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Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкынын басылмалары

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету
Басылма Улуттук банктын өткөн жылдагы иши боюнча толук отчету болуп 

саналат. Ал Республиканын экономикалык өнүгүшү, Улуттук банктын акчакредит 
саясаты, финансылык отчету жөнүндө кыскача маалыматтарды, Улуттук банктын 
ишине тиешелүү жалпы маалыматтарды, статистикалык тиркемелерди камтыйт. 
Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени 
Маалыматтык басылма Кыргыз Республикасынын экономикасына негизги 

макроэкономикалык көрсөткүчтөрү жана анын секторлору боюнча статистикалык 
маалыматтарды камтыйт. Ай сайын кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык 
көрөт.

Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми 
Басылмада тышкы сектордун өнүгүшүндөгү акыркы тенденциялар 

чагылдырылат. Тиркемелеринде төлөм теңдеминин нейтралдуу формасы, тышкы 
соода түзүмү, эларалык камдар (резервдер) тышкы карыз боюнча маалыматтарды 
камтыган таблицалар келтирилген. Чейрек сайын - январь, май, июль, октябрь 
айларында кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.

Кыргыз Республикасында инфляция боюнча баяндама
Басылмада республикада жана анын региондорунда керектөө бааларынын 

динамикасы, инфляциянын негизги факторлорун анализдөөлөр, Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкынын акчакредит саясат жагында кабыл алган 
чечимдери жөнүндөгү маалыматтар камтылып, кийинки мезгилге инфляциялык 
болжолдоолор келтирилет. Чейрек сайын кыргыз, орус жана англис тилдеринде 
жарыяланат.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пресс-релизи
Улуттук банкта жана бүтүндөй банк тутумунда бир апта ичинде болуп өткөн 

жаңылыктарды, Улуттук банктын ыкчам маалыматтарын, финансы рыногу боюнча 
аналитикалык материалдарды жана жалпыга маалымдоо каражаттары, юридика-
лык жактар жана жеке адамдар үчүн маалыматтарды камтыйт. Апта сайын кыргыз 
жана орус тилдеринде жарыяланат.

Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу 
жөнүндө отчет

Басылма Кыргыз Республикасынын финансы системасынын учурдагы абалын 
экономиканын башка секторлору өз ара байланышта кароого арынышы боюнча 
аналитикалык маалыматты камтыйт. Кыргыз Республикасынын финансы сектору-
нун туруктуулугу жөнүндө коомчулукка маалымдайт. Алты айда бир жолу кыргыз, 
орус жана англис тилдеринде жарык көрөт.



Издания Национального банка 
Кыргызской Республики

Годовой отчет Национального банка Кыргызской Республики
Издание является полным отчетом Национального банка за прошедший 

год. Содержит краткую информацию об экономическом развитии республики и 
денежно-кредитной политике, финансовую отчетность Национального банка, 
общие сведения о НБКР, статические приложения. Выпускается на трех языках: 
кыргызском, русском и английском. 

Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики 
Информационное издание содержит статические сведения по основным 

макроэкономическим показателям и секторам экономики Кыргызской Республики. 
Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Платежный баланс Кыргызской Республики
«Платежный баланс Кыргызской Республики» отражает последние тенденции 

в развитии внешнего сектора. В приложениях приводятся таблицы с данными 
по нейтральной форме платежного баланса, структуре внешней торговли, 
международным резервам, внешнему долгу. Выпускается ежеквартально - в 
январе, мае, июле, октябре на кыргызском, русском и английском языках.

Обзор инфляции в Кыргызской Республике
Издание содержит описание динамики потребительских цен в республике и 

ее регионах, анализ основных факторов инфляции, информацию о решениях 
Национального банка Кыргызской Республики в области денежно-кредитной 
политики и представляет прогноз инфляции на предстоящий период. Публикуется 
ежеквартально на кыргызском, русском и английском языках.

Пресс-релиз Национального банка Кыргызской Республики
«Пресс-релиз НБКР» содержит хронику событий, происходящих в Национаном 

банке и банковской системе в целом, оперативную информацию НБКР за не-
делю, аналитические материалы по финансовому рынку и другую информацию 
к сведению СМИ (средства массовой информации), юридических и физических 
лиц. Публикуется еженедельно на русском и кыргызском языках.

Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской 
Реcпублики

Издание содержит аналитическую информацию о текущем положении финан-
совой системы Кыргызской Республики во взаимосвязи с другими секторами 

экономики. Информирование общественности о стабильности финансового 
сектора Кыргызской Республики. Выпускается 1 раз в 6 месяцев на трех языках: 
кыргызском, русском и английском.
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Бишкек ш., Yметалиев көч., 101
2014-ж., 17-октябрындагы № 45\2 

  
Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы №5/6 
“Белгилүү бир критерийлерге жооп берген кредиттердин атайын 

классификациясын колдонуунун убактылуу тартибин  бекитүү туу-
ралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү 

киргизүү тууралуу

 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 
7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 
Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы 
№5/6 “Белгилүү бир критерийлерге жооп берген кредиттердин 
атайын классификациясын колдонуунун убактылуу тартибин  
бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр кирги-
зилсин:

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Белгилүү бир кри-
терийлерге жооп берген кредиттердин атайын классификаци-
ясын колдонуунун убактылуу тартибинин:

- мамлекеттик тилдеги аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:
 Белгилүү бир критерийлерге жооп берген кредиттердин атай-

ын классификациясын колдонуунун убактылуу тартиби;
 - 1.1-пункту төмөнкүдөй жаңы редакцияда берилсин:
 “1.1. Бул, Белгилүү бир критерийлерге жооп берген кредит-

тердин атайын классификациясын колдонуунун убактылуу 
тартиби (мындан ары – Тартип), Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарынын негизинде, Кыргыз Республикасынын Улут-
тук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынын 
жөнгө салынган, анын ичинде ислам банк иши жана кар-
жылоо принциптерине ылайык банк операцияларын жүзөгө 
ашырууда колдонулуучу атайы терминдерди эске алуу ме-
нен ишкердикти жүзөгө ашырган коммерциялык банктар 
жана башка финансы-кредит мекемелери тарабынан (мын-
дан ары – банктар/ФКМдер) кредиттөөнү ишке ашырууда ке-
лип чыгышы мүмкүн болгон кредиттик тобокелдиктерге жана 

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
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чыгым тартууларга баа берүүгө карата ыкмаларды оптимал-
даштыруу максатында иштелип чыккан.”.

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин 
күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы: 
- бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланы-

шын камсыз кылсын; 
- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республика-

сынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрин-
де чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция 
министрлигине жөнөтсүн. 

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы 
бул токтом менен коммерциялык банктарды, Микрофинан-
сылык уюмдар ассоциациясын,  Кыргызстандын кредиттик 
союздары жана кооперативдери ассоциациясын, Кредиттик 
союздардын улуттук ассоциациясын, “Кредиттик союздардын 
финансылык компаниясы” ААКсын жана «Ислам экономи-
касын, каржы жана индустриясын өнүктүрүү ассоциациясы» 
юридикалык жактар бирикмесин тааныштырсын.

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашы-
руу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 
Төрагасынын орун басары, айым Л.Д.Орозбаевага ыйгарыл-
сын.

  
Төрага                      Т. Абдыгулов
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Бишкек ш., Yметалиев көч., 101
2014-ж., 30-октябрындагы № 47\7 

      
Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы 

№10/15 «Чет өлкө валюталары-нын кыргыз сомуна карата расмий 
курстарын аныктоо эрежелерин бекитүү тууралуу»

 токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө 
 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 
жөнүндө» мыйзамынын 7, 17 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз 

Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы 
№10/15 «Чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата рас-
мий курстарын аныктоо эрежелерин бекитүү тууралу» токто-
муна төмөнкүдөй  өзгөртүү киргизилсин:

  Жогоруда аталган токтом менен бекитилген Чет өлкө валюта-
ларынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын белгилөө 
эрежелеринин:

  2-тиркемесинин 20-пункт өз күчүн жоготкон катары танылсын. 
2. Токтом 2015-жылдын 15-январынан тартып күчүнө кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
- бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланы-

шын камсыз кылсын;
- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Респу-

бликасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик 
реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын 
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом 
менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын 
Финансы министрлигин, Кыргыз Республикасынын Экономи-
ка министрлигин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караш-
туу Мамлекеттик бажы кызматын, Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматын, Кыргыз 
Республикасынын Улуттук статистика комитетин, Улуттук 
банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкар-

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
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малыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныш-
тырсын.

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Респу-
бликасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары 
Жениш Н. мырзага жүктөлсүн.

Төрага     Т. Абдыгулов
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Бишкек ш., Yметалиев көч., 101
2014-ж., 30-октябрындагы № 47\8 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 
7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 
Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизил-
син:

 - 2013-жылдын 26-июнундагы №20/1 “Кыргыз Республика-
сынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын Кыр-
гыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгашты-
руу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара 
сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү 
тартиби жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу”;

 - 2013-жылдын 28-мартындагы №10/6 “Кыргыз Республи-
касынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаш-
тыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө” жобону бекитүү 
тууралуу”.

2. Юридика башкармалыгы:
  - бул токтомдуy Улуттук банктын расмий сайтында жа-

рыяланышын камсыз кылсын;
  - токтом расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республи-

касынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик 
реестринде чагылдырылышы үчүн аны Кыргыз Республи-
касынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом, расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө 
кирет.

4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом 
менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын тиешелүү 
түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын, Баткен 

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
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областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Респу-

бликасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары 
Н.Жеңиш мырзага жүктөлсүн.

