2020 жылғы 3 сәуірдегі ақпаратқа сәйкес, «Birgemiz» қорының шоттарында 13 934 543 136
теңге жинақталды.
Қор есебіне қаражат заңды тұлғалардан, соның ішінде, «Бизнес Компания RG» ЖШС (50
000 000 теңге), «Вертикаль-Т» ЖШС (50 000 000 теңге), «KAZPACO» ЖШС (100 000 000
теңге), «KAT Construction» ЖШС (20 000 000 теңге), «Квант Груп» ЖШС (3 000 000 теңге)
келіп түсті.
Сонымен бірге қайырымды жандардан, соның ішінде, Ж.К Айтымовтан, Г.У.
Арыстановадан және М.А.Марченкодан 53 833 тенге көлемінде қаражат түсті.
Қор есебінен жасасқан шарт негізінде 531 000 000 теңге (жалпы сомманың 90%-ы)
көлемінде қаражат СК «Фармация» үкіметтік операторына коронавирусқа қарсы күрес
жағдайында Нұр-Сұлтан (2 млн дана), Алматы (2 млн дана) және Шымкент (1 млн дана)
қалаларындағы халықтың мұқтаж топтарына 5 млн. дана маска сатып алу мақсатында
жіберілді.
Аталмыш шара ҚР Премьер-Министрі А.Маминнің төрағалығымен өткен Төтенше жағдай
режимiн қамтамасыз ету жөнiндегi мемлекеттiк комиссия отырысында берілген
нұсқаулар және қордың негізгі қағидаттары негізінде іске асырылды.
Сонымен бірге, 7 623 150 000 теңге барлық облыстар, елорда мен республикалық маңызы
бар қалалардағы «Birgemiz» қорының шоттарына жіберілді. Бұл қаражат халықтың
әлеуметтік әлсіз санатына кіретін мұқтаж жандарға берілетін болады. Бірінші кезеңде 50
мың теңге көлеміндегі қаржылық қолдауды 150 мыңнан астам азамат алатын болады.
-------По состоянию на 3 апреля т.г. на счетах фонда «Birgemiz» собрано 13 934 543 136 тенге.
Средства поступили от юридических лиц, в т.ч. от ТОО «Бизнес Компания RG» (50 000 000
тенге), ТОО «Вертикаль-Т» (50 000 000 тенге), ТОО «KAZPACO» (100 000 000 тенге), ТОО
«KAT Construction» (20 000 000 тенге), ТОО «Квант Груп» (3 000 000 тенге).
Также сегодня были поступления в размере 53 833 тенге от неравнодушных граждан
Айтымова Ж.К, Арыстановой Г.У и Марченко М.А.
Из средств фонда в рамках подписанного договора было направлено 531 000 000 тенге
(90% от общей суммы) правительственному оператору СК «Фармация» для приобретения
5 млн. масок социально уязвимым слоям населения, проживающим в городах Нур-Султан
(2 млн.), Алматы (2 млн.), Шымкент (1 млн.). Данная мера была реализована с учетом
рекомендации, данных на заседании Государственной комиссии по обеспечению режима
чрезвычайного положения, под председательством Премьер-Министра Аскара Мамина, а
также в соответствии с основными принципами деятельности фонда «Birgemiz».
Кроме того 7 623 150 000 тенге было направлено на счета региональных фондов
«Birgemiz» всех областей, столицы и городов республиканского значения. Данные
средства пойдут на выплаты наиболее нуждающимся социально уязвимым слоям
населения. На первом этапе финансовую поддержку в размере 50 тысяч тенге получат
более 150 тысяч граждан.

