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Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын башка басылмалары
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету
Басылма Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (Улуттук банктын)
өткөн жыл үчүн отчету болуп саналат. Ал өзүндө республиканын
экономикалык өнүгүшү жана акча-кредит саясаты, финансылык отчеттуулук,
Улуттук банк жөнүндө жалпы маалыматтарды, статистикалык тиркемелерди
камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык көрөт.
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени
Бул ай сайын чыгарылуучу маалыматтык басылма Кыргыз Республикасынын
негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрү, экономика секторлору боюнча
статистикалык маалыматтарды камтыйт. Кыргыз, орус жана англис
тилдеринде жарык көрөт.
Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми
Басылмада тышкы секторду өнүктүрүү тенденциялары жана төлөм
балансы, тышкы соода, эл аралык камдар, тышкы карыз жана Кыргыз
Республикасынын инвестициялык позициялары боюнча маалыматтар
чагылдырылат. Чейрек сайын – январь, май, июль, октябрь айларында
кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланып турат.
Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу
жөнүндө отчет
Бул отчет финансылык туруктуулукка таасир этүүчү тышкы жана ички
экономикалык факторлор боюнча Улуттук банктын жалпы баа берүүсүн,
банктардын жана башка финансылык ортомчулук институттарынын абалын,
ошондой эле Кыргызстандын финансы рынокторунун күндөлүк абалын жана
финансы секторунун туруктуулугун талдап-иликтөөнү чагылдырат. Жарым
жылдык негизде кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.

Другие издания Национального банка
Кыргызской Республики
Годовой отчет Национального банка Кыргызской Республики
Данная публикация является отчетом Национального банка Кыргызской
Республики (НБКР) за прошедший год. Содержит краткую информацию
об экономическом развитии республики и денежно-кредитной политике,
финансовую отчетность НБКР, общие сведения о НБКР, статистические приложения. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.
Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики
Это ежемесячное информационное издание содержит статистические 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 тенденции развития
внешнего сектора и данные по платежному балансу, внешней торговле, международным резервам, внешнему долгу и международной инвестиционной
позиции Кыргызской Республики. Публикуется ежеквартально в январе, мае,
июле, октябре на кыргызском, русском и английском языках.
Отчет о
Республики

стабильности

финансового

сектора

Кыргызской

Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики отражает общую оценку Национального банка относительно внешнеэкономических
и внутриэкономических факторов, влияющих на финансовую стабильность,
состояния банков, других институтов финансового посредничества, а также
анализ текущего состояния финансовых рынков и устойчивости финансового
сектора Кыргызстана. Публикуется два раза в год, на кыргызском, русском
и английском языках.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 15-январындагы
№ 2018-П-14/1-2-(ПС)

содержание

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы
№51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун
бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын 20 жана
68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы
№ 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун
бекитүү тууралуу» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр (кошо
тиркелет) бекитилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин токтомдун Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
реестрине чагылдырылышы үчүн аны Кыргыз Респубикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Төлөм системалары башкармалыгы бул токтомду
белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөртүү үчүн Кыргыз
Республикасынын Улуттук статистика комитетине жөнөтсүн.
4. Токтом расмий жарыялангандан жети күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
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5. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы,
Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы Улуттук банктын Башкы
китебиндеги, Пакеттик клиринг системасындагы жана Айкын убакыт
ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасындагы төлөм
коддорунун маалымдамасына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизсин.
6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз
Республикасынын Финансы министрлигин, коммерциялык банктарды
тааныштырсын.
7. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынын төрагасынын орун
басары, айым Л. Дж.Орозбаевага ыйгарылсын.
Т. Абдыгулов

содержание

Төрага
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2018-жылдын
15-январындагы
№ 2018-П-14/1-2-(ПС)
токтомуна карата тиркеме

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм
жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун
бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн
мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген, Төлөм
жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторунун:
−− «Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча төлөмдөр» деген
1-бөлүмү төмөнкү редакцияда берилсин:
«
Төлөмдүн
коду

Төлөм багытынын аталышы

10000000

МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТКЕ КИРЕШЕ БОЮНЧА ТӨЛӨМДӨР

11000000

Салыктык кирешелер

11100000

Кирешеге жана пайдага салык

11110000

Кирешеге жана пайдага салык

11111000

Кыргыз Республикасынын резиденттери-жеке жактардан
алынуучу киреше салыгы

11111100

Салык агенти төлөөчү киреше салыгы

11111200

Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы

11112000

Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын
кирешесине салык

11112100

Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине
салык

11113000

Пайдага салык

14

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2018

Төлөмдүн
коду
11113100

Пайдага салык

11113200

Пайыздарга салык

11113300

Алтын ѳндүрүүчү компаниялардын кирешесине салык

11120000

Атайын режимдер боюнча салыктар

11121000

Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр

11121100

Чакан ишкердик субьекттери үчүн бирдиктүү салык

11122000

Патенттин негизинде салык

11122100

Милдеттүү патенттин негизинде салык

11122200

Ыктыярдуу патенттин негизинде салык

11130000

Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөй турган салыктар

11131000

Кумтөрдүн дүң кирешесине салык

11131100

Кумтөрдүн дүң кирешесине салык

11300000

Менчикке салык

11310000

Мүлккө салык

11311000

Кыймылсыз мүлккө салык

11311100

Ишкердик иши үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык

11311200

2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык

11311300

3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык

11312000

Кыймылдуу мүлккө салык

11312100

Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык

11312200

Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык

11320000

Жер салыгы

11321000

Жер салыгы

11321100

Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн
жер салыгы

11321200

Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы

11321300

Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында
болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы

11400000

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар

11410000

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салыктар

11411000

Кошумча нарк салыгы (КНС)
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содержание

Төлөмдүн
коду

Төлөм багытынын аталышы

11411100

Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү товарларга жана
кызмат көрсөтүүлөргө КНС

11411200

ЕАЭБге кошулганга чейин Кыргыз Республикасынын аймагына
ташылып келинүүчү товарларга КНС

11411300

ЕАЭБге мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына
ташылып келинүүчү товарларга КНС

11411400

Үчүнчү өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып
келүүчү товарларга КНС

11412000

Сатуудан салык

11412100

Сатуудан салык

11420000

Акциз салыгы

11421000

Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү же сатып
өткөрүлүүчү товарларга акциз салыгы

11421100

Алкоголдук продукция

11421110

Этил спирти

11421120

Арак жана ликер-арак ичимдиктери

11421130

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар

11421140

Шараптар

11421150

Коньяктар

11421160

Шампанды кошкондо, көбүрүүчү шарап

11421170

Идишке куюлган пиво

11421180

Идишке куюлбаган пиво

11421190

Шарап даярдалуучу азыктар

11421200

Тамеки

11421210

Фильтрлүү тамекилер

11421220

Фильтрсиз тамеки

11421230

Сигаралар жана сигариллалар

11421290

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамеки кошулган заттар

11421300

Мунай продуктулары

11421310

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер

11421320

Реактивдүү отун

11421330

Дизель отуну
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Төлөмдүн
коду
11421340

Мазут

11421350

Май жана газ конденсаты

11421360

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай
заттары

11421400

Башка акциздик товарлар

11421410

Алтын, платина жана күмүштөн жасалган зер буюмдар

11421420

Башка акциздик товарлар

11422000

ЕАЭБге кошулганга чейин Кыргыз Республикасынын аймагына
ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы

11422100

Алкоголдук продукция

11422110

Этил спирти

11422120

Арак жана ликер-арак ичимдиктери

11422130

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар

11422140

Шараптар

11422150

Коньяктар

11422160

Шампанды кошкондо, көбүрүүчү шарап

11422170

Идишке куюлган пиво

11422180

Идишке куюлбаган пиво

11422190

Шарап даярдалуучу азыктар

11422200

Тамеки

11422210

Фильтрлүү тамекилер

11422220

Фильтрсиз тамеки

11422230

Сигаралар жана сигариллалар

11422290

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамеки кошулган заттар

11422300

Мунай продуктулары

11422310

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер

11422320

Реактивдүү отун

11422330

Дизель отуну

11422340

Мазут

11422350

Май жана газ конденсаты
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11422360

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай
заттары

11422400

Башка акциздик товарлар

11422410

Башка акциздик товарлар

11423000

ЕАЭБге мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын
аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы

11423100

Алкоголдук продукция

11423110

Этил спирти

11423120

Арак жана ликер-арак ичимдиктери

11423130

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар

11423140

Шараптар

11423150

Коньяктар

11423160

Шампанды кошкондо, көбүрүүчү шарап

11423170

Идишке куюлган пиво

11423180

Идишке куюлбаган пиво

11423190

Шарапматериалдары

11423200

Тамеки

11423210

Фильтрлүү тамекилер

11423220

Фильтрсиз тамеки

11423230

Сигаралар жана сигариллалар

11423290

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамеки кошулган заттар

11423300

Мунай продуктулары

11423310

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер

11423320

Реактивдүү отун

11423330

Дизель отуну

11423340

Мазут

11423350

Май жана газ конденсаты

11423360

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай
заттары

11423400

Башка акциздик товарлар

11423410

Алтын, платина жана күмүштөн жасалган зер буюмдар
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Төлөмдүн
коду
11423420

Башка акциздик товарлар

11424000

Үчүнчү өлкөдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып
келинүүчү товарларга акциз салыгы

11424100

Алкоголдук продукция

11424110

Этил спирти

11424120

Арак жана ликер-арак ичимдиктери

11424130

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар

11424140

Шараптар

11424150

Коньяктар

11424160

Шампанды кошкондо, көбүрүүчү шарап

11424170

Идишке куюлган пиво

11424180

Идишке куюлбаган пиво

11424190

Шарап даярдалуучу азыктар

11424200

Тамеки

11424210

Фильтрлүү тамекилер

11424220

Фильтрсиз тамекилер

11424230

Сигаралар жана сигариллалар

11424290

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамеки кошулган заттар

11424300

Мунай продуктулары

11424310

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер

11424320

Реактивдүү отун

11424330

Дизель отуну

11424340

Мазут

11424350

Май жана газ конденсаты

11424360

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай
заттары

11424400

Башка акциздик товарлар

11424410

Башка акциздик товарлар

11460000

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө башка салыктар

11461000

Бонустар

11461100

Күйүүчү пайдалуу кендер
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11461110

Мунай

11461120

Күйүүчү газдар

11461130

Көмүр

11461190

Дагы башка күйүүчү пайдалуу кендер

11461200

Металл пайдалуу кендер

11461210

Асыл металлдар

11461220

Сымап

11461230

Сурьма

11461240

Калай, вольфрам

11461290

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар

11461300

Металл эмес пайдалуу кендер

11461310

Беттегич таштар

11461320

Курулуш куму

11461330

Гипс

11461340

Акиташ, курулуш ташы

11461350

Түстүү таштар (самоцветы)

11461390

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл эместер

11461400

Жер алдындагы суулар

11461410

Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн арашан жана тузсуз суулар

11461420

Бальнологиялык дарылоо үчүн арашан суулар

11461430

Жылытуу үчүн ысык суулар

11461440

Ичүүчү жана техникалык суулар

11462000

Роялти

11462100

Күйүүчү пайдалуу кендер

11462110

Мунай

11462120

Күйүүчү газ

11462130

Көмүр

11462190

Дагы башка күйүүчү пайдалуу кендер

11462200

Металл пайдалуу кендер

11462210

Асыл металлдар

11462220

Сымап
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Төлөмдүн
коду
11462230

Сурьма

11462240

Калай, вольфрам

11462290

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар

11462300

Металл эмес пайдалуу кендер

11462310

Беттегич таштар

11462320

Курулуш куму

11462330

Гипс

11462340

Акиташ, курулуш ташы

11462350

Түстүү таштар (самоцветы)