Төрага     Т.Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын

2014-жылдын «30»- октябрындагы
№ 47\8 токтомуна карата

Тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
айрым токтомдоруна өзгөртүүлөр

1. 1. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы 
№20/1 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик 
баалуу кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 
аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаш-
тыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү 
жүргүзүү тартиби жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр 
киргизилсин:

  жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаз-
дарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу 
жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгашты-
руу, кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү 
жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобонун:

  21-пунктту төмөнкү редакцияда берилсин:
  «21. Тике катышуучу – Улуттук банк тарабынан лицен-

зияланган, Улуттук банкта корреспонденттик/күндөлүк 
эсепке ээ коммерциялык банк (мындан ары Банк), Улуттук 
банк аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу ка-
газдар рыногунда иш алып барууга Улуттук банк менен 
тиешелүү келишим түзгөн Кыргыз Республикасынын Со-
циалдык фондусу жана Кыргыз Республикасынын Депо-
зиттерди коргоо агенттиги.».

  2. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мар-
тындагы №10/6 “Кыргыз Республикасынын Улуттук бан-
кынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана 
төлөө жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу” токтомуна 
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

  жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Кыргыз Ре-
спубликасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, 
жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө” жобонун:

  9-пунктту төмөнкү редакцияда берилсин:
  «9. Тике катышуучу – Улуттук банк тарабынан лицен-
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зияланган, Улуттук банкта корреспонденттик/күндөлүк 
эсепке ээ коммерциялык банк (мындан ары Банк), ноталар 
рыногунда иш алып барууга Улуттук банк менен тиешелүү 
келишим түзгөн Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондусу жана Кыргыз Республикасынын Депозиттерди 
коргоо агенттиги (1, 2-тиркемелер).”.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Yметалиев көч., 101
2014-ж., 30-октябрындагы № 47\10

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоо 
жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы “Кыргыз Ре-
спубликасынын Улуттук банкы” жөнүндө мыйзамынын 7 жана 43-берене-
лерине ылайык токтом кылат:  

1. 1.  Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна 
сунушталган толуктоо жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

  - 2010-жылдын 30-июнундагы №52/1 “Кыргыз Республика-
сынын Улуттук банкы аркылуу банктар аралык кредит-
тик операциялар боюнча жайгаштырылуучу мамлекет-
тик баалуу кагаздар түрүндөгү күрөөлүк камсыздоону 
каттоо эрежелери тууралуу”;

  - 2013-жылдын 28-мартындагы №10/9 “Кыргыз Респу-
бликасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу 
мамлекеттик баалуу кагаздардын депозитардык эсеби 
жөнүндө” жобо тууралуу”.

2. Юридика башкармалыгы:
  - ушул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында 

жарыяланышын камсыз кылсын;
  - расмий жарыялагандан кийин ушул токтомду Кыргыз 

Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын Мамле-
кеттик реестрине чегилдирүү үчүн Кыргыз Республикасы-
нын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

3. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы 
ушул токтом менен Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүн, 
областтык башкармалыктарды жана Баткен областындагы 
өкүлчүлүгүн тааныштырсын.   

4. Токтом, расмий жарыялагандан бир ай өткөндөн кийин күчүнө 
кирет. 
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5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Респу-
бликасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т. Джусу-
пов мырзага жүктөлсүн.

Төрага      Т. Абдыгулов
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Улуттук банк Башкармасынын 
2014-жылдын 30- октябрындагы № 47\10

                           токтомуна тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтом-
доруна толуктоо жана өзгөртүүлөр

2010-жылдын 30-июнундагы №52/1 “Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы аркылуу банктар аралык кредиттик операциялар боюн-
ча жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздар түрүндөгү күрөөлүк 
камсыздоону каттоо Эрежелери тууралуу” Улуттук банк Башкармасынын 
токтомуна төмөнкү толуктоо жана өзгөртүү киргизиллсин: 

жогорку токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы аркылуу банктар аралык кредиттик операци-
ялар боюнча жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздар 
түрүндөгү күрөөлүк камсыздоону каттоо Эрежелерине:
- 4 бөлүм төмөнкү мазмундагы 14.1-пункт менен толукталсын:
«14.1 Өкмөттөр аралык макулдашуулардын, эл аралык бан-
ктар аралык бирикмелердин алкагында кредиттик линиялар-
ды (кредиттерди), транштарды  берүү жөнүндө банктар ме-
нен келишимдерди (макулдашууларды) түзгөн учурда,  Күрөөнү 
тескөөчүнүн катышуусу жок  МБК  депозитарийинде  МБК 
күрөөсү жөнүндө келишимди каттоого жол берилет. 
Жогоруда көрсөтүлгөндөй күрөөдө турган МБКларды  толук 
же анын бөлүгүн бошотуп алуу бекитилген форма боюнча 
Күрөө кармоочунун билдирүүсү боюнча Улуттук банк тара-
бынан жүргүзүлөт (3-тиркеме). Күрөө кармоочунун билдирме-
синин негизинде Улуттук банк тарабынан  ишке ашырылат.  
Мында Күрөө кармоочунун билдирүүсү расмий тилде же нота-
риалдык жактан күбөлөндүрүлгөн котормосу менен берилет.”; 
- 15-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«15. Күрөө коюучунун күрөөлүк субэсебинде турган  МБКларды 
өз ыктыярдуу Күрөө кармоочунун инвестициялык субэсебине 
же МБК депозитарийиндеги Күрөөнү тескөөчүнүн жалпы су-
бэсебине которууда, кредиттин ордун жабуу эсебинен Күрөө 
коюучу менен макулдашылган Күрөө кармоочунун же Күрөөнү 
тескөөчүнүн тапшыруусу боюнча Улуттук банк тарабынан ал 
келген күнү ишке ашырылышы мүмкүн (4-тиркеме).”;
- 2-тиркеменин 5-пунктундагы “арбитраждык суд жана башка” 
сөздөр алынып салынсын;
- 2-тиркеменин 6-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 
«6. Мамлекеттик баалуу кагаздар депозитарийиндеги Күрөө 
коюучунун күрөөлүк субэсебинде турган МБКлардын ордун жа-



Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары №6, 2014

19

буу мөөнөтү келген учурда: (1) улам созулган соттук же сот-
тон тышкаркы териштирүүлөргө; (2) Күрөө коюучу жана/же 
Күрөө кармоочу же Күрөөнү тескөөчү күрөөгө карата эч кандай 
иш-аракеттерди кабыл албагандыгына  байланыштуу  Тарап-
тар алардын номиналдык наркын Кыргыз Республикасынын 
Финансы министрлигинин алдындагы Борбордук казыналык-
тын эсебинен Улуттук банктагы корреспонденттик эсепке 
(банктын аталышы) которууга Улуттук банкка ыйгарым укук 
беришкен.”;
жогорку токтом менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик ба-
алуу кагаздардын депозитардык эсеби жөнүндө” жобого:
- 28-пунктундагы “3” деген сан алынып салынсын;
- 3-тиркеме алынып салынсын.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Yметалиев көч., 101
2014-ж., 16-июлундагы № 47\10 № 32/4

Аманаттарды (депозиттерди) тартуу менен иш алып барбаган 
микрокаржылоо компаниялары үчүн  Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы №24/8 
“Микрокаржылоо компаниялары тарабынан ачык валюта позици-
яларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө” нускоону 

бекитүү тууралуу” токтому менен бекитилген “Микрокаржылоо 
компаниялары тарабынан ачык валюта позицияларынын лимитте-

ринин сакталышы тартиби жөнүндө” нускоону 
колдонууга киргизүү жөнүндө 

 
Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук бан-

кы жөнүндө” мыйзамынын 4, 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

1. Аманаттарды (депозиттерди) тартуу менен иш алып барбаган 
микрокаржылоо компаниялары үчүн Улуттук банк Башкарма-
сынын 2014-жылдын 30-майындагы №24/8 “Микрокаржылоо 
компаниялары тарабынан ачык валюта позицияларынын ли-
миттеринин сакталышы тартиби жөнүндө” нускоону бекитүү 
тууралуу” токтому менен бекитилген “Микрокаржылоо ком-
паниялары тарабынан ачык валюта  позицияларынын лимит-
теринин сакталышы тартиби жөнүндө” нускоо 2015-жылдын 
1-январынан тартып колдонууга киргизилсин.  

2. Юридика башкармалыгы: 
  - бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жа-

рыяланышын камсыз кылсын; 
  - расмий жарыялангандан кийин токтом Кыргыз Республи-

касынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик 
реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасы-
нын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.  

3. Токтом расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет.
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4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалы-
гы ушул токтом менен микрокаржылоо компанияларын, 
Микрокаржылоо уюмдары ассоциациясын, Улуттук банктын 
тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыкта-
рын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Респу-
бликасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л. 
Чокоев мырзага жүктөлсүн. 

Төрага     Т. Абдыгулов 
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Yметалиев көч., 101
2014-ж., 14-ноябрындагы № 50/1

Банктардын милдеттүү камдарынын минималдуу деңгээли 
жөнүндө 

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук бан-
кы жөнүндө” мыйзамынын 7, 22 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Ар бир коммерциялык банктын Улуттук банктагы корреспон-
денттик эсебиндеги күндөлүк негизде милдеттүү камдык та-
лаптарды аткаруу үчүн каражаттарынын өлчөмү банктын 
тиешелүү мезгилге белгиленген милдеттүү камдар көлөмүнүн 
кеминде 80,0 пайызын түзүүгө тийиш. 

2. Сунушталган өзгөртүүлөр Улуттук банк Башкармасынын 
төмөнкү токтомдоруна киргизилсин:

  - Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 23-апрелин-
деги №16/5 “Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 
19-мартындагы №8/2 “ Милдеттүү камдар жөнүндө” жо-
бону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана 
толуктоолорду киргизүү жөнүндө”;

3. Юридика башкармалыгы:
  - бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жа-

рыяланышын камсыз кылсын; 
  - расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз 

Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамле-
кеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Респу-
бликасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Экономика башкармалыгы бул токтом менен түзүмдүк 
бөлүмдөрдү жана коммерциялык банктарды тааныштырсын.
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5. Токтом 2014-жылдын 18- ноябрынан тартып күчүнө кирет. 
6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Респу-

бликасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары 
Н.Жеңиш мырзага жүктөлсүн.  

