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«Қазақ ертегілерінің кейіпкерлері» тақырыбында «Балалар сурет салады» 
сериясының төрт маркадан тұратын аралас парақ

Смешанный лист из четырех марок серии «Рисуют дети»
на тему «Герои казахских сказок»

The mixed sheet of four stamps of the “Children draw” series on the 
“Heroes of the Kazakh fairy tales” theme

2015 жылғы 15 қаңтарда «Қазпочта» АҚ қазақ ертегілерінің 
кейіпкерлеріне арналған «Балалар сурет салады» сериясының почта 
маркаларын айналымға енгізеді.

Почта маркаларында үздік балалар суреті байқауында жеңіп 
шыққан жетім балалардың төрт жұмыстары бейнеленген. Бірінші маркада 
Мүштібаева Эльвираның «Мақтақыз бен мысық» суреті; екінші маркада 
Сидоров Александрдың «Алдар-Көсе. Сиқырлы тон» суреті; үшінші 
маркада Василенко Раисаның «Күнекей сұлу» суреті; төртінші маркада 
Талипов Дмитрийдің «Алпамыс батыр» суреті бейнеленген.

Аралас парақ «А.Т. Непогодин атындағы Бобруйск ірілендірілген 
баспаханасы» Республикалық біртұтас кəсіпорнында (Беларусь) басып 
шығарылды.

15 января 2015 года АО «Казпочта» вводит в обращение почтовые 
марки серии «Рисую дети», посвященные героям казахских сказок.

На почтовых марках изображены четыре работы детей-сирот, 
победивших в Конкурсе на лучший детский рисунок. На первой марке 
изображен рисунок «Мақтақыз бен мысық» Муштубаевой Эльвиры; на 
второй марке - рисунок «Алдар-Косе. Чудесная шуба» Сидорова 
Александра; на третьей марке - рисунок «Красавица Кунекей» Василенко 
Раисы, на четвертой марке - рисунок «Алпамыс батыр» Талипова 
Дмитрия. 

Смешанный лист отпечатан в Республиканском унитарном 
предприятии «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т. Непогодина» 
(Беларусь).

On January 15, 2015 JSC “Kazpost” puts into circulation postage 
stamps of the “Children draw” series dedicated to the heroes of the Kazakh 
fairy tales.

On the postage stamps are imaged four works of the orphan children 
who won the competition for the best children's drawing. On the first stamp the 
drawing “Maktakyz ben mysyk” (“Maktakyz and cat”) of Mushtubayeva Elvira; 
on the second stamp the drawing “Aldar-Kose. Wonderful fur coat” of Sidorov 
Aleksandr; on the third stamp the drawing “Beauty Kunekey” of Vasilenko 
Raisa, on the fourth stamp the drawing “Alpamys Batyr” of Talipov Dmitry are 
imaged. 

 The mixed sheet is printed in the Republican Unitary Enterprise 

“Bobruisk Integrated Printing House named after A.T. Nepogodin” (Belarus).

Төрт бояулы офсетті баспа, 
перфорациясы жоталы
Əр марканың номиналы – 50 теңге
Парақтағы маркалар саны – 4 марка
Шығарылым түрі – аралас парақ
Парақтың өлшемі – 120 х 140 мм
Марканың өлшемі – 28 х 40 мм
Маркалардың таралымы – 40 000 дана
Суретшілер – Э. Мүштібаева, А. Сидоров, 
Р. Василенко, Д. Талипов
Дизайн – Қ. Ибрайшин

Печать офсетная, в 4 краски, 
перфорация – гребенчатая
Номинал каждой марки – 50 тенге
Количество марок в листе – 4 марки
Форма выпуска – смешанный лист
Размер листа – 120 х 140 мм
Размер марки – 28 х 40 мм
Тираж марок – 40 000 штук 
Художники – Э. Муштубаева, А. Сидоров, 
Р. Василенко, Д. Талипов
Дизайн – К. Ибрайшин

Offset printing in four colors, comb perforation
The face value of each stamp – 50 KZT
Amount of stamps in the sheet – 4 stamps
Form of issuance – mixed sheet
Sheet size – 120 х 140 mm
Stamp size – 28 х 40 mm
Stamps circulation – 40 000 pieces
Painters – E. Mushtubayeva, A. Sidorov, 
R. Vasilenko, D. Talipov
Design – K. Ibraishin
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