11462390

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл эместер

11462400

Жер алдындагы суулар

11462410

Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн арашан жана тузсуз суулар

11462420

Бальнологиялык дарылоо үчүн арашан суулар

11462430

Жылытуу үчүн ысык суулар

11462440

Ичүүчү жана техникалык суулар

11462490

Дагы башка жер астындагы суулар

11500000

Эл аралык соода жана тышкы опреация үчүн салыктар

11510000

Бажы төлөмдөрү

11511000

Ташылып келинген продукциядан бажы төлөмдөрү

11511100

Кыргыз Республикасы ЕАЭБ ге кошулганга чейин төлөөгө тийиштүү
ташып келүүлөргө бажы алымдары

11511200

ЕАЭБге кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык төлөнгөн жана эсепке
алынган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11511300

Кыргыз Республикасын ЕАЭБге кошулганга чейин төлөөгө тийиш
болгон атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11511400

ЕАЭБге кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык ЕТТ коюму боюнча
төлөнгөн жана эсепке алынган ташып келүүлөргө бажы алымдары

11511500

Бажы алымдарынын, салыктардын бирдиктүү коюмдары боюнча
бажылык төлөмдөр

11511600

Чогуу алгандагы бажылык төлөм

11512000

Ташылып чыгарылган продукциядан бажы төлөмдөрү

11512100

Экспорттук бажы алымы
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11512200

Экспорттук мезгилдик бажы алымы

11513000

Бажылык жыйымдар

11513100

Чет өлкөлүк автоташуучулардан жыйым

11513200

Бажылык тариздөө үчүн жыйымдар

11514000

Дагы башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр

11514100

Дагы башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр

11515000

ЕАЭБге башка мүчө мамлекеттердин эсебине чет өлкө
валютасындагы которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн
бажы алымдары токтотулган

11515100

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы
которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы
алымдары

11515200

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы
которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы
алымдары

11515300

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкө валютасындагы которуулар
токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары

11515400

Армения Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы
которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы
алымдары

11516000

ЕАЭБга башка мүчө мамлекеттердин чет өлкө валютасындагы
эсептерине чегерилген ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы
алымдары

11516100

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы
которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары

11516200

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы
которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары

11516300

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкө валютасындагы которулган
ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары

11516400

Армения Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы
которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары

11516500

Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы которулган
ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
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11517000

Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы
жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө Протоколго
ылайык чет өлкө валютасындагы эсепке которулган атайын,
демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11517100

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы
которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11517200

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы
которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11517300

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкө валютасындагы которулган
атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11517400

Армения Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы эсебине
которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11517500

Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы эсебине
которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11518000

Казыналыктын эсебине түшө турган, такталбаган сумма

11518100

Казыналыктын эсебине түшө турган, такталбаган сумма

11520000

Ташып келүүлөргө бажы алымдары

11521000

ЕАЭБге кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык мүчө
мамлекеттерден түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары

11521100

Казакстан Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы
алымдары

11521200

Беларусь Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы
алымдары

11521300

Россия Федерациясынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары

11521400

Армения Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы
алымдары

11522000

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн
суммаларды которуу боюнча мүчө мамлекеттердин
милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү
пайыздар

11522100

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн
суммаларды которуу боюнча Казакстан Республикасы тарабынан
милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү
пайыздар
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11522200

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн
суммаларды которуу боюнча Беларусь Республикасы тарабынан
милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү
пайыздар

11522300

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды
которуу боюнча Россия Федерациясы тарабынан милдеттенмелерди
өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар

11522400

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды
которуу боюнча Армения Республикасы тарабынан милдеттенмелерди
өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар

11523000

ЕАЭБтин бажылык аймагы боюнча бажылык транзиттин
бажылык жол-жоболоруна ылайык товарларды ташууда бажы
органдарына берилүүчү бажы алымдарын, салыктарды төлөөнү
камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты

11523100

Казакстан Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана
салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча
каражаты

11523200

Беларусь Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана
салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча
каражаты

11523300

Россия Федерациясынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды
төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты

11523400

Армения Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана
салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча
каражаты

11524000

Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге
каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө
Макулдашууга ылайык төлөнгөн атайын, демпингге каршы жана
компенсациялык алымдар

11524100

Казакстан Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана
компенсациялык алымдар

11524200

Беларусь Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана
компенсациялык алымдар

11524300

Россия Федерациясынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана
компенсациялык алымдар

11524400

Армения Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана
компенсациялык алымдар
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11525000

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды
бөлүштүрүү суммаларын которуу боюнча мүчө-мамлекеттердин
милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн
пайыздар

11525100

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды
бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Казакстан
Республикасынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай
калууларынан түшкөн пайыздар

11525200

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды
бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Беларусь
Республикасынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай
калууларынан түшкөн пайыздар

11525300

Атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды
бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Россия Федерациясынын
милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн
пайыздар

11525400

Атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды
бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Армения
Республикасынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай
калууларынан түшкөн пайыздар

11526000

Чет өлкө валютасындагы эсептерге которулган атайын, демпингге
каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду

11526100

Казакстан Республикасынын чет өлкө валютасындагы эсептерге
которулган атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды
бөлүштүрүү токтотулду

11526200

Беларусь Республикасынын чет өлкө валютасындагы эсептерге
которулган атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды
бөлүштүрүү токтотулду

11526300

Россия Федерациясынын чет өлкө валютасындагы эсептерге
которулган атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды
бөлүштүрүү токтотулду

11526400

Армения Республикасынын чет өлкө валютасындагы эсептерге
которулган атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды
бөлүштүрүү токтотулду

11600000

Башка салыктар жана жыйымдар

11610000

Башка салыктар жана жыйымдар

11611000

Дагы башка салыктар жана жыйымдар

11611100

Республикалык бюджеттин башка салыктары жана жыйымдары
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11611200

Жергиликтүү бюджетин башка салыктары жана жыйымдары

12000000

Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр

12100000

Социалдык камсыздоого төгүмдөр/чегерүүлөр

12110000

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү

12111000

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү

12111100

Камсыздандыруу төгүмдөрү

12111200

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү

12111300

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна камсыздандыруу
төгүмдөрү

12111400

Эмгекчилердин ден-соолугун чындоо фонду

12200000

Социалдык фондунун башка кирешелери

12210000

Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү

12211000

Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү

12211100

Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү

12211200

Пенсия төлөө үчүн капиталдаштырылган суммалар

12211300

Регресстик талаптарды коюунун натыйжасында иш берүүчүлөрдөн
жана жарандардан өндүрүлгөн регрес талаптары

12211400

Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча берилген мөөнөтүн
узартуу боюнча пайыздар

12211900

Камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында эмес жана толук эмес
которгондугу үчүн эсептелген туумдар жана айыптар

12220000

Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар

12221000

Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар

12221100

Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар

12230000

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери

12231000

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери

12231100

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери

12300000

ММКФ башка кирешелери

12310000

ММКФ башка кирешелери

12311000

ММКФ башка кирешелери

12311100

Кош төлөм каражаттары

12311200

ММК полисин берүүдөн түшүүлөр
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12311300

Келишимдик милдеттенмелерди тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн
саламаттык сактоо уюмдары менен соттук жана соттук эмес тартипте
төлөтүп алынган каражаттар

12311400

Соттун чечими боюнча келтирилген зыяндын суммасын кошкондо,
материалдык, админстративдик, жазык жоопкерчилигине чара
көрүүнүн натыйжасында алынган каражаттар

12311500

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинин
каражаттарын максаттуу эмес же мыйзамдуу эмес пайдалануунун
натыйжасында төлөтүп алынган каражаттар

12311600

Милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу
төгүмдөрдү өз убагында эмес жана толук эмес чегерүү үчүн кошуп
эсептелген туумдар жана айып пулдар

12311700

Эл аралык уюмдардан, кайрымдуулук фонддордон жана чет өлкөлүк
жарандардан түшкөн каражаттар

12311900

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка
кирешелер

13000000

Алынган расмий трансферттер

13100000

Чет өлкөдөн алынган трансферттер

13110000

Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнөн түшкөн трансферттер

13111000

Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнөн түшкөн трансферттер

13111100

Учурдагы

13111200

Капиталдык

13120000

Эл аралык уюмдардан түшкөн трансферттер

13121000

Эл аралык уюмдардан түшкөн трансферттер

13121100

Учурдагы

13121200

Капиталдык

13300000

Мамлекеттик башкаруу секторунун трансферттери

13320000

Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер

13321000

Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер

13321100

Теңөөчү трансферттер

13321200

Максаттуу трансферттер

13330000

Республикалык бюджеттен мамлекеттик башкаруу секторунун
башка бирдиктери менен алынган каражаттар
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13331000

Республикалык бюджеттен Социалдык фонддун бюджетине
алынган каражаттар

13331100

Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча
пенсиянын базалык бөлүгү

13331210

Бийик тоолуу шарттарда иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар

13331220

Алыскы барууга кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдетилген
пенсиялар

13331230

Көп балалуу энелерге жана тубаса майып балдардын энелерине
жеңилдетилген пенсиялар

13331300

Калктын айрым категориялары боюнча пенсиялар

13331400

600 Аскер кызматкерлеринин пенсиялары

13331500

Аскер кызматкерлерин курман болгон, майып болгон учурларда
аларды мамлекеттик милдеттүү камсыздандыруу

13331600

Электр энргиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төлөмдөр

13331700

Чернобыль АЭСте авариянын кесепеттерин жоюуга катышкандарга,
эмгектик мертинүү боюнча компенсациялык төлөмдөр

13331800

Пенсияларга үстөк акылар

13332000

Республикалык бюджеттен Милдеттүү медициналык
камсыздандыруу фондунун бюджетине алынган каражаттар

13332100

Республикалык бюджеттен мамлекеттик базалык медициналык
камсыздандырууга алынган каражаттар

13332200

Республикалык бюджеттен 16 жашка чейинки балдардын милдеттүү
медициналык камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында
алынган каражаттар

13332300

Республикалык бюджеттен пенсионерлердин милдеттүү
камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган
каражаттар

13332400

Республикалык бюджеттен социалдык жөлөк пул алуучулардын
жана бала кезинен майып адамдардын милдеттүү камсыздандыруу
төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар

13332500

Республикалык бюджеттен баштапкы кесиптик окуу жайлардын
студенттеринин, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлардын
студенттеринин, орто жанан жогорку кесиптик окуу жайлардын
студенттери 21 жаш куракка чыкканга чейин милдеттүү
камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган
каражаттар
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13332600

Республикалык бюджеттен калкты жумуш менен камсыз кылуу боюнча
мамлекеттик кызматында расмий катталган жумушсуз жарандардын
милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында
алынган каражаттар

13332700

Республикалык бюджеттен мөөнөттүү кызмат өтөгөн аскер
кызматкерлеринин, офицерлердин, прапорщиктердин, мөөнөттөн
тышкаркы кызматтын аскер кызматкерлеринин, аял-аскер
кызматкерлеринин милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн
компенсациялоо катарында алынган каражаттар

13332800

Республикалык бюджеттен соттун чечимин аткаруу боюнча
компенсацияларды төлөө үчүн алынган каражаттар

13332900

Республикалык бюджеттен алынган башка каражаттар

13340000

ММКФнын камсыздандыруу төгүмдөрү

13341000

Кыргыз республикасынын мыйзамдарына ылайык төлөөчүлөр
тарабынан төлөнүүчү төгүмдөр, камсыздандыруу төгүмдөрү

13341100

Кыргыз республикасынын мыйзамдарына ылайык төлөөчүлөр
тарабынан төлөнүүчү төгүмдөр, камсыздандыруу төгүмдөрү

13341200

Жумуш берүүчүлөрдү милдеттүү медициналык камсыздандырууга
камсыздандыруу төгүмдөрү

13341300

Жеке эмгек ишинде иштегендерди милдеттүү медициналык
камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү

13341400

Айыл чарба өндүрүүчүлөрүн милдеттүү медициналык
камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү

13341900

Категориялар боюнча бөлүнбөгөн милдеттүү медициналык
камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү

13350000

Социалдык фонддун бюджетинен алынган каражаттар

13351000

Социалдык фонддун бюджетинен алынган каражаттар

13351100

Социалдык фонддун бюджетинин милдеттүү медициналык
камсыздандырууга алынган каражаттар

14000000

Салыктык эмес кирешелер

14100000

Менчиктен жана пайыздардан кирешелер

14110000

Пайыздар

14111000

Депозиттер боюнча пайыздар

14111100

КР Улуттук банкында жайгаштырылган Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн депозиттери боюнча пайыздар
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14111200

КР коммерциялык банктарында жайгаштырылган Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери боюнча пайыздар

14111300

Социалдык фонддун убактылуу бош акча каражаттарын МБКга,
Улуттук банктын ноталарына, кыска мөөнөттүү депозиттерге
жайгаштыруу боюнча пайыздар

14111400

Коммерцялык банктардын эсептериндеги Социалдык фонддун жана
МТПФ акча каражаттарынын калдыгына эсептелген пайыздар

14111500

Пенсиялык топтомо каражаттарын депозитке, мамлекеттик баалуу
кагаздарга, кыргыз эмитенттеринин облигацияларына жана
ипотекалык баалуу кагаздарга жайгаштыруу боюнча эсептелген
пайыздар

14111600

КР чет өлкө мекемелери тарабынан барган мамлекетин коммерциялык
банктарында жайгаштырылган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
депозиттери боюнча пайыздары

14112000

Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар

14112100

Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар

14112200

Мамлекеттик башкаруунун башка секторлорунан берилген ссудалар
жана кредиттер боюнча пайыздар чагылдырылат

14120000

Дивиденддер жана пайда

14121000

Дивиденддер

14121100

Мамлекеттик акциялардын пакетине кошуп эсептелген дивиденддер

14121200

Социалдык фондго таандык болгон ишканалардын акциялары боюнча
дивиденддер жана аларды сатуудан кирешелер

14122000

Пайда

14122100

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасы

14122200

Мамлекеттик ишканалардын пайдасы

14150000

Ресурстарды пайдалану, чалгындоо жана ижара акысы

14151000

Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду
чалгындоо, колдонуу жана иштетүү укугу үчүн акы

14151100

Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштетүү
укугу үчүн акы

14151200

Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы

14152000

Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акы

14152100

Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы

14152200

Жайыт ижарасы үчүн акы
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14152300

Айыл чарба өндүрүшүндөгү жоготуулардын ордун толтуруудан
республикалык бюджетке төлөм

14152400

Алынбай калган пайданын ордун толтуруудан жергиликтүү бюджетке
төлөм

14152600

Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы

14152700

Токой ресурстарын жана өсүмдүктөрдү, жаныбарларды жана козу
карындарды пайдалангандыгы үчүн акы

14152800

Суу ресурстарын жана суу объекттерин пайдалангандыгы үчүн акы

14152900

Жаратылыш активдерин пайдалануу үчүн дагы башка төлөмдөр

14153000

Курчап турган чөйрөнү булгагандыгы үчүн төлөм

14153100

Курчап турган чөйрөнү булгагандыгы үчүн төлөм

14200000

Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер

14210000

Мүлк ижарасы үчүн акы

14211000

Мүлк ижарасы үчүн акы

14211100

Мамлекеттик менчикте турган жайлардын, имараттардын жана
курулмалардын ижара акысы

14211200

Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын жана
курулмалардын ижара акысы

14211900

Дагы башка мүлк ижарасы үчүн акы

14212000

Материалдык эмес активдердин ижарасы үчүн акы

14212100

Радио жыштыктарын пайдалануу укугуна сынак өткөрүүдөн түшүүлөр

14220000

Административдик жыйымдар жана төлөмдөр

14221000

Төлөмдөр

14221100

Лицензия үчүн төлөм

14221200

Сертификаттар жана башка уруксат берүү документтери үчүн төлөм

14221300

Лотерея ишин жүргүзүү укугу үчүн төлөм

14221500

Аскер кызматынын түрлөрүн өтөгөндүгү үчүн төлөмдөр жана
мөөнөттүү аскер кызматынын ордуна сунушталуучу жыйымдар

14221600

Байланыш тармагын өнүктүрүүгө чегерүүлөр

14221700

Радиожыштык спектрин пайдалануу үчүн төлөм

14221800

Баалуу металлдардан жасалган зер жана башка турмуш-тиричилик
буюмдарын сыноо жана эн тамгалоо

14221900

Дагы башка төлөмдөр

31

содержание

Төлөм багытынын аталышы

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2018

содержание

Төлөмдүн
коду

Төлөм багытынын аталышы

14222000

Мамлекеттик алымдар

14222100

Каттоо органдары тарабынан алына турган мамлекеттик алым

14222200

Юстиция органдары тарабынан алына турган мамлекеттик алым

14222300

Сот органдары тарабынан алына турган мамлекеттик алым

14222400

Патенттик алым

14222500

Декларациялоодо нотариалдык аракеттерди жасагандыгы үчүн
алынуучу мамлекеттик алым

14222900

Мамлекеттик башка алымдар

14223000

Бир жолку декларациялык төлөм

14223100

Бир жолку декларациялык төлөм

14224000

Жыйымдар

14224100

Мамлекеттик каттоо үчүн жыйымдар

14224200

Калктуу пункттардын таштандысын чыгаруу үчүн төлөм

14224300

Автотранспортту парковкалоо жана автотоктотмо үчүн жыйымдар

14224400

Этил спирти жана алкоголдук продукцияларды өндүрүү жана жүгүртүү
боюнча жыйымдар

14224500

Таразага тартуу, өлчөө, өткөрүү жана жүрүү үчүн жыйымдар

14224900

Дагы башка жыйымдар

14230000

Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр

14231000

Медициналык кызмат көрсөтүүлөр

14231100

Амбулатордук деңгээлде консультациялык-диагностикалык жардам
көрсөтүү үчүн акы

14231200

Амбулатордук деңгээлде дарылоо иш чараларын жүргүзүү үчүн акы

14231300

Стационарды алмаштыруучу бөлүмдөрдө медициналык жардам
көрсөтүү үчүн акы

14231400

Адистештирилген стационарларда медициналык жардам көрсөтүү үчүн
акы

14231600

Стоматологиялык жардам көрсөтүү үчүн акы

14231700

Дезинфекциялык, дезинсекциялык жана дератизациялык жумуштарды
жүргүзгөндүгү үчүн акы

14231800

Медициналык жардамдын жогорку технологиялуу түрлөрүн
көрсөткөндүгү үчүн акы (белгиленген квотадан ашык)

14231900

Классификацияланбаган медициналык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы
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14232000

Билим берүү жана маданий кызмат көрсөтүүлөр

14232100

Окуу жайларында сунушталган билим үчүн акы (ЖОЖ, КТО, ООЖ)

14232200

Жалпы билим берүүчү мектептердин бүтүрүүчүлөрүн - өзгөчө үлгүдөгү
документтерди алууга талапкерлерди тестирлөөнү жүргүзүү акысы

14232300

Окуучулардын окуу-өндүрүштүк ишинен түшүүлөр, жатаканаларда,
мейманканаларда жашоо акысы

14232400

Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат
көрсөтүү акысы

14232500

Окутуу программаларын, курстарды, семинарларды,
конференцияларды уюштуруу жана жүргүзүү үчүн акы

14232600

ЖОЖго чейин, ЖОЖдон киийн жана кошумча билим берүүнү көрсөтүү
үчүн акы

14232700

Театралдык оюндарды көргөзгөндүгү үчүн акы

14232800

Маданият мекемелеринин залдарын жана имараттарын, ошондой эле
жабдууларын жана шаймандарын бергендиги үчүн акы

14232900

Классификацияланбаган билим берүү жана маданият кызмат
көрсөтүүлөрү үчүн акы

14233000

Социалдык кызмат көрсөтүүлөр

14233100

Чет өлкөдө ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү үчүн акы

14233200

Чет өлкөлүк жумушчу күчтү ишке тартуу жана ишке уруксат берүү үчүн
акы

14233300

Интернет-журналда илимий статьяларды жарыялоо үчүн акы

14233400

Жолугушууга бөлмөлөрдү берүү үчүн акы

14233500

Ден-соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ден-соолукту
чындоо үчүн санаториялык-курорттук жолдомолорду бергендиги үчүн
акы

14233600

Протездик-ортопедиалык буюмдарды даярдоо жана берүү үчүн акы

14233900

Классификацияланбаган социалдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы

14234000

Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башка
документтерди берүү кызматтары

14234100

Байланыш жабдууларына жана кызмат көрсөтүүлөрүна ылайык келүү
сертификатын берүү үчүн акы

14234200

Аскерге милдеттүүлөргө, аскер кызматчыларына аскердик-эсепке алуу
документтеринин дубликаттарын берүүгө акы

33

содержание

Төлөмдүн
коду

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2018

Төлөмдүн
коду

Төлөм багытынын аталышы

14234300

Диплом/аттестатты берүү, илимий даражаны ыйгаруу жана илимий
билимдерди ыйгаруу жөнүндө документтерди нострификациялоо үчүн
акы

14234400

Маалымдамаларды, күбөлүктөрдү, ишеним каттын жана полистин
дубликатын берүү акысы

14234500

Лабораториялардын, продукцияны, персоналды жана башкалардын
компетенттүүлүгүн ырастоо үчүн акы

14234600

Сертификаттарды берүү акысы

14234700

Апостиль коюу үчүн акысы

14234900

Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башкаларды берүү
боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөргө акы

14235000

Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза боюнча кызмат
көрсөтүүлөр

14235100

Табыштамалар жана келишимдер боюнча дезинфекциялык
каражаттардын активдүүлүгүн аныктоо үчүн төлөм

14235200

Пландан тышкары иштерди жүргүзүү үчүн акы

14235300

Экспертиза жана изилдөө жүргүзүү үчүн акы

14235400

Тестирлөөнү жана билимдерди текшерүүнү жүргүзүү акысы

14235500

Талдоо жана изилдөө жүргүзүү акысы

14235600

Ветеринардык жана клиникалык кароо акысы

14235700

Табыштамалар жана келишимдер боюнча
санитардык-эпидемиологиялык экспертиза жүргүзүү

14235800

Жеке жана юридикалык жактардын табыштамалары боюнча
ветеринардык дары каражаттарынын натыйжалуулугуна жана
коопсуздугуна экспертиза жүргүзүү

14235900

Классификацияланбаган изилдөө,талдоо,баалоо жана экспертиза
боюнча кызмат көрсөтүүнүн акысы

14236000

Маалымат берүү жана басып чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрү

14236100

Диссертациялардын авторефераттары жана диссертациялар боюнча
маалымат сунуштоо акысы

14236200

Статистикалык байкоолорду жүргүзүү, статистикалык маалыматты
берүү акысы

14236300

Маалыматты издөө, тандоо жана берүү акысы

14236400

Ар кандай иш чараларды уюштуруу, жүргүзүү акысы

14236500

Документтерди убактылуу пайдаланууга берүү акысы
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14236600

Документтерди тариздөө жана жарандарды документтөө акысы

14236700

Геологиялык маалыматтык ресурстарды пайдаланууга берүү

14236800

Илимий-техникалык адабиятты жана документацияларды сканерлөө
жана көчүрмөлөө

14236900

Маалымат берүү жана басып чыгаруу боюнча классификацияланбаган
кызмат көрсөтүүлөр акысы

14237000

Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу

14237100

Зыянкечтерге каршы химиялык жана биологиялык тазалоо акысы

14237200

Карантин алдындагы продуктуларды, каражаттарды жана
имараттарды зыянсыздандыруу

14237300

Карантин изоляторунда жаныбарларды багуу акысы

14237400

Товарларды жана транспорт каражаттарын бажылык коштоп жүрүү
акысы

14237500

Документтерди даярдоо, кабыл алуу жана сактоо акысы

14237600

Келишимдер боюнча объектилерди кайтаруу жана коопсуздугун
камсыз кылуу акысы

14237700

Бат күйүп кетме, күчтүү таасирдүү, уулу заттарды коштоп жүрүү акысы

14237800

Буйрутмачынын демилгеси боюнча документтерди, ошондой эле
мекемелер үчүн иштердин жеке жана тармактык номенклатурасын
мамлекеттик сактоого өткөрүп берүүгө даярдоо