Төрага үчүн 
Төраганын орун басары   Жениш Н.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Yметалиев көч., 101
2014-ж., 14-ноябрындагы № 50/2

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
айрым токтомдору жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук бан-
кы жөнүндө” мыйзамынын 7, 22 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Сунушталган өзгөртүүлөр Улуттук банк Башкармасынын 
2010-жылдын 19-мартындагы №8/2 “Милдеттүү камдар 
жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу” токтомуна киргизилсин.

2. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартында-
гы №10/12 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет 
өлкө валютасында депозиттик операцияларды жүргүзүү тар-
тиби жөнүндө” жобону бекитүү жөнүндө” токтому күчүн жогот-
кон катары таанылсын.

3. 3. Юридика башкармалыгы:
  - бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жа-

рыяланышын камсыз кылсын; 
  - расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз 

Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамле-
кеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Респу-
бликасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Экономика башкармалыгы бул токтом менен түзүмдүк 
бөлүмдөрдү жана коммерциялык банктарды тааныштырсын.

5. Токтом 2014-жылдын 18-ноябрынан тартып күчүнө кирет. 
6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Респу-

бликасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Н. 
Жеңиш мырзага жүктөлсүн.  

       
Төрага үчүн 
Төраганын орун басары    Жениш Н.
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Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банк Башкармасынын

2014-жылдын «___» ______ №_____
токтомуна карата 

тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2010-жылдын 19-мартындагы №8/2 “Милдеттүү камдар жөнүндө” жобо-

сун бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөр жөнүндө

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 19-мартындагы №8/2 
“Милдеттүү камдар жөнүндө” жобосун бекитүү тууралуу” токтомуна 

төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

Жогоруда белгиленген токтом менен бекитилген “Милдеттүү кам-
дар жөнүндө” жобонун:

- 2.2 - пункту күчүн жоготкон катары таанылсын; 
- 1 - тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин: 
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г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
№ 45\2 от 17 октября 2014г. 

О внесении изменений в постановление Правления Национального 
банка Кыргызской Республики «Об утверждении «Временного по-
рядка применения специальной классификации кредитов, отвеча-

ющих определенным критериям» от 2 марта 2006 года №5/6

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном банке 
Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской 
Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «Об утверждении «Временного по-
рядка применения специальной классификации кредитов, 
отвечающих определенным критериям» от 2 марта 2006 года 
№5/6  следующие изменения:  

  во Временном порядке применения специальной классифи-
кации кредитов, отвечающих определенным критериям, 
утвержденном вышеуказанным постановлением:

  - название на государственном языке изложить в следую-
щей редакции:

  «Белгилүү бир критерийлерге жооп берген кредиттердин 
атайын классификациясын колдонуунун убактылуу тар-
тиби»;

  - пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
  «1.1 Временный порядок применения специальной класси-

фикации кредитов, отвечающих определенным критери-
ям» (далее – Порядок) разработан на основании законода-
тельства Кыргызской Республики в целях оптимизации 
подходов к оценке кредитных рисков и издержек, возника-
ющих при осуществлении кредитования коммерческими 
банками и другими финансово-кредитными учреждениями, 
лицензируемыми и регулируемыми Национальным банком 
Кыргызской Республики, в том числе осуществляющими 
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деятельность в соответствии с исламскими принципами 
банковского дела и финансирования с учетом специальной 
терминологии, применяемой ими при осуществлении бан-
ковских операций (далее – банки/ФКУ).».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пят-
надцати дней после официального опубликования.

3. Юридическому управлению: 
  - опубликовать настоящее постановление на официаль-

ном сайте Национального банка Кыргызской Республики; 
  - после официального опубликования направить насто-

ящее постановление в Министерство юстиции Кыргыз-
ской Республики для внесения в Государственный реестр 
нормативных правовых актов Кыргызской Республики. 

4. Управлению методологии надзора и лицензирования довести 
настоящее постановление до сведения коммерческих банков, 
Ассоциации микрофинансовых организаций, Ассоциации кре-
дитных союзов и кооперативов Кыргызстана, Национальной 
ассоциации кредитных союзов, ОАО «Финансовая компания 
кредитных союзов» и объединения юридических лиц «Ассоци-
ация развития исламской экономики, финансов и индустрии».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Национального банка 
Кыргызской Республики Орозбаеву Л.Дж.

Председатель                      Т. Абдыгулов 
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г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
№ 47\7 от 30 октября 2014г. 

