По состоянию на 18.00 часов 4 мая т.г. на счетах фонда «Birgemiz» собрано 24 376 176 662
тенге.
Средства поступили от юридических лиц, в числе которых ТОО «Miras Building» (12 500 000
тенге) и ТОО «KAT Construction» (28 000 000 тенге).
Также добровольные пожертвования в размере 323 317 тенге поступили от Тутамбаева
К.Т., Нагишева Е.С., Шаяхметова Б.М., Мусилимова Д.С. и Джумабаевой Л.А.
Расходы фонда на сегодняшний день составили 18 759 750 000 тенге. Из них:
- 531 000 000 тенге по рекомендации Государственной комиссии по обеспечению режима
чрезвычайного положения было перечислено на счет правительственного оператора СК
«Фармация» для приобретения масок в объеме 5 млн. единиц (106,9 тенге за ед.)
(03.04.2020 г.)
- 7 623 150 000 тенге были направлены на счета региональных фондов «Birgemiz» всех
областей, столицы и городов республиканского значения для выплаты по 50 000 тенге
наиболее нуждающимся социально уязвимым слоям населения в рамках первой волны
оказания помощи (свыше 152 тыс. человек) (03.04.2020 г.).
- 105 600 000 тенге были перечислены на счета 29 медицинских учреждений гг. НурСултан, Алматы для выплат медицинским работникам, задействованных в борьбе с
коронавирусом (07.04.2020).
- 10 500 000 000 тенге были направлены на счета региональных фондов «Birgemiz» всех
областей, столицы и городов республиканского значения для выплаты по 50 000 тенге
наиболее нуждающимся социально уязвимым слоям населения в рамках второй волны
оказания помощи (210 тыс. человек) (24.04.2020 г.).
-------------------------------------------------------------------------2020 жылғы 4 мамырдағы сағ.18.00 жағдайға сәйкес «Birgemiz» қорының шоттарында 24
376 176 662 теңге жинақталды.
Қор есебіне қаражат заңды тұлғалар «Miras Building» ЖШС (12 500 000 теңге), «KAT
Construction» ЖШС (28 000 000 теңге) келіп түсті.
Сонымен бірге 323 317 теңге көлеміндегі ерікті материалдық көмек К.Т.Тутамбаевтан.,
Е.С.Нагишевтан, Б.М.Шаяхметовтан, Д.С.Мусилимовтан және Л.А.Джумабаевадан келді.
Қор шығыстары бүгінгі күні 18 759 750 000 теңгені құрады:
- 531 000 000 теңге көлемінде қаражат Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету
жөніндегі мемлекеттік комиссияның ұсынысымен СК «Фармация» үкіметтік операторына
5 млн. дана маска (данасы 106,9 теңге) сатып алу үшін жіберілді (03.04.2020 ж.)
- 7 623 150 000 теңге барлық облыстар, елорда мен республикалық маңызы бар
қалалардағы «Birgemiz» қорының шоттарына халықтың әлеуметтік әлсіз санатына кіретін
мұқтаж жандарға (152 мыңнан астам) 50 мың теңгеден қаржылық қолдау көрсетудің
бірінші толқыны аясында жіберілді (03.04.2020 ж.).
- 105 600 000 теңге Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында коронавируспен күреске
жұмылдырылған медициналық қызметкерлерге төлем үшін медициналық мекемелердің
шоттарына жіберілді (07.04.2020).
- 10 500 000 000 теңге барлық облыстар, елорда мен республикалық маңызы бар
қалалардағы «Birgemiz» қорының шоттарына халықтың әлеуметтік әлсіз санатына кіретін

мұқтаж жандарға (210 мың адам) 50 мың теңгеден қаржылық қолдау көрсетудің екінші
толқыны аясында жіберілді (24.04.2020 ж.).
ТӨЛЕМ ТАПСЫРМА
Платежное поручение
№ 002645692 от 30.04.2020
Ақша жөнелтушi/Отправитель денег:
АО Народный Банк Республики Казахстан
АЖК/КО
д:

19

ЖСН (БСН):
ИИН (БИН):

Ақша жөнелтушінің банкі:
Банк отправителя денег:
Сомасы:
Сумма:

940140000385
АО "Народный Банк
Казахстана"
4 000.00

ЖСК/ИИК:
KZ326010013287000192
Валюталау күні:
Дата валютирования:
БСК/БИК:

Бенефициардың банкі:
Банк бенефициара:

HSBKKZKX

Сомасы жазбаша:
Сумма прописью:

Бенефициар/Бенефициар:

Четыре тысячи тенге 00 тиын

ЖСК/ИИК:

Общественный фонд Birgemiz
ЖСН (БСН):
18
200340023803
ИИН (БИН):

БеК/КБе:

01.05.2020

АО "Народный Банк
Казахстана"

Төлемнің мақсаты/Назначение платежа:
Референс 2111554712 Платежи за За спонсорскую и
благотворительную помощь, Код платежа 9002380,
Канал:HB,принято: 30.04.20, в пользу Общественный
фонд Birgemiz, Сумма платежа 4000, Сумма комиссии
0.

KZ216018821000625511
Келісім-шарттың нөмірі, күні:
Номер контракта, дата:
БСК/БИК:

HSBKKZKX

Төлем белгілеу коды:
Код назначения платежа:

119

Бюджеттік жіктеу коды:
Код бюджетной классификации:

Ақша жөнелтушiнің қолтаңбалары/Подписи отправителя денег:

Банк өткізген/Проведено Банком:
«__» ____________ 20__ г.

Басшы/Руководитель:
Карпыкова Алия Сакеновна

____________________

____________________

Бас есепші/Главный бухгалтер:
Чеусов Павел Александрович

М.П.

____________________

____________________
(Банктің жауапты орындаушыларының
қолдары/Подписи ответственных исполнителей банка)

ТӨЛЕМ ТАПСЫРМА
Платежное поручение
№ 002646122 от 03.05.2020
Ақша жөнелтушi/Отправитель денег:
АО Народный Банк Республики Казахстан
АЖК/КО
д:

19

ЖСН (БСН):
ИИН (БИН):

Ақша жөнелтушінің банкі:
Банк отправителя денег:
Сомасы:
Сумма:

940140000385
АО "Народный Банк
Казахстана"
1 000.00

ЖСК/ИИК:
KZ326010013287000192
Валюталау күні:
Дата валютирования:
БСК/БИК:

Бенефициардың банкі:
Банк бенефициара:

HSBKKZKX

Сомасы жазбаша:
Сумма прописью:

Бенефициар/Бенефициар:

Одна тысяча тенге 00 тиын

ЖСК/ИИК:

Общественный фонд Birgemiz
ЖСН (БСН):
18
200340023803
ИИН (БИН):

БеК/КБе:

04.05.2020

АО "Народный Банк
Казахстана"

Төлемнің мақсаты/Назначение платежа:
Референс 2111959549 Платежи за За спонсорскую и
благотворительную помощь, Код платежа 9002380,
Канал:HB,принято: 03.05.20, в пользу Общественный
фонд Birgemiz, Сумма платежа 1000, Сумма комиссии
0.

KZ216018821000625511
Келісім-шарттың нөмірі, күні:
Номер контракта, дата:
БСК/БИК:

HSBKKZKX

Төлем белгілеу коды:
Код назначения платежа:

119

Бюджеттік жіктеу коды:
Код бюджетной классификации:

Ақша жөнелтушiнің қолтаңбалары/Подписи отправителя денег:

Банк өткізген/Проведено Банком:
«__» ____________ 20__ г.

Басшы/Руководитель:
Карпыкова Алия Сакеновна

____________________

____________________

Бас есепші/Главный бухгалтер:
Чеусов Павел Александрович

М.П.

____________________

____________________
(Банктің жауапты орындаушыларының
қолдары/Подписи ответственных исполнителей банка)

