
 26 марта 2014 года на заседании Правления Национального банка Кыргызской 
Республики рассмотрены следующие вопросы и приняты соответствующие постановления:

  «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о минимальных требованиях по 
выполнению  кассовых операций в коммерческих банках и небанковских финансово-кредитных 
учреждениях Кыргызской Республики» от 27 марта 2013 года № 9/10 (№12-6); 
  «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты 
Национального банка Кыргызской Республики» (№12-8).
 

 С 17 по 20 марта 2014 года состоялся визит в НБКР консультантов Швейцарского 
Национального Банка

С 17 по 20 марта 2014 года состоялся визит в НБКР консультантов Швейцарского 
Национального Банка Г. Риха, Н. Хуонкер и Ж. Хайма, с целью обсуждения направлений 
дальнейшего технического сотрудничества. В ходе визита проводились встречи по широкому ряду 
вопросов. В основном затрагивались темы сотрудничества по реализуемым проектам в сфере 
построения макроэкономической модели Кыргызской Республики, функционирования 
автоматизированной торговой системы, оптимизации бизнес-процессов в банке и другие темы. 
Кроме того, обсуждались возможные направления новых совместных проектов по вопросам 
финансовой стабильности и повышения эффективности коммуникационной политики НБКР. 

Консультантами Швейцарского Национального Банка проводились обсуждения с Правлением 
НБКР по теме "Происходящие мировые экономические процессы и возможные реакции 
монетарных властей". 

По итогам визита делегации, достигнута договоренность о продолжении работы по 
реализуемым проектам и дальнейшем обсуждении в рабочем порядке, новых направлений 
сотрудничества между НБКР и НБШ. 

Аннулированы, отозваны свидетельства/лицензии следующих НФКУ:

С 25.03.2014г. аннулировано свидетельство об учетной регистрации ОсОО МКК "Старт-
кредит", № 413 от 18.11.2011г. на микрокредитование физических и юридических лиц. Решение 
участника о ликвидации от 25 марта 2014г. Юридический адрес: г.Бишкек, ул.Фучика, 72-4.
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 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 26-
мартындагы өткөн отурумунда  төмөнкү маселелер кароого алынып,  тиешелүү токтомдор 
кабыл алынган:

  “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредит 
мекемелеринде кассалык операцияларды жүргүзүү боюнча минималдуу талаптар жөнүндө” 
жобону бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 
27-мартындагы  № 9/10 (№12-6) токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү 
жөнүндө”; 
  «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына 
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» (№12-8).
 

 2014-жылдын 17-мартынан 20-мартына чейинки мезгил аралыгында Швейцария 
Улуттук банкынын консультанттары Улуттук банкка визит менен келишкен.

2014-жылдын 17-мартынан 20-мартына чейинки мезгил аралыгында, келечекте техникалык 
кызматташуунун багыттарын талкуулоо максатында, Швейцария Улуттук банкынын 
консультанттары Г. Риха, Н. Хуонкер и Ж. Хайма Улуттук банкка визит менен келип кетишкен. 
Визиттин жүрүшүндө бир катар маселелер боюнча кеңири жолугушуулар болуп өттү. 
Жолугушууда негизинен, Кыргыз Республикасынын макроэкономикалык моделин түзүү, 
автоматташтырылган тоорук системасын иштетүү, банктарда бизнес-долбоорлорду 
оптималдаштыруу чөйрөсүндө ишке ашырылуучу долбоорлор жана башка темалар боюнча 
кызматташуу маселелери козголгон. Мындан тышкары, Улуттук банктын коммуникация 
чөйрөсүндөгү саясатынын натыйжалуулугун жогорулатуу жана финансылык туруктуулук 
маселелери боюнча биргелешкен жаңы долбоорлордун келечек багыттары талкууланды. 
Швейцария Улуттук банкынын консультанттары “Дүйнөлүк экономикадагы болуп жаткан 
процесстер жана монетардык бийликтердин боло турган  реакциялары” темасын Улуттук банк 
Башкармасы менен бирге талкуулаган. 

Делегациянын келип кеткен визитинин жыйынтыктары боюнча ишке ашырылуучу 
долбоорлор боюнча иштерди улантуу жөнүндө жана Улуттук банк менен Швейцариянын Улуттук 
банкынын ортосунда кызматташуунун жаңы багыттарын андан ары жумуш тартибинде чечүү 
жөнүндө макулдашууларга  жетишишкен. 

Төмөнкү БФКМдердин лицензиялары/күбөлүктөрү жокко чыгарылган, кайра 
кайтарылган:

       Бишкек шаары, Фучик көчөсү 72-4 дареги боюнча жайгашкан МКК "Старт-кредит" ЖЧКсына 
жеке адамдарга жана юридикалык жактарга микрокредит берүүгө 2011-жылдын 18-ноябрында 
берилген №413 күбөлүгү 2014-жылдын 19-мартынан тартып жокко чыгарылган. Катышуучу өзүн-
өзү жоюу жөнүндөгү чечимин 2014-жылдын 25-мартында кабыл алган.  
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ФИНАНСЫ РЫНОГУНДАГЫ АБАЛ (24.03.14 - 28.03.14)
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