14237900

Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу боюнча
классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр акысы

14238000

Кызмат көрсөтүүнүн башка түрлөрү

14238100

Суу пайдалануучуларына сууну жеткирүү акысы

14238200

Өзгөчө кайтарылган жаратылыш аймактарга кирүү акысы

14238300

Жыгачты жана отургузулуучу көчөттөрдү саткандыгы үчүн акысы

14238400

Эл аралык патенттик классификация боюнча теманы
классификациялоо акысы

14238500

Диссертациялардын авторефераттарын индекстөө акысы

14238600

Короо-жай курулмаларын орнотуу жана эксплуатациялоо үчүн схема
картасын иштеп чыгуу акысы

14238700

Өткөрүү-техникалык, суу астында ишти жана дайвингди уюштуруу
жана жүргүзүү акысы
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14238800

Иш-чараларды форматтан тышкары өткөрүү жана уюштуруу үчүн
төлөм

14238900

Кызмат көрсөтүүнүн башка классификацияланбаган түрлөрү үчүн акы

14239000

Дагы башка түшүүлөр

14239100

Камкорчулук төгүмдөрү

14239200

Биргелешкен илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн эл аралык
институттардан чегерүүлөр

14239300

Жеке өндүрүш товарларын сатуудан түшкөн каражаттар

14239400

Мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин келишим негизинде
көрсөтүлгөн ведомство аралык кызмат көрсөтүүлөрдү көрсөткөндүк
үчүн төлөм

14239500

Жогору жана төмөн турган мекемелерден чегерүүлөр

14239900

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү категорияга
таандык дагы башка түшүүлөр

14300000

Айыптар, санкциялар, конфискациялар

14310000

Административдик айыптар,санкциялар, конфискациялар

14311000

Административдик айыптар,санкциялар, конфискациялар

14311100

Административдик айыптар

14311200

Ашкереленген контрабанданы сатып өткөрүүдөн түшүүлөр

14311300

Конфискацияланган мүлктү сатып өткөрүүдөн түшүүлөр

14311400

Контролдук-көзөмөл чараларын жүргүзүүдөн түшүүлөр

14311500

Экономикалык кылмыштар боюнча келтирилген зыяндын ордун
толтуруу акысы

14311600

Экологиялык зыяндын ордун толтуруу акысы

14311700

Айыл чарба өндүрүшүндөгү жоготуулардын ордун толтуруу

14400000

Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер
жана гранттар

14410000

Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер
жана гранттар

14411000

Учурдагы

14411100

Учурдагы жардам

14412000

Капиталдык

14412100

Капиталдык жардам

36

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2018

Төлөмдүн
коду
14500000

Дагы башка салыктык эмес кирешелер

14510000

Дагы башка салыктык эмес кирешелер

14511000

Дагы башка салыктык эмес кирешелер

14511100

Мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер

14511200

Курстук пайда/чыгым

14511400

Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө
чегерүүлөр

14511900

Дагы башка салыктык эмес кирешелер

14512000

Пенсиялык топтоолордун түшүшү» элементи менен толукталсын

14512100

МТПФга башкаруучу компаниялардан пенсиялык топтомо
каражаттарынын түшүшү

»
−− «Мамлекеттик бюджеттен чыгашалар боюнча төлөмдөр»
2-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин:
«
20000000

МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТТЕН ЧЫГАШАЛАР БОЮНЧА ТӨЛӨМДӨР

21000000

Кызматкерлердин эмгек акысы

21100000

Маяна

21110000

Маяна

21111000

Туруктуу кызматкерлердин маянасы

21111100

Негизги маяна

21111200

Yстөк акы

21111300

Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар

21112000

Убактылуу кызматкерлердин маянасы

21112100

Контракт же убактылуу негизде жалданган кызматкерлер

21200000

Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү

21210000

Социалдык Фондго төгүмдөр

21211000

Социалдык Фондго төгүмдөр

21211100

Пенсиялык фондго төгүмдөр
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21211200

Медициналык камсыздандыруу фондуна төгүмдөр

22000000

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

22100000

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

22110000

Кызматтык кыдырууларга чыгашалар

22111000

Өлкө ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары

22111100

Транспорттук чыгашалар

22111200

Мейманкана чыгашасы

22111300

Суткалык чыгаша

22112000

Чет өлкөгө иш-сапарга чыгашалар

22112100

Транспорттук чыгашалар

22112200

Мейманкана чыгашасы

22112300

Суткалык чыгаша

22120000

Байланыш кызматын көрсөтүү

22122000

Байланыш кызматын көрсөтүү

22122100

Телефондук кызмат көрсөтүү жана факсимилдик байланыш

22122200

Уюлдук байланыш кызматын көрсөтүү

22122300

Фельдъегердик байланыш кызматын көрсөтүү

22122400

Почтолук байланыш кызматын көрсөтүү

22122500

Телерадиопрограммаларды трансляциялоо боюнча кызмат көрсөтүүгө
акы

22122900

Дагы башка байланыш кызматын көрсөтүү

22130000

Ижара акысы

22131000

Ижара акысы

22131100

Имараттардын жана жайлардын ижарасы

22131200

Жабдуулар жана шаймандар ижарасы

22131300

Транспорт каражаттарынын ижарасы

22131900

Дагы башка мулктердун ижарасы

22140000

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр

22141000

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр

22141100

Бензин, дизель жана башка күйүүчү майлар

38

22141200

Запастык бөлүктөрдү алуу

22141300

Транспорт каражаттарын тейлөө

22141900

Дагы башка транспорт кызматын көрсөтүү

22150000

Дагы башка товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу

22151000

Дагы башка кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу

22151100

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу

22151200

Консультанттардын кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу

22151400

Маалымат технологияларынын тармагындагы тейлөө кызматтары

22152000

Мулктү күтүү жагында кызмат көрсөтүүлөр

22152100

Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы

22152200

Тарых жана маданият эстеликтерин реставрациялоо

22152900

Имарат, жайларды жана мүлктөрду күтүүнүн дагы башка кызматтары

22153000

Мамлекеттик кызматчыларды жана калкты окутуу чыгымдары

22153100

Мамлекеттик кызматчыларды окутуу чыгымдары

22153200

Кыска мөөнөттүү негизде кесиптик техникалык билим беруу окуу
жайларында улуу муундагы адамдарды окутуу жана кайра окутуу

22153300

Адистерди окутуу жана кайра окутуу чыгашалары

22154000

Башка тейлөө кызмат көрсөтүүлөрүна төлөөгө байланышкан
чыгымдар

22154100

Өкүлчүлүк чыгашалары

22154200

Бланктарды, медалдарды, төш белгилерди даярдоо үчүн чыгымдар

22154300

Маалыматтык-коммуникациялык кызмат көрсөтүүлөрдү көрсөтүүгө акы

22154900

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу менен дагы
башка кызмат көрсөтүү

22160000

Саламаттыкты сактоо системасында бирдиктуу статья менен
берилген чыгашалар,

22161000

Саламаттыкты сактоо системасында бирдиктуу статья менен
берилген чыгашалар,

22161100

Саламаттыкты сактоо системасында бирдиктуу статья менен
берилген чыгашалар,

22170000

Медициналык товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып
алуу
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22171000

Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды сатып
алуу

22171100

Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды сатып
алуу

22171200

Инсулин жана инсулиндүү препараттарды сатып алуу

22171300

Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү, ветеринардык
каражаттарды жана кызматтык жаныбарларга керектүү препаратарды
сатып алуу

22172000

Медициналык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга байланышкан
чыгымдар

22172100

Лабораториялык жана диагностикалык изилдөөлөрдү сатып алуу үчүн
чыгымдар

22180000

Тамак-аш азыктарын сатып алуу

22181000

Тамак-аш азыктарын сатып алуу

22181100

Тамак-аш азыктарын сатып алуу

22181200

Тамак-аш азыктарына төлөмдөрдү компенсациялоо

22181300

Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү, кызматтык
жаныбарларга жем сатып алуу

22181400

Тамак-аш боюнча үлүшкө төлөгөө чыгымдар

22190000

Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү
беренелер тарабынан берилген чыгымдар

22191000

Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү беренелер
тарабынан берилген чыгымдар

22191100

Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү беренелер
тарабынан берилген чыгымдар

22200000

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу

22210000

Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар

22211000

Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар

22211100

Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар

22211200

Курулмаларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар

22211300

Камсыз кылууларды жана шаймандарды учурдагы оңдоого кеткен
чыгымдар

22220000

Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана
материалдарды алуу
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22221000

Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана
материалдарды алуу

22221100

Камсыз кылууларды алуу

22221200

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка предметтерди жана
материалдарды сатып алуу

22230000

Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык
предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо

22231000

Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык
предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо

22231100

Кийимдерди жана башка формалык жана атайын формалуу
кийимдерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо

22240000

Көмүрдү жана отундун башка түрлөрүн сатып алуу

22241000

Көмүрдү жана отундун башка түрлөрүн сатып алуу

22241100

Таш көмүрдү сатып алуу

22241200

Отундун башка түрлөрүн сатып алуу

22250000

Күзөт кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу

22251000

Күзөт кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу

22251100

Мекемеден сырткары күзөттүн тейлөө кызмат көрсөтүүлөрүн сатып
алуу

22251900

Башка күзөт кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу

22260000

Тындыруу боюнча банктардын кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө
чыгашалар

22261000

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу жайгаштыруу жана
тындыруу боюнча банктардын кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө
чыгашалар

22261100

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, төлөөгө
байланышкан каржы кызматтары

22261200

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, төлөөгө
байланышкан башка кызматтары

22261300

Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасынын бюджеттеринин
тейлөө боюнча Улуттук банктын, коммерциялык банктардын жана
финансы-кредиттик мекемелердин кызмат көрсөтүүлөрүнө төлөө

22270000

Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча кызмат
көрсөтүүлөргө акы төлөөгө чыгымдар
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22271000

Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча кызмат
көрсөтүүлөргө акы төлөөгө чыгымдар чыгымдарга

22271100

Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча коммерциялык
банктардын кызмат көрсөтүүлөрүнө төлөө чыгымдары

22271200

Пенсиянын топтомо бөлүгүн төлөө боюнча коммерциялык банктардын
кызмат көрсөтүүлөрүнө төлөө чыгымдары

22272000

Пенсияларды жана жөлөкпулдарды төлөө боюнча почта кызмат
көрсөтүүлөрүнө акы төлөө боюнча чыгымдар

22272100

Пенсияларды жана жөлөкпулдарды төлөө боюнча “Кыргызпочтасы”
МИ кызмат көрсөтүүлөрүна акы төлөөгө чыгымдар.кызмат
көрсөтүүлөрүнө төлөө чыгымдары

22272200

Пенсиянын топтоо бөлүгүн төлөө боюнча “Кыргызпочтасы” МИ кызмат
көрсөтүүлөрүнө акы төлөөгө чыгымдар.