О внесении изменения в постановление Правления Национального 
банка Кыргызской Республики «Об утверждении «Правил опреде-
ления официальных курсов иностранных валют по отношению к 

кыргызскому сому» от 28 марта 2013 года №10/15

В соответствии со статьями 7, 17 и 43 Закона Кыргызской Респу-
блики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление На-
ционального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. 1. Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «Об утверждении «Правил определе-
ния официальных курсов иностранных валют по отношению к 
кыргызскому сому» от 28 марта 2013 года №10/15 следующее 
изменение:

  в Правилах определения официальных курсов иностран-
ных валют по отношению к кыргызскому сому, ут-
вержденного вышеуказанным постановлением:

  пункт 20 приложения 2 вышеуказанных Правил признать 
утратившим силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 15 января 2015 
года.

3. Юридическому Управлению:
  -   опубликовать настоящее постановление на официаль-

ном сайте Национального банка Кыргызской Рес-публики;
  - после официального опубликования направить на-

стоящее постановление в Министерство юстиции 
Кыр-гызской Республики для внесения в Государствен-
ный реестр нормативных правовых актов Кыргызской 
Республи-ки. 

4. Управлению денежно-кредитных операций довести настоя-
щее постановление до сведения коммерческих банков, Ми-
нистерства финансов Кыргызской Республики, Министерства 
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экономики Кыргызской Республики, Го-сударственной тамо-
женной службы при Правительстве Кыргызской Республики, 
Государственной налоговой службы при Правительстве Кыр-
гызской Республики, Национального статистического коми-
тета Кыргызской Рес-публики, соответствующих структурных 
подразделений Национального банка Кыргызской Республи-
ки, областных управлений и Представительства Националь-
ного банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Председателя Нацио-нального банка 
Кыргызской Республики Жениш Н.

  Председатель                                  Т. Абдыгулов 
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г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
№ 47\8 от 30 октября 2014г. 

О внесении изменений в некоторые постановления Правления
Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном банке 
Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской 
Республики постановляет:

1. Внести изменения в следующие постановления Правления 
Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):

  - «Об утверждении Положения «О порядке размещения, 
повторного предложения, доразмещения, обратного вы-
купа и проведения расчетов с государственными ценными 
бумагами Правительства Кыргызской Республики через 
Национальный банк Кыргызской Республики» от 26 июня 
2013 года № 20/1»;

  - «Об утверждении Положения «О выпуске, размещении, 
обращении и погашении нот Национального банка Кыр-
гызской Республики» от 28 марта 2013 года № 10/6».

2. Юридическому управлению:
  - опубликовать настоящее постановление на официаль-

ном сайте Национального банка Кыргызской Республики;
  - после официального опубликования направить насто-

ящее постановление в Министерство юстиции Кыргыз-
ской Республики для внесения в Государственный реестр 
нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 
дней со дня официального опубликования.
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4. Управлению денежно-кредитных операций довести насто-
ящее постановление до сведения коммерческих банков, 
соответствующих структурных подразделений, областных 
управлений и представительства Национального банка в Бат-
кенской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Национального банка 
Кыргызской Республики Н.Жениш.

Председатель    Т.Абдыгулов
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Приложение
к постановлению Правления

Национального банка
Кыргызской Республики

от «30» октября 2014 г. № 47\8

Изменения в некоторые постановления Правления
Национального банка Кыргызской Республики

1. Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О по-
рядке размещения, повторного предложения, доразмещения, 
обратного выкупа и проведения расчетов с государственны-
ми ценными бумагами Правительства Кыргызской Республи-
ки через Национальный банк Кыргызской Республики» от 26 
июня 2013 года № 20/1 следующее изменение:

 в Положении «О порядке размещения, повторного пред-
ложения, доразмещения, обратного выкупа и проведения 
расчетов с государственными ценными бумагами Прави-
тельства Кыргызской Республики через Национальный 
банк Кыргызской Республики», утвержденным вышеука-
занным постановлением:

  пункт 21 изложить в следующей редакции:
  «21. Прямой участник – коммерческий банк, лицензируе-

мый Национальным банком, имеющий корреспондентский/
текущий счет в Национальном банке (далее - Банк), Со-
циальный фонд Кыргызской Республики и Агентство по 
защите депозитов Кыргызской Республики, заключившие 
с Национальным банком соответствующий договор о ра-
боте на рынке ГЦБ, размещаемых через Национальный 
банк.».

2. Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О вы-
пуске, размещении, обращении и погашении нот Националь-
ного банка Кыргызской Республики» от 28 марта 2013года 
№10/6 следующее изменение:

  в Положении «О выпуске, размещении, обращении и пога-
шении нот Национального банка Кыргызской Республики», 
утвержденным вышеуказанным постановлением:

  пункт 9 изложить в следующей редакции:
  «9. Прямой участник – коммерческий банк, лицензируемый 
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Национальным банком, имеющий корреспондентский/те-
кущий счет в Национальном банке (далее - Банк), Социаль-
ный фонд Кыргызской Республики и Агентство по защите 
депозитов Кыргызской Республики, заключившие с Нацио-
нальным банком соответствующий договор о работе на 
рынке нот Национального банка (Приложения 1, 2).».



Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары №6, 2014

35

г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
№ 47\10 от 30 октября 2014г. 

О внесении дополнения и изменений в некоторые постановления 
Правления Национального банка Кыргызской Республики

 В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном бан-
ке Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргыз-
ской Республики постановляет:

1. Внести прилагаемые дополнение и изменения в следующие 
постановления Правления Национального банка Кыргызской 
Республики:

  - «О правилах регистрации залогового обеспечения в виде 
государственных ценных бумаг, размещаемых через На-
циональный банк Кыргызской Республики по межбанков-
ским кредитным операциям» от 30 июня 2010 года №52/1;

  - «О Положении «О депозитарном учете государственных 
ценных бумаг, размещаемых через Национальный банк 
Кыргызской Республики» от 28 марта 2013 года №10/9.

2. Юридическому Управлению: 
  - опубликовать настоящее постановление на официаль-

ном сайте Национального банка Кыргызской Республики;
  - после официального опубликования направить насто-

ящее постановление в Министерство юстиции Кыргыз-
ской Республики для внесения в Государственный реестр 
нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Управлению бухгалтерского учета и отчетности довести на-
стоящее постановление до сведения структурных подразде-
лений Национального банка, областных управлений и пред-
ставительства в Баткенской области. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении од-
ного месяца со дня официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на члена Правления Национального банка Кыргызской Респу-
блики  Т. Джусупова.

 Председатель    Т. Абдыгулов 
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Приложение
к постановлению Правления Национального банка 

Кыргызской Республики от 30 октября 2014 г. № 47\10 

Дополнение и изменения в некоторые постановления 
Правления Национального банка Кыргызской Республики

1. Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «О правилах регистрации залогового 
обеспечения в виде государственных ценных бумаг, размеща-
емых через Национальный банк Кыргызской Республики по 
межбанковским кредитным операциям» от 30 июня 2010 года 
№52/1 следующие дополнение и изменения:

  в Правилах регистрации залогового обеспечения в виде 
государственных ценных бумаг, размещаемых через На-
циональный банк Кыргызской Республики по межбанков-
ским кредитным операциям, утвержденных вышеуказан-
ным постановлением:

  - раздел 4 дополнить пунктом 14-1. следующего содержа-
ния:

  «14-1. В случае заключения банками договоров (согла-
шений) о предоставлении кредитных линий (кредитов), 
траншей в рамках межправительственных соглашений, 
международных межбанковских объединений допускается 
регистрация договора о залоге ГЦБ в Депозитарии ГЦБ 
без участия Управляющего залогом.

  Полное либо частичное высвобождение ГЦБ, находящихся 
в залоге, в вышеуказанном случае производится Нацио-
нальным банком по извещению Залогодержателя, пред-
ставленному им по установленной форме (приложение 3). 
При этом извещение Залогодержателя предоставляется 
на официальном языке либо с переводом на официальный 
язык, заверенным нотариально.»;

  - пункт 15 изложить в следующей редакции:
  «15. Добровольный перевод ГЦБ, находящихся на залого-

вом субсчете Залогодателя, на инвестиционный субсчет 
Залогодержателя, либо на общий субсчет Управляющий 
залогом в Депозитарии ГЦБ может производиться На-
циональным банком по поручению Залогодержателя или 
Управляющего залогом, согласованного с Залогодателем 
(приложение 4), в день его поступления.»; 

  - в пункт 5 Приложения 2 слова «арбитражный суд либо 
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иные» исключить;
  - пункт 6 Приложения 2 изложить в следующей редакции: 
  «6. При наступлении сроков погашения ГЦБ, находящих-

ся на залоговом субсчете Залогодателя в Депозитарии 
ГЦБ в связи с: (1) продолжающимся судебным либо внесу-
дебным разбирательством; (2) тем, что Залогодатель 
и/или Залогодержатель либо Управляющий залогом не 
предприняли действий по отношению к залогу, Стороны 
уполномочили Национальный банк Кыргызской Республики 
перечислить их номинальную стоимость со счета Цен-
трального казначейства при Министерстве финансов 
Кыргызской Республики на корреспондентский счет банка 
(наименование банка) в Национальном банке Кыргызской 
Республики.». 

2. Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «О Положении «О депозитарном уче-
те государственных ценных бумаг, размещаемых через На-
циональный банк Кыргызской Республики» от 28 марта 2013 
года №10/9 следующие изменения:

  в Положении «О депозитарном учете государственных 
ценных бумаг, размещаемых через Национальный банк 
Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным 
постановлением:

              - в пункте 28 цифру «3» исключить.
              - Приложение 3 исключить.
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г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
№ 32\4 от 16 июля 2014г. 

