатысуға арналған 
өтінімге балама ұсыныс береді.

Әлеуетті жекеше әріптестердің өзінің сипаттамалары мен параметрлері 
жөніндегі балама ұсыныстары хабарламада көрсетілген тең немесе одан 
жоғары (Мемлекеттік әріптес үшін жақсару жағына қарай) болуы тиіс.

МЖӘ жобасын іске асыруға мүдделі болған жағдайда тиісті құжаттарды 
050040, Алматы қаласы, Жандосов көшесі 6, 204 кабинет мекенжайы 
бойынша қолма-қол немесе тапсырысты почта жөнелтілімімен ұсыну қажет.

Баламалы ұсыныстар осы хабарлама жарияланған күннен бастап күнтіз-
белік 30 күннің ішінде қабылданады.

Жауапты тұлғалар:
Алматы қаласы 
Денсаулық сақтау басқармасының басшысы                     Қ. ТӨСЕКБАЕВ
Алматы қаласы 
Денсаулық сақтау басқармасы 
басшысының орынбасары                                                      Қ. ҚОЖАХМЕТОВА 
 Байланыс деректері: 
Қабылдау бөлмесі: 8 (727) 274-72-07, 8 (727) 274-00-80   
Кеңсе: 8 (727) 275-59-60
Факс: 8 (727) 274-46-02
Е-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz

Алматы қалалық сотының басшы-
лығы мен Алматы қаласы Судьяларының 
қауымдастығы Алматы қалалық соты-
ның судьясы Федотова Ирина Николаев-
наға анасы 

Нина ВАСИЛЬЕВНАНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.

7. Астана қаласы мамандандырылған аудан-
аралық экономикалық сотының 2018 жылғы 8 
қарашадағы ұйғарымымен «KZ EXPO» ЖШС-не, БСН 
130340011061, банкроттығы туралы іс қозғалды. 

2. «Үлгілі» АӨК, БСН 161240022577, өзінің тара-
тылатындығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім 
ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан 
Республикасы, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Н.Бе-
кежанов ауылы, Н.Бекежанов көшесі, №23 үй.

8. «ВИО Трейд» ЖШС, БСН 050440013193, 
өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талаптар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай 
мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылдана-
ды: Қостанай қ., Карбышев к., 44-үй. 

9. «ӘБДІҚАДІР» ауылшаруашылық өндірістік 
кооператив мекемесі өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. БСН: 170940015142, тіркелген күні 
13.09.2017 ж. Барлық талаптар хабарландыру жа-
рияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына 
мекенжай бойынша қабылданады: Қызылорда облы-
сы, Жаңақорған  ауданы, Жаңақорған кенті, Арасат 
Файзуллаев көшесі, № 20 үй. СПК «ӘБДІҚАДІР».

14. ТОО «Абай-Игілік» А.Т.К., ЖСН 120240004251, 
өз жұмысын тоқтатады. Арыз-шағымдар екі ай мерзім 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Қа-
рағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Абай ауылдық округі, 
телефон: 87072416244.

15. «Ұстаз үні» газетінің редакциясы мекемесі, 
БСН 110640002317, өзінің таратылатыны туралы ха-
барлайды. Талаптар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, 
071500, Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ау-
даны, Ақсуат ауылы, Кабеков көшесі, 19-үй.

3. Ақтөбе облысының МАЭС «Вернал Ойл 
Казахстан» ЖШС-не, БСН 020240005090, қатысты 
оңалту рәсімін қолдану туралы 05.11.2018 ж. іс 
қозғау туралы ұйғарым шығарды.

4. «Корпорация ABE» Акцио-
нерлік Қоғамы АҚ «Қазақстан Ха-
лық Банкі»-мен (бұдан әрі – Банк) 
ірі мәміле жасалғаны туралы ак-
ционерлерге хабарлайды, ЖШС 
«ABE-СНГ», ЖШС «КТЖ Теміржол 
Құрылыс-Аксай», ЖШС «Теміржол 
Қ ұ р ы л ы с - А т ы р а у » ,  Ж Ш С - н і ң 
«Транспорттық- экспедициялық 
компания «Казинтерфрахт-Аксай», 
АҚ «Корпорация ABE», ЖШС «ABE 
Energy Services», ЖШС «НИИСТРОМ-
ПРОЕКТ», ЖШС «БЕК- Security» жа-
салуына мүддесі бар, атап айтқанда: 
№1595 жылғы 15 қыркүйек пен 
2015 жылдың Банк және АҚ «Кор-
порация ABE» арасында жасалған 
несие желісін ашу туралы қосым-
ша келісімге қорытынды келісімді, 
қоғам және өзге де ортақ заемшы-
лар/қосылған тұлғаларға (бұдан 
әрі – Келісім) байланысты:

- кредит желісі лимитін ұлғайта 
отырып, жаңа лимит 1 600 000 (бір 
миллиард алты жүз миллион) теңге 
мөлшерінде ұсына отырып;

- несие желісінің мерзімі (бұ-
дан әрі – Кредит) 31 қаңтар 2025 
жылға ұзартылған, берген келісімі 
бойынша, келісімде айқындалған 
шарттарға қосымша келісім;

- ЖШС «НИИСТРОМПРОЕКТ», 
ЖШС «БEK-Security» ортақ заемшы-
лар ретінде қосалқы қабылдай оты-
рып. 

6. Зеренді ауданының «Жер қатынас-
тары бөлімі» мемлекеттік мекемесі (БСН 
130540016189) бірігу жолымен «Зерен-
ді ауданының сәулет және қала құрылысы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесіне қосылып 
(БСН 180540006339), Зеренді ауданы-
ның «Жер қатынастары, сәулет және қала 
құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
болып қайта құрылатыны туралы хабар-
лайды. Талаптар хабарландыру жария-
ланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады: 
021200, Қазақстан Республикасы, Ақмо-
ла облысы, Зеренді ауданы, Зеренді а., 
Мир к., 48-үй. 