22300000

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр

22310000

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр

22311000

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр

22311100

Сууга акы

22311200

Электр энергиясына акы

22311300

Жылуулук энергиясына акы

22311400

Газга акы

22350000

Башка коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы

22351000

Башка коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы

22351100

Лифтти колдонуу үчүн акы

22351200

Унаа токтотуучу жайлардын жана гараждардын ижарасына акы

22351900

Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы

24000000

Пайыздар

24100000

Резидент эместерге пайыздар

24110000

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер
жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө

24111000

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер
жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө

24111100

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана
зайымдар боюнча пайыздарды төлөө
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24200000

Мамлекеттик башкаруу секторунан тышкары резиденттерге
төлөнүүчү пайыздар

24210000

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө

24211000

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө

24211100

Мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды
төлөө

24211200

Мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды
төлөө

24220000

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө

24221000

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө

24221100

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө

24300000

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине
пайыздар

24310000

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине
пайыздарды төлөө

24311000

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине
пайыздарды төлөө

24311100

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине
пайыздарды төлөө

25000000

Субсидиялар

25100000

Мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

25110000

Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

25111000

Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

25111100

Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

25120000

Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

25121000

Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

25121100

Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

25200000

Менчик ишканаларга субсидиялар

25210000

Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар

25211000

Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар

25211100

Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар

25220000

Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар

25221000

Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар
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25221100

Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар

26000000

Гранттар жана төгүмдөр

26100000

Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө гранттар

26110000

Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө учурдагы гранттар

26111000

Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө учурдагы гранттар

26111100

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар

26120000

Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө капиталдык гранттар

26121000

Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө капиталдык гранттар

26121100

Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө капиталдык гранттар

26200000

Эл аралык уюмдарга гранттар

26210000

Эл аралык уюмдарга учурдагы төгүмдөр

26211000

КМШ алкагында эл аралык уюмдарга жана бирикмелерге
төгүмдөр

26211100

Эл аралык уюмдарга төгүмдөр

26211200

КМШ алкагында интеграциялык бирикмелерге төгүмдөр

26211300

КР ЖӨБ органдарынын ассоциациясы, союздарына төгүмдөр

26211900

Дагы башка кайтарымсыз которуулар

26220000

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар

26221000

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар

26221100

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар

26300000

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине гранттар

26310000

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине учурдагы
гранттар

26311000

Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер

26311100

Теңөөчү трансферттери

26311200

Максаттуу трансферттери

26313000

Социалдык фондго бөлүнгөн каражаттар

26313100

Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча
пенсиянын базалык бөлүгү

26313210

Бийик тоолуу шарттарда иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар

26313220

Алыскы барууга кыйын райондордо иштегендиги үчүн
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26313230

Көп балалуу энелерге жана тубаса майып балдардын энелерине
пенсиялар

26313300

Калктын айрым категориялары боюнча пенсиялар

26313400

Аскер кызматкерлеринин пенсиялары

26313500

Аскер кызматкерлеринин курман болуусунда, майыптык алуусунда
милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу

26313600

Электр энергиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төлөмдөр

26313700

Чернобыль АЭСте авариянын кесепеттерин жоюуга катышкандарга,
эмгектик мертинүү боюнча компенсациялык төлөмдөр

26313800

Пенсияларга үстөк акылар

26314000

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетине
берилүүчү каражаттар

26314100

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетине
берилүүчү каражаттар

26315000

Социалдык фондунун бюджетинен берилүүчү каражаттар

26315100

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетине
берилүүчү каражаттар

26315200

Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондунун каражаттарын
бөлүштүрүү боюнча ыйгарым укукуктуу органга берилүүчү каражаттар

26315300

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна берилүүчү каражаттар

26320000

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине
капиталдык гранттар

26321000

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине
капиталдык гранттар

26321100

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык
гранттар

27000000

Социалдык жөлөк пулдар жана төлөмдөр

27100000

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул

27110000

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул

27111000

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул

27111100

Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча төлөмдөр

27111200

Пенсионердин сөөгүн коюуга жөлөкпул

27111300

Аскер кызматкерлерине пенсиялар
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27111400

Аскер кызматкерлери каза болгондо, майыптык алганда мамлекеттик
милдеттүү камсыздандыруу боюнча төлөмдөр

27111500

Пенсиянын топтомо бөлүгүн төлөө

27115000

Калкты медициналык камсыздандыруу

27115100

16 жашка чейинки балдарды медициналык камсыздандыруу

27115200

Пенсионерлерди медициналык камсыздандыруу

27115300

Социалдык жөлөк пул алган адамдарды медициналык
камсыздандыруу

27115400

21 жашка чейинки студенттер үчүн медициналык камсыздандыруу
үчүн компенсациалык төлөмдөр

27115500

Жумушсуздарды медициналык камсыздандыруу үчүн компенсациалык
төлөмдөр

27115600

Аскердик кызматкерлерин медициналык камсыздандыруу үчүн
компенсациалык төлөмдөр

27200000

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул

27210000

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул

27211000

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул

27211100

Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жөлөк пул

27211200

Бала төрөлгөндө бир жолку жөлөк пул

27211300

Бала 3 жашка чыкканга чейин энеге жөлөк пул

27211400

Жумушсуздук боюнча жөлөк пул

27211500

Калкка социалдык төлөөлөр

27211600

Баккан адамынан айрылганга байланыштуу компенсациялык төлөөлөр

27212000

Дагы башка социалдык жөлөк пул жана төлөөлөр

27212100

Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөк пул

27212200

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул

27212300

Сөөк коюуга жөлөк пул төлөө

27213000

Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка
жеңилдиктер

27213100

Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер

27214000

Калктын ишке орношуусуна көмөк көрсөтүү боюнча дагы башка
чыгашалар

46

27214100

Кесиптик окутууга чыгашалар

27214200

Коомдук иштерди уюштурууга чыгашалар

27214300

Чакан кредиттөөгө чыгашалар

27214400

Жумуш орунуна чек

27215000

Ден соолукту чыңдоо иш-чараларына чыгашалар

27215100

Кызматкерлерди жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугун
чыңдоо иш-чараларына чыгашалар

27216000

Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам

27216100

Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам

28000000

Башка чыгашалар

28200000

Дагы башка ар түрдүү чыгашалар

28210000

Стипендиялар

28211000

Стипендиялар

28211100

Стипендиялар

28214000

ГНПФдан жаңылыш чегерилген акча каражаттарын которуу

28214100

ГНПФдан жаңылыш чегерилген акча каражаттарын которуу

28220000

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар

28221000

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар

28221100

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар

28230000

Соттун чечимдердин аткаруу

28231000

Соттун чечимдердин аткаруу

28231100

Соттун чечимдердин аткаруу

28231200

Ээлеген кызматынан мыйзамсыз бошотулган кызмат адамдарына
компенсациялар

28240000

Резервдик фонддор

28241000

Резервдик фонддор

28241100

Резервдик фонддор

28250000

Пенсиялык топтомо каражаттарын өткөрүп берүү

28251000

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду тарабынан топтомо
каражаттарын өткөрүп берүү
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28251100

Пенсиялык топтомо акча каражаттарын башкаруучу компанияларга
башкарууга ишенип өткөрүп берүү

28251200

Пенсиялык топтомо фонддорго пенсиялык топтомо каражаттарын
өткөрүп берүү

28260000

Пенсиялык топтомо каражаттарын инвестициялоо боюнча
чыгымдар

28261000

Пенсиялык топтомо каражаттарын инвестициялоо боюнча
чыгымдар

28261100

Башкаруучу компаниялардын кызматтары

28261200

Депозитарийлердин кызматтары

28261300

Аудиторлордун кызматтары

28261400

Жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу келишимдери боюнчп
камсыздоочулардын кызматтары

28261500

Пенсиялык топтомо каражаттарын түзүү жана инвестициялоо боюнча
башка катышуучулардын кызматтары

28270000

Туура эмес киргизилген акча каражаттарды МТПФ которуу

28271000

Туура эмес киргизилген акча каражаттарды МТПФдан которуу

28271100

Туура эмес киргизилген акча каражаттарды МТПФдан которуу

28280000

Социалдык фондунун өнүктүрүү фонду

28281000

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун өнүктүрүү
фонду

28281100

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун өнүктүрүү фонду

».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 17-январындагы
№ 2018-П-14/2-6-(ПС)

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын
20 жана 68-беренелерине, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз
Республикасынын төлөм системасы жөнүндө» мыйзамынын
26-беренесине, «Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат
берүү тутуму жөнүндө» мыйзамына таянуу менен, Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төлөм системасы
боюнча комитети жөнүндө» жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:
−− Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/4 «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын төлөм системасы боюнча комитети жөнүндө»
жобону бекитүү тууралуу» токтому;
−− Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2016-жылдын 24-февралындагы № 10/9 «Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/4 «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын төлөм системасы боюнча комитети жөнүндө» жобону
бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду
киргизүү жөнүндө” токтому;
−− Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2016-жылдын 14-сентябрындагы № 37/5 «Улуттук банк Башкармасынын
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2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/4 ««Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын төлөм системасы боюнча комитети жөнүндө» жобону
бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду
киргизүү жөнүндө» токтому.
3. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
4. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин
күчүнө кирет.
5. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана документ менен иш алып
баруу бөлүмү ушул токтом менен тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрдү,
областтык башкармалыктарды жана Баткен областындагы
өкүлчүлүктү тааныштырсын.
6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз
Республикасынын коммерциялык банктарын, төлөм системасынын
операторлорун жана эл аралык төлөм системаларынын операторлорун
тааныштырсын.
7. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун
басары, айым Л. Дж. Орозбаевага ыйгарылсын.
Төрага

Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2018-жылдын
17-январындагы
№ 2018-П-14/2-6-(ПС)
токтомуна карата тиркеме

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Төлөм системасы боюнча комитети жөнүндө»
ЖОБО