О введении в действие для микрофинансовых компаний, непри-
влекающих вклады (депозиты), Инструкции о порядке соблюдения 
лимитов открытых валютных позиций микрофинансовыми компа-
ниями, утвержденной постановлением Правления Национального 

банка Кыргызской Республики «Об утверждении «Инструкции о 
порядке соблюдения лимитов открытых валютных позиций микро-

финансовыми компаниями» от 30 мая 2014 года №24/8

В соответствии со статьями 4, 7 и 43 Закона Кыргызской Респу-
блики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление На-
ционального банка Кыргызской Республики постановляет: 

1. Установить, что для микрофинансовых компаний, непривле-
кающих вклады (депозиты), Инструкция о порядке соблюде-
ния лимитов открытых валютных позиций микрофинансовы-
ми компаниями, утвержденная постановлением Правления 
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверж-
дении «Инструкции о порядке соблюдения лимитов открытых 
валютных позиций микрофинансовыми компаниями» от 30 
мая 2014 г. №24/8 вступает в действие с 1 января 2015 года. 

2. Юридическому управлению:  
  - опубликовать настоящее постановление на официаль-

ном сайте Национального банка Кыргызской Республики;  
  - после официального опубликования направить насто-

ящее постановление в Министерство юстиции Кыргыз-
ской Республики для внесения в Государственный реестр 
нормативных правовых актов Кыргызской Республики.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования. 

4. Управлению методологии надзора и лицензирования довести 
настоящее постановление до сведения микрофинансовых 
компаний, Ассоциации микрофинансовых организаций, со-
ответствующих структурных подразделений Национального 

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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банка Кыргызской Республики, областных управлений и Пред-
ставительства Национального банка Кыргызской Республики 
в Баткенской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Национального банка 
Кыргызской Республики Чокоева З.Л. 

Председатель               Т. Абдыгулов 
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г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
№ 50\1 от 14 ноября 2014г. 
   

О ежедневном минимальном уровне обязательных 
резервов банков 

В соответствии со статьями 7, 22 и 43 Закона Кыргызской Респу-
блики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление На-
ционального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить, что размер средств на корреспондентском счете 
каждого коммерческого  банка в Национальном банке для вы-
полнения ОРТ на ежедневной основе должен составлять не 
менее 80,0 процента от объема обязательных резервов бан-
ка, установленных на соответствующий период.

2. Признать утратившими силу:
  - пункт 2 постановления Правления Национального банка 

Кыргызской Республики «О внесении изменений в поста-
новление Правления Национального банка Кыргызской Ре-
спублики Об утверждении Положения «Об обязательных 
резервах» от 19 марта 2010 года № 8/2» от 23 апреля 
2014 года №16/5.

3. Юридическому управлению:
  - опубликовать настоящее постановление на официаль-

ном сайте Национального банка Кыргызской Республики;
  - после официального опубликования направить насто-

ящее постановление в Министерство юстиции Кыргыз-
ской Республики для внесения в Государственный реестр 
нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Экономическому управлению довести настоящее постанов-
ление до сведения структурных подразделений и коммерче-
ских банков.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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5. Настоящее постановление вступает в силу с 18 ноября 2014 
года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя  Председателя Национального банка 
Кыргызской Республики Жениш Н. 

За Председателя
Заместитель Председателя        Жениш Н.
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г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
№ 50\2 от 14 ноября 2014г. 
   

О некоторых постановлениях Правления
Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 7, 22 и 43 Закона «О Национальном 
банке Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыр-
гызской Республики постановляет:

1. Внести прилагаемые изменения в постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверж-
дении Положения «Об обязательных резервах» от 19 марта 
2010 года №8/2.

2. Постановление Правления Национального банка Кыргызской 
Республики «Об утверждении Положения «О порядке про-
ведения Национальным банком Кыргызской Республики де-
позитных операций в иностранной валюте» от 28 марта 2013 
года № 10\12 признать утратившим силу. 

3. Юридическому управлению:
  - опубликовать настоящее постановление на официаль-

ном сайте Национального банка Кыргызской Республики;
  - после официального опубликования направить насто-

ящее постановление в Министерство юстиции Кыргыз-
ской Республики для внесения в Государственный реестр 
нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Экономическому управлению Национального банка довести 
настоящее постановление до сведения структурных подраз-
делений и коммерческих банков.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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5. Настоящее постановление вступает в силу с 18 ноября 2014 
года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя  Председателя Национального банка 
Кыргызской Республики Жениш Н. 

За Председателя
Заместитель Председателя        Жениш Н.
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Приложение 
к постановлению 

Правления Национального банка 
Кыргызской Республики 

от «___» ______2014 г. №_____

Изменения
в постановление Правления Национального банка Кыргызской Респу-

блики «Об утверждении Положения «Об обязательных резервах» от 19 
марта 2010 года №8/2 

Внести в постановление Правления Национального банка Кыр-
гызской Республики «Об утверждении Положения «Об обязательных ре-
зервах» от 19 марта 2010 года №8/2 следующие изменения:

в Положении «Об обязательных резервах», утвержденном выше-
указанным постановлением:

- пункт 2.2. признать утратившим силу; 
- приложение 1 изложить в следующей редакции:
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