1. Бул жободо Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм
системасы боюнча комитетинин (мындан ары – Комитет) ыйгарым
укуктары, негизги милдеттери, аны түзүү жана иш тартиби аныкталат.
2. Комитет, ушул жобого жана Улуттук банктын башка ченемдик
укуктук актыларына ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук
банк Башкармасы (мындан ары – Улуттук банк) тарабынан Кыргыз
Республикасынын төлөм системасын методология жана өнүктүрүү,
жөнгө салуу жана көзөмөлдүк (оверсайт) чөйрөсүнө кирген маселелер
боюнча чечимдерди кабыл алууга, ошондой эле төлөм системасынын
операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоого,
жөнгө салууга жана аларды пруденциалдык көзөмөлдөөгө ыйгарым
укук чегерилген, туруктуу иштеген коллегиалдуу орган болуп саналат.
3. Комитет тарабынан кабыл алынган чечимдер Улуттук
банктын түзүмдүк бөлүмдөрү, ошондой эле төлөм системаларынын
операторлору, төлөм уюмдары, төлөм системасынын катышуучулары
жана Улуттук банктын көзөмөлдүгүнө алынган башка юридикалык
жактар тарабынан милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш. Зарыл
учурда Комитет маселени кароого алуу үчүн Улуттук банк
Башкармасынын, Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин жана
башка комитеттеринин отурумдарында сунуштоону демилгелеши
мүмкүн. Комитет тарабынан кабыл алынган чечимдер Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары - Улуттук банк)
түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан Кыргыз Республикасынын төлөм
системаларынын операторлору жана төлөм уюмдары милдеттүү
түрдө аткарылууга тийиш.
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4. Комитет өз ишин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук
актыларына, ушул жобого жана Комитеттин Регламентине таянуу
менен жүргүзөт.
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2-глава. Комитеттин негизги максаттары,
милдеттери жана функциялары
5. Комитет тарабынан Кыргыз Республикасынын төлөм системасын
өнүктүрүү багыттары, Кыргыз Республикасынын төлөм системасын
өнүктүрүү, жөнгө салуу жана көзөмөлдүк (оверсайт), төлөм
системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин
лицензиялоо, жөнгө салуу жана аларды пруденциалдык көзөмөлдөө
боюнча максаттарды жана милдеттерди аныкталат, ошондой эле
Комитеттин чечимдеринин жүзөгө ашырылышына контролдукту
жүзөгө ашырат.
6. Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын иш
натыйжалуулугун, ишенимдүүлүгүн жана коопсуздугун камсыз
кылуу үчүн аны координациялоо Комитеттин негизги максаты болуп
саналат.
7. Комитеттин Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын
үзгүлтүксүз иштөөсү жана өнүгүүсү боюнча маселелерге
тиешелүү милдеттери болуп, төмөнкүлөр боюнча чечимдерди кабыл
алуу, сунуш-көрсөтмөлөрдү (корутундуларды) иштеп чыгуу жана
сунуштоо саналат:
−− Кыргыз Республикасынын төлөм системасын өнүктүрүү
багыттары;
−− Кыргыз Республикасынын төлөм системасы боюнча ченемдик
укуктук базаны камсыз кылуу жана өркүндөтүү боюнча ишти
координациялоо;
−− төлөм системасы маселелери боюнча (көзөмөл, жөнгө
салуу, иштеп чыгуу, интеграциялоо ж.б.) башка өлкөлөрдүн улуттук
(борбордук) банктар менен кызматташууну координациялоо;
−− төлөм системасынын ишине тиешелүү күндөлүк маселелер;
−− Кыргыз Республикасынын төлөм системасын көзөмөлдөө
(оверсайт);
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−− Кыргыз Республикасынын төлөм системасын эл аралык төлөм
системалыры менен жана башка өлкөлөрдүн улуттук төлөм системасы
менен инеграциялоо;
−− Кыргыз Республикасынын төлөм системасын учурдагы абалын
контролдоо;
−− системалуу мааниге ээ төлөм системаларынын жана алардын
айрым компоненттеринин иш регламентин кароого алуу жана бекитүү;
−− Кыргыз Республикасынын төлөм системасын өнүктүрүү жана
өркүндөтүү боюнча негизги багыттарды жана долбоорлорду жүзөгө
ашыруу боюнча иштерди координациялоону жана контролдукка
алууну;
−− Кыргыз Республикасынын төлөм системасын өнүктүрүү жана
өркүндөтүү боюнча долбоорлорду жүзөгө ашыруу пландарын жана
мөөнөттөрүн кароого алуу, бекитүү, корректировкалоо;
−− төлөм системаларынын банктар аралык соода системалары
жана чет өлкө төлөм системалары менен өз ара аракеттенүү;
−− төлөм системасында орун алышы ыктымал болгон
тобокелдиктерди жана аларды төмөндөтүү боюнча сунуштарды
кароого алуу, төлөм системасында орун алышы ыктымал болгон
тобокелдиктерди төмөндөтүү боюнча чечимдерди кабыл алуу;
−− Улуттук банк алардын операторлору болуп саналган төлөм
системаларынын (Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук
системасы жана Майда жана чекене төлөмдөрдүн пакеттик клиринг
системасы) кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтерди белгилөө;
−− төлөм/банктык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануучулардын
укугун коргоо максатында төлөм системаларынын операторлору
жана төлөм уюмдары тарабынан сунушталган төлөм кызмат
көрсөтүүлөрүн монополияга каршы жөнгө салуу боюнча тарифтик
саясат маселелерин кароого алуу; төлөм системасына тиешелүү
маселелерде керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча өз убагында
чечимдерди иштеп чыгуу жана кабыл алуу;
−− ченемдик документтердин долбоорлорун, типтүү келишимдер
долбоорлорун жана төлөм системаларынын интеграциялык
долбоорлорунун алкагында сунуш-көрсөтмөлөрдү кароого алуу.
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8. Комитеттин төлөм системасынын операторлорунун жана
төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо, жөнгө салуу жана аларды
пруденциалдык көзөмөлдөө жагында милдеттеринен болуп
төмөнкүлөр саналат:
1) төмөнкү ишкердиктерге лицензияларды берүү/лицензиянын
колдонуу мөөнөтүн токтотуу жагында чечим кабыл алуу:
−− үчүнчү жактардын пайдасына өз иш натыйжасынан болуп
саналбаган, маалымат технологияларына жана электрондук
каражаттарга, төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм
системасынын компоненттери аркылуу товарлар жана кызмат
көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү кабыл алуу жана
жүргүзүү боюнча кызматтарды көрсөтүү;
−− процессинг жана клиринг борборлору тарабынан төлөм
системасынын катышуучуларына үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана
эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды (процессинг,
клиринг) кабыл алуу, иштеп чыгуу жана сунуштоо боюнча кызматтарды
көрсөтүү.
2) төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын
ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча
чечим кабыл алуу;
3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол берилген
учурларда, төлөм системасынын операторлоруна жана төлөм
уюмдарына карата эскертүү жана таасир этүү чараларын колдонуу
боюнча чечим кабыл алуу.
9. Стратегиялык максаттарды аныктоонун алкагында, Комитет ага
жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөнкүлөрдү жүзөгө ашырат:
−− төлөм системасын өнүктүрүүнүн негизги багыттарын кароого
алат;
−− төлөм системасына көзөмөлдүк (оверсайт) боюнча саясатты
кароого алат;
−− төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын
ишине талаптарды белгилөө боюнча сунуштарды кароого алат;
−− төлөм системасынын операторлору жана төлөм уюмдарына
карата жергиликтүү сыяктуу эле, чет өлкөлүк башка көзөмөл органдары
менен өз ара иш алып барат.
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10. Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине көзөмөл
(оверсайт) жүргүзүү алкагында:
−− Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн төлөм системасын
жөнгө салуу жана көзөмөл (оверсайт) боюнча ишин координациялоо;
−− системалуу мааниге ээ, маанилүү жана улуттук төлөм
системалардын ошондой эле орчундуу төлөм инфраструктуралардын
тизмесин кароого алуу жана бекитүү;
−− төлөм системасынын көзөмөлдөө (оверсайт) ыкмаларын
бекитүү;
−− системалуу мааниге ээ, маанилүү жана улуттук төлөм
системасынын баа берүүлөрүн, ошондой эле төлөм системаларынын
баа берүү/ баа берүүсүнүн натыйжаларын, ошондой эле төлөм
системаларынын баа берүү/баа берүүсүнүн натыйжалары боюнча
сын-пикирлерди четтетүү жана сунуш-көрсөтмөлөрдү ишке ашыруу
боюнча планды карап чыгуу жана бекитүү;
−− системалуу мааниге ээ, маанилүү жана улуттук төлөм
системаларынын баа берүүнүн/ баа берүүсүнүн жыйынтыктары
боюнча иш-чаралар планынын аткарылышына контролдук кылуу;
−− системалуу мааниге ээ, маанилүү жана улуттук төлөм
системаларынын ишине карата талаптарды иштеп чыгуу жана аларды
координациялоо;
−− тɵлɵм системаларынын катышуучуларына карата таасир этүү
чараларын көрүү колдонуу жөнүндө чечим кабыл алууда банктык
көзөмөл органдары жана Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети
менен өз ара иш алып баруу;
−− Улуттук банктын Кыргыз Республикасынын мамлекиттик
органдары жана башка өлкөлөрдүн борбордук банктары менен төлөм
системасына көзөмөл (оверсайт) жагында өз ара иш алып баруу;
−− ченемдик документтердин долбоорлорун, макулдашуулардын
/келишимдердин долбоорлорун кароого алуу жана макулдашуу жана
аларды бекитүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу (Улуттук банк
Башкармасынын токтому, Төлөм системасы боюнча комитеттин
чечими).
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11. Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жагында ченемдик
укуктук базаны өркүндөтүү боюнча ишти координациялоонун
алкагында:
−− ченемдик документтердин долбоорлорун, макулдашуулардын
/келишимдердин долбоорлорун кароого алуу жана макулдашуу жана
аларды бекитүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу (Улуттук банк
Башкармасынын токтому, Төлөм системасы боюнча комитеттин
чечими);
−− төлөм системалары маселелери боюнча ченемдик укуктук
актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу, макулдашуу мөөнөттөрүн
координациялоо.
12. Төлөм системаларынын операторлоруна жана төлөм
уюмдарына лицензия берүүнүн алкагында:
−− Төлөм
системалары
башкармалыгынын
лицензия
берүү алдындагы текшерүүнүн жана төлөм системасынын
операторлорунун жана төлөм уюмдарынын лицензия алуу үчүн
сунуштаган документтерине талдап-иликтөөлөрдүн жыйынтыктары
боюнча корутундусун кароо;
−− төлөм системасынын операторлоруна жана төлөм уюмдарына
лицензия берүү/лицензия берүүдөн баш тартуу жагында чечим кабыл
алуу;
−− уюштуруучунун тиешелүү өтүнүч катынын/билдирүүсүнүн
негизинде төлөм системаларынын операторунун/төлөм уюмунун ишин
токтотуу жөнүндө чечимди кошо алганда, төлөм системаларынын
операторунан/төлөм уюмунан лицензияны кайтарып алууу тууралуу
чечимин кабыл алуу.
13. Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм
уюмдарынын ишин жөнгө салуунун алкагында:
−− төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын
ишине карата талаптарды координациялоо жана иштеп чыгуу;
−− төлөм системасынын операторлору жана төлөм уюмдарына
карата жергиликтүү сыяктуу эле, чет өлкөлүк көзөмөл органдары
менен өз ара иш алып баруусун координациялоо.
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14. Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм
уюмдарынын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн
алкагында:
−− инспектордук текшерүүлөрдүн жыйынтыгын кароого алуу;
−− Кыргыз
Республикасында
төлөм
системасынын
операторлорунун жана төлөм уюмдарынын тарифтеринин
монополияга каршы жөнгө салуу талаптарына ылайык келишине
талдап-иликтөөлөрдү кароого алуу;
−− төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын
ишин жакшыртуу боюнча сунуш-көрсөтмөлөрдү макулдашуу.
15. Комитет төлөм системасынын операторлоруна жана төлөм
уюмдарына карата төмөнкүдөй чечимдерди кабыл алат:
а) эскертүү каттарын жөнөтүү ;
б) жазма буйруктарды жөнөтүү;
в) акчалай айыптык төлөм белгилөө;
г) банктын саясатынын, жоболорунун, жол-жоболорунун жана
башка ички ченемдик документтеринин өзгөрүүсү тууралуу талап
коюу;
д) “Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө” жана
“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши
жөнүндө” мыйзамдарда белгиленген чектөөлөрдү жана тыюу
салууларды киргизүү;
е) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык башка
таасир этүү чараларын колдонуу;
ж) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына
ылайык лицензияны кайтарып алуу.
16. Комитет, ага Улуттук банк Башкармасы тарабынан ыйгарым
укук чегерилген башка маселелерди кароого алат.
3-глава. Комитеттин курамы
17. Комитеттин курамына төмөнкүлөр кирет: Улуттук банктын
төрагасынын орун басары/ банк Башкармасынын мүчөсү – төлөм
системасынын куратору (Комитеттин төрагасы) жана Улуттук банктын
түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери;
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18. Комитеттин өздүк курамы Улуттук банктын буйругу менен
бекитилет. Комитеттин курамына кеңеш берүү укугу менен Улуттук
банктын буйругуна ылайык Улуттук банктын кызматкерлери киришет.
Комиттетин төрагасы жана башка мүчөлөрү жок учурда анын ишине
Улуттук банктын буйругуна ылайык кызматы боюнча алардын ордун
алмаштыруучу адамдар катышышат.
19. Комитеттин отурумуна кароого алынып жаткан маселелерге
жараша Улуттук банктын кызматкерлери, төлөм системаларынын
операторлорунун,
төлөм
уюмдарынын,
коммерциялык
банктардын өкүлдөрү чакыртылышы мүмкүн.
20. Комитеттин төрагасы Комитеттин ишин уюштурат жана
координациялайт, Комитеттин отурумдарында кароого алынууга тийиш
болгон маселелерди аныктайт, Комитеттин мүчөлөрүнө тапшырма
берет.
21. Комитеттин мүчөлөрү чечимдердин жана сунуш-көрсөтмөлөрдүн
долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча тапшырмаларды аткарышат, ар
кандай маселелерди иликтөөгө жана аларды талкуулоого катышышат,
ушул жобого тиешелүү башка тапшырмаларды аткарышат.
22. Комитеттин жооптуу катчысынын милдетин Төлөм системасы
башкармалыгынын кызматкери аткарат. Комитеттин отурумдарын
уюштурууга жана документтердин даярдалышына контролдукту
Төлөм системасы башкармалыгынын начальниги жана Комитеттин
төрагасы ишке ашырат.
23. Комитеттин катчысынын милдеттерине төмөнкүлөр кирет:
а) Комитеттин отурумдарын уюштуруу, өз убагында өткөрүлүшүн
камсыз кылат, Комитеттин мүчөлөрүнө отурум өткөрүлүүчү күн, күн
тартиби жөнүндө маалымат берет;
б) кароого алынып жаткан маселелер боюнча документтердин жана
материалдардын зарыл топтомун Комитеттин бардык мүчөлөрүнө
белгиленген мөөнөттө жөнөтүү;
в) Комитеттин кийинки жылга иш планынын долбоорун түзүү;
г) Комитеттин отурумдарынын протоколдорун даярдоо жана
Комитеттин токтомдорун жана/же чечимдерин тариздетүүгө жана
даярдоо мөөнөттөрүнө контролдук кылуу;
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д) Комитет тарабынан бекитилген Регламентке ылайык
түзүмдүк бөлүмдөрдүн материалдарынын даярдалышына жана
тариздетилишине, анын ичинде Комитеттин мүчөлөрүн алардын
негизинде материалдар даярдалган Кыргыз Республикасынын жана
Улуттук банктын тиешелүү ченемдик укуктук актылар менен камсыз
кылынышына контролдук кылуу;
е) түзүмдүк бөлүмдөр тарабынан Комитеттин токтомдорунун жана
башка чечимдеринин (буйрууларынын) аткарылышы жөнүндө отчетту
чейрек сайын даярдоо.

24. Комитет өз ишин ушул жобонун 2-бөлүгүндө белгиленген
милдеттерге ылайык жүзөгө ашырат.
25. Комитеттин иши бекитилген күн тартибинин негизинде отурум
өткөрүү аркылуу ишке ашырылат. Кезексиз отурум өткөрүү үчүн
материалдарда чечим кабыл алууга жетиштүү болгон документтер
камтылууга тийиш.
26. Комитет төмөнкүлөрдү чейрек ичинде кеминде бир жолу карайт:
−− Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын абалы жөнүндө
отчет;
−− Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүк
(оверсайт) боюнча отчет;
−− төлөм системаларынын операторлорун жана төлөм уюмдарын
инспектордук текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө отчет.
27. Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмү Комитеттин
кароосуна документтер топтомун сунуштайт. Документтер топтомунда
тиешелүү башкармалыктын начальнигинин Комитеттин Төрагасына
жана анын мүчөлөрүнө жолдонгон, күн тартибинин долбоорунда
көрсөтүлгөн ар бир маселе боюнча өз-өзүнчө кыскача маалыматты
жана ошол маселеге талдап-иликтөөлөрдү жана баа берүүлөрдү
чагылдырган кызматтык иш боюнча тил кат камтылууга тийиш. Эгерде
Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана
(же) толуктоолор киргизиле турган болсо, салыштырма таблица кошо
сунушталуусу зарыл.
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28. Токтоосуз чечим кабыл алууну талап кылган Комитеттин
кезексиз (пландан тышкаркы) отуруму Комитеттин Төрагасынын
же анын милдетин аткарган адамдын же болбосо Комитеттин
үч мүчөсүнүн демилгеси боюнча отурум өткөрүлүүчү күндү жана
убакытты маалымдоо менен өткөрүлүшү мүмкүн. Кезексиз отурумдун
жүрүшүндө ушул жободо белгиленген Комитеттин компетенциясына
кирген жана токтоосуз кароого алынууга тийиш болгон кайсыл болбосун
маселе кароого алынышы мүмкүн. Кезексиз отурум өткөрүү үчүн
материалдарда чечим кабыл алууга жетиштүү болгон документтер
камтылууга тийиш.
29. Комитет мүчөлөрүнүн 2/3 добушу менен отурумдун кворумун
түзөт, анын бирөө Комитеттин төрагасы же анын милдетин аткарган
адам болууга тийиш Эгерде Комитеттин отурумунда анын мүчөлөрүнүн
жарымынын көбү болсо, алардын бири Комитеттин төрагасы же анын
милдетин аткарган адам болгон шартта ал ыйгарым укуктуу болуп
саналат.
30. Комитеттин кароосуна коюлган маселелер боюнча чечимдер
Комитеттин отурумунда катышып жаткан мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн
добуш берүүсү менен ачык добуш берүү аркылуу кабыл алынат.
Добуш тең болгон учурда Комитеттин төрагасынын же анын милдетин
аткарып жаткан адамдын добушу чечүүчү болуп саналат.
31. Төлөм системасы боюнча комитеттин отурумдарында кароого
алынуучу маселелерди талкуулоонун жыйынтыгында чечимдер
төмөнкү формаларда кабыл алынат:
−− Комитеттин токтому;
−− Комитеттин протоколдук тапшырмасы.
32. Комитеттин отуруму боюнча протокол түзүлөт, ал Комитеттин
мүчөлөрү менен макулдашылгандан кийин Комитеттин Төрагасы
жана жооптуу катчысы тарабынан кол коюлат. Протоколду жүргүзүү
жол-жобосу жана тартиби Комитеттин Регламенти менен аныкталат.
Протокол Комитеттин отуруму өткөрүлгөндөн кийинки беш жумуш күнү
ичинде таризделет жана макулдашылат.
33. Комитеттин чечими менен Улуттук банктын түзүмдүк
бөлүмдөрү, ал эми зарыл болгон учурларда – Комитеттин отурумунан
толтурулган протоколдун көчүрмөсү түрүндө төлөм системаларынын
катышуучулары менен тааныштырылат.
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34. Комитеттин протоколдук тапшырмалары Улуттук банктын
түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш.
Протоколдук тапшырмага Комитеттин жооптуу катчысынын кол
тамгасы коюлат жана ал Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүнө,
төлөм системасынын катышуучуларына Комитеттин отурумдарында
кароого алынуучу маселелерди даярдаган жак тарабынан түзүлгөн
тизмеге ылайык тааныштырылат.
35. Комиссиянын чечими талаш-тартыштарды жөнгө салуу боюнча
сотко чейинки жол-жобосун жөнгө салган Улуттук банктын ченемдик
укуктук актылары менен белгиленген тартипте даттанылышы мүмкүн.
36. Комитеттин иши Улуттук банк Башкармасынын тиешелүү
чечиминин негизинде токтотулат.

37. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Комитеттин
төрагасы жана анын мүчөлөрү ушул жобонун талаптарынын
сакталышы жана аткарылышы, ошондой эле Комитеттин отурумунда
каралган жана кабыл алынган чечимдер үчүн жоопкерчилик тартышат.
38. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте
отурум үчүн материалдарды даярдоо үчүн жооптуу бардык адамдар,
анын ичинде Комитеттин мүчөлөрү Комитеттин отурумунда каралган
маселелер боюнча маалыматтын толуктугу жана аныктыгы үчүн
жоопкерчилик тартышат.
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содержание

Улуттук банк Башкармасынын
айрым токтомдорун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын 20 жана
68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдору күчүн
жоготкон катары таанылсын:
−− «2016-жылдын
5-февралындагы
№ 5/4
«Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын коммерциялык банктарга чет
өлкө валютасындагы кредиттерди улуттук валютага конвертациялоосу
үчүн кредит берүүсү жөнүндө» убактылуу жобону бекитүү тууралуу»;
−− «2016-жылдын 29-февралындагы № 11/3 «Улуттук банк
Башкармасынын 2016-жылдын 5-февралындагы №5/4 «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын коммерциялык банктарга чет
өлкө валютасындагы кредиттерди улуттук валютага конвертациялоосу
үчүн кредит берүүсү жөнүндө» убактылуу жобону бекитүү тууралуу»
токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө»;
−− «2017-жылдын 17-майындагы №19/2 «Улуттук банк
Башкармасынын 2016-жылдын 5-февралындагы № 5/4 «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын коммерциялык банктарга чет
өлкө валютасындагы кредиттерди улуттук валютага конвертациялоосу
үчүн кредит берүүсү жөнүндө» убактылуу жобону бекитүү тууралуу»
токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»;
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−− «2016-жылдын 8-февралындагы № 6/2 «Коммерциялык
банктар менен своп-операцияларын (эсептелинген) жүргүзүү жана
коммерциялык банктарга улуттук валютада кредит берүү шарттары
тууралуу».
2. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом расмий жарыялангандан 15 (он беш) күн өткөндөн кийин
күчүнө кирет.
4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом
менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын тиешелүү
түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен
областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
5. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын төрагасынын орун басары Н. Жениш мырзага
жүктөлсүн.
Төрага

Т. Абдыгулов
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НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 31-январындагы
№ 2018-П-09\4-5-(НПА)

содержание

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
валюталык своп-операцияларын жүргүзүү тартиби
жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын 20 жана
68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук
банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/13 ««Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык
своп-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор
(кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
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4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом
менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын тиешелүү
түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен
областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
5. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын төрагасынын орун басары Н. Жениш мырзага
жүктөлсүн.
Т. Абдыгулов
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Төрага
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2018-жылдын
31-январындагы
№ 2018-П-09\4-5-(НПА)
токтомуна тиркеме

содержание

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын
28-мартындагы № 10/13 ««Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын валюталык своп-операцияларын
жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»
токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор
Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№10/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык
своп-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор
киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп-операцияларын
жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобонун:
−− 5-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«5. Улуттук банк валюталык своп-операцияларын Акча-кредиттик
жөнгө салуу комитетинин чечими боюнча аукциондук аркылуу жана
аукциондон тышкары ишке ашырат.»;
−− 18- пункту төмөнкү редакциядагы 12-15 абзацтар менен
толукталсын:
«Кошумча шарттар:
−− мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгү, мөөнөтү жана алардын саны;
−− мөөнөтүнөн мурда аяктоо мүмкүнчүлүгү;
−− мөөнөтүнөн мурда бөлүп аяктоо мүмкүнчүлүгү жана саны.»;
−− 19-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«19. Улуттук банк тарабынан жобонун 18-пунктунда көрсөтүлгөн
валюталык своп-операцияларды жүзөгө ашыруу шарттары
АТС каражаттары жана/же өз интернет-сайтында маалыматтык
билдирүүлөрдү жайгаштыруу аркылуу жарыяланат.»;
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−− 31-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«31. Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин чечими боюнча
валюталык своп-операцияларын мөөнөтүнөн мурда аяктоого,
мөөнөтүнөн мурда бөлүп аяктоого жана алардын мөөнөтүн узартууга
жол берилет.
Мөөнөтүнөн мурда аяктоодо АТС аны эске алуу менен пайыздарды
дароо кайрадан эсептеп чыгат.
Мөөнөтүн узартууда АТС аны эске алуу менен пайыздарды дароо
кайра эсептеп чыгат.
Валюталык своп-операциясын мөөнөтүнөн мурда бөлүп аяктоо
баштапкы валюталык своп-операциясын мөөнөтүнөн мурда аяктоо
жана жаңы валюталык своп-операциясына келишүү аркылуу, төмөнкү
шарттарда ишке ашырылышы мүмкүн:
−− көлөмү баштапкы валюталык своп-операциясынын көлөмү
менен мөөнөтүнөн мурда бөлүп жыйынтыкталган валюталык
своп-операциясынын көлөмү ортосунда келип чыккан айырмага
барабар болууга тийиш;
−− эгерде бир своп-операциясы алкагында кайталап мөөнөтүнөн
мурда бөлүп аяктоо кайра ишке ашырылса, анын көлөмү мурунку
мөөнөтүнөн мурда бөлүп аякталганда келишилген жаңы валюталык
своп-операциясынын көлөмү жана жаңы мөөнөтүнөн мурда бөлүп
аякталып жаткан валюталык своп-операциясынын көлөмүнүн
айырмасына барабар болууга тийиш;
−− мөөнөтү мөөнөтүнөн мурда бөлүп аякталып жаткан күндөн
тартып баштапкы валюталык своп-операциясы аякталган күнгө
чейинки мөөнөткө барабар болууга тийиш;
−− алмашуу курсу баштапкы валюталык своп-операциясын жүзөгө
ашырууда колдонулган алмашуу курсуна барабар болуусу зарыл;
−− улуттук жана чет өлкө валютасындагы пайыздык чендер
баштапкы валюталык своп-операциясында колдонулган пайыздык
чендерге барабар болууга тийиш;
Валюталык своп-операциясын мөөнөтүнөн мурда бөлүп аяктоодо
пайыздардын чегерилиши ушул Жобонун 26-пунктуна ылайык ишке
ашырылат.
−− 32-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
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«32. Аукцион аркылуу ишке ашырылган валюталык
своп-операциялар, аукционго экиге жетпеген катышуучу катышкан
шартта, Улуттук банк тарабынан өткөрүлбөгөн катары таанылышы
мүмкүн.»;
−− 35-пункттун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«Аукциондук негиздеги тике валюталык своп-операция»;
−− 36-пункттун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«Аукциондук негиздеги кайтарым валюталык своп-операция»;
−− жобо төмөнкү мазмунундагы 39-1-пункт менен толукталсын:
«39-1. Аукциондон тышкары тике жана кайтарым валюталык
своп-операциялары Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын
28-мартындагы №10/16 токтому менен бекитилген Банктар аралык
валюта рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу тооруктарды
жүргүзүү эрежелерине ылайык, Улуттук банк менен Катышуучу
ортосунда келишилген бүтүм аркылуу ишке ашырылат.»;
−− 42-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«42. Катышуучу валюталык своп-операциялар боюнча өз
милдеттенмесин төмөнкү учурларда аткарбаган болуп саналат:
Тике валюталык своп-операциясы учурунда:
−− чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын суммасын
Улуттук банктын корреспонденттик эсебине тике валюталык
своп-операцияны ишке ашырган күнү чет өлкө валютасында толук
эмес жана/же учурунан кечиктирип чегерүү;
−− Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинде
тике валюталык своп-операциясын аяктаган күнү, мөөнөтүнөн мурда
аяктаган күнү же мөөнөтүнөн мурда бөлүп аяктаган күнү улуттук
валютадагы акча каражаттарынын жетиштүү суммасынын жоктугу.
Кайтарым валюталык своп-операциясы шартында:
−− Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинде
кайтарым валюталык своп-операциясын аткаруу күнүндө Улуттук
валютадагы акча каражаттарынын жетиштүү суммасынын жоктугу;
−− чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын суммасын
Улуттук банктын корреспонденттик эсебине кайтарым валюталык
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своп-операциясын аяктаган күнү, мөөнөтүнөн мурда аяктаган күнү же
мөөнөтүнөн мурда бөлүп аяктаган күнү чет өлкө валютасында толук
эмес жана/же учурунан кечиктирип чегерүү.»
−− 43-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«43. Улуттук банк валюталык своп-операциялар боюнча өз
милдеттенмелерин төмөнкү учурларда аткарбаган болуп саналат:
Тике валюталык своп-операциясы шартында:
−− чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын суммасын
Катышуучунун корреспонденттик эсебине тике валюталык
своп-операциясын аяктаган күнү, мөөнөтүнөн мурда аяктаган күнү же
мөөнөтүнөн мурда бөлүп аяктаган күнү чет өлкө валютасында толук
эмес жана/же учурунан кечиктирип чегерүү.
Кайтарым валюталык своп-операциясы шартында:
−− чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын суммасын
Катышуучунун корреспонденттик эсебине кайтарым валюталык
своп-операциясын аткаруу күнү чет өлкө валютасында толук эмес
жана/же учурунан кечиктирип чегерүү.»;
−− 44-пунктунда:
«аткаруу/аяктоо» сөздөрү «аткаруу/аяктоо/мөөнөтүнөн мурда
аяктоо/мөөнөтүнөн мурда бөлүп аяктоо» сөздөрүнө алмаштырылсын;
«баштапкы/жыйынтыктоочу» сөздөрү «баштапкы/аяктоочу/
мөөнөтүнөн мурда аяктоочу/мөөнөтүнөн мурда бөлүп аяктоочу»
сөздөрүнө алмаштырылсын;
−− 46-пунктунда:
«аткаруу/аяктоо» сөздөрү «аткаруу/аяктоо/мөөнөтүнөн мурда
аяктоо/мөөнөтүнөн мурда бөлүп аяктоо» сөздөрүнө алмаштырылсын;
«баштапкы/жыйынтыктоочу» сөздөрү «баштапкы/аяктоочу/
мөөнөтүнөн мурда аяктоочу/ мөөнөтүнөн мурда бөлүп аяктоочу»
сөздөрүнө алмаштырылсын;
−− жобонун 1-тиркемесинде:
−− 2.2-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
−− «2.2. Жобонун 18-пунктунда көрсөтүлгөн, валюталык
своп-операцияларын ишке ашыруучу шарттары, Акча-кредиттик
жөнгө салуу комитети тарабынан аныкталып, Улуттук банктын
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интернет-сайтында жана/же АТСте маалыматтарды жайгаштыруу
аркылуу кулактандырылат.»;
−− 2.3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«2.3. Ишке ашырылган валюталык своп-операцияларынын
натыйжалары Улуттук банк тарабынан Улуттук банктын
интернет-сайтында статистикалык маалыматтарды жайгаштыруу
аркылуу жана/же АТСте жарыяланат.»;
−− 2.13-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«2.13. Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин чечими боюнча
валюталык своп-операцияларын мөөнөтүнөн мурда аяктоого,
мөөнөтүнөн мурда бөлүп аяктоого жана мөөнөтүн узартууга жол
берилет.
2.13.1. Мөөнөтүнөн мурда аяктоодо АТС аны эске алуу менен
пайыздарды дароо кайрадан эсептеп чыгат.
2.13.2. Мөөнөтүн узартууда АТС аны эске алуу менен пайыздарды
дароо кайра эсептеп чыгат.
2.13.3. Валюталык своп-операцияларын мөөнөтүнөн мурда бөлүп
аяктоо баштапкы валюталык своп-операциясын мөөнөтүнөн мурда
аяктоо жана жаңы валюталык своп-операциясына келишүү аркылуу,
төмөнкү шарттарда ишке ашырылат:
−− көлөмү баштапкы валюталык своп-операциясынын көлөмү менен
мөөнөтүнөн мурда бөлүп аякталган валюталык своп-операциясынын
көлөмү ортосунда келип чыккан айырмага барабар болууга тийиш;
−− мөөнөтү мөөнөтүнөн мурда бөлүп аякталган күндөн тартып
баштапкы валюталык своп-операциясы аяктаган мөөнөткө барабар
болуусу зарыл;
−− алмашуу курсу баштапкы валюталык своп-операциясын ишке
ашырууга келишилген учурда колдонулган алмашуу курсуна барабар
болууга тийиш;
−− улуттук жана чет өлкө валютасындагы пайыздык чендер
баштапкы валюталык своп-операциясында колдонулган пайыздык
чендерге барабар болууга тийиш;
2.13.4. Валюталык своп-операциясын мөөнөтүнөн мурда бөлүп
аяктоодо пайыздардын чегерилиши Жобонун 26- пунктуна ылайык
ишке ашырылат.»;
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−− 3.4.3-пункту төмөнкү мазмунундагы экинчи абзац менен
толукталсын:
«Тике валюталык своп-операциялары мөөнөтүнөн мурда
аяктаган же бөлүп аяктаган күнү Катышуучунун Улуттук банктагы
корреспонденттик эсебинде валюталык своп-операциянын
мөөнөтүнөн мурда аяктоочу же бөлүп аяктоочу бөлүгүн аткаруу үчүн
тиешелүү суммадагы акча каражаттарына ээ болуусу.»
−− 3.4.5-пунктунда:
биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«Улуттук
банктын
валюталык
своп-операцияларынын
жүргүзүлүшүнө жооптуу түзүмдүк бөлүмүнө төмөнкү учурларда укук
берилет:»
үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- эгерде, Катышуучунун корреспонденттик эсебинде тике
валюталык своп-операцияларынын аяктоочу/мөөнөтүнөн мурда
аяктоочу/ мөөнөтүнөн мурда бөлүп аяктоочу бөлүгүн аткаруу
үчүн жетиштүү сандагы акча каражаты жок болсо, Катышуучунун
корреспонденттик эсебинен тике валюталык своп-операцияларынын
аяктоочу/мөөнөтүнөн мурда аяктоочу/ мөөнөтүнөн мурда бөлүп
аяктоочу бөлүгүнүн акча каражаттарынын суммасынан 0,5%
өлчөмүндө бир айыптык төлөмдү жана чегерилген пайыздардын
суммасын акцептсиз (талашсыз) негизде эсептеп алып салуу;»
−− 3.4.7-пункту төмөнкү мазмунундагы экинчи абзац менен
толукталсын:
«Кайтарым валюталык своп-операциялары мөөнөтүнөн мурда
аяктаган же мөөнөтүнөн мурда бөлүп аяктаган күнү валюталык
своп-операцияларынын мөөнөтүнөн мурда аяктоочу же мөөнөтүнөн
мурда бөлүп аяктоочу бөлүгүн аткаруу үчүн, чет өлкө валютасындагы
акча каражаттарын билдирменин шарттарына ылайык, Улуттук
банктын тиешелүү эсебине чегерүүгө.»;
−− 3.4.8-пунктунда:
биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«Улуттук
банктын
валюталык
своп-операцияларынын
жүргүзүлүшүнө жооптуу түзүмдүк бөлүмүнө төмөнкү учурларда укук
берилет:»;
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төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- эгерде, Катышуучу валюталык своп-операцияларынын аяктоочу/
мөөнөтүнөн мурда аяктоочу/ мөөнөтүнөн мурда бөлүп аяктоочу
бөлүгүн жүзөгө ашырууда, өз милдеттенмесин аткара албай калган
учурда, Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинен
валюталык своп-операцияларынын аяктоочу/мөөнөтүнөн мурда
аяктоочу/ мөөнөтүнөн мурда бөлүп аяктоочу бөлүгүнүн тиешелүү
суммасынан, Улуттук банк тарабынан ошол күнгө карата белгиленген
расмий курс боюнча 0,5% өлчөмүндө бир жолку айыптык төлөмдүн
жана пайыздык чегерүүлөр суммасын талашсыз (акцептсиз) тартипте
эсептен алып салат;»;
бешинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- эгерде, кайтарым валюталык своп-операциянын аяктоочу/
мөөнөтүнөн мурда аяктоочу/ мөөнөтүнөн мурда бөлүп аяктоочу
бөлүгүнүн милдеттерин Улуттук банк аткарып, Катышуучу аткаралбай
калса, улуттук валютадагы негизги сумманы, чегерилген пайыздар
суммасын жана кайтарым валюталык своп-операциянын аяктоочу/
мөөнөтүнөн мурда аяктоочу/ мөөнөтүнөн мурда бөлүп аяктоочу бөлүгү
боюнча чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын тиешелүү
суммасынан 0,5% өлчөмүндө бир жолку айыптык төлөмдү талашсыз
(акцептсиз) тартипте эсептен алып салат. Негизги сумманын жана
бир жолку айыптык төлөмдүн өлчөмү Катышуучунун Улуттук банктагы
корреспонденттик эсебинен Улуттук банк тарабынан ошол күнгө
карата белгиленген расмий курс боюнча эсептелет.»;
−− 3.5.2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«3.5.2. Тике валюталык своп-операциялары аяктаган күнү
валюталык своп-операцияларынын аяктоочу/мөөнөтүнөн мурда
аяктоочу/ мөөнөтүнөн мурда бөлүп аяктоочу бөлүгүн аткаруу үчүн
чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын Катышуучунун чет өлкө
валютасындагы корреспонденттик эсебине чегерүү.»;
−− 3.5.3-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«3.5.3. Көрсөтүлгөн милдеттенмелер аткарылбаган учурда,
Улуттук банк валюталык своп-операцияларынын баштапкы/аяктоочу/
мөөнөтүнөн мурда аяктоочу/ мөөнөтүнөн мурда бөлүп аяктоочу
бөлүктөрүнүн акча каражаттарынын тиешелүү суммасынан 0,5%
өлчөмүндө бир жолку айыптык төлөмдү Катышуучуга төлөп берет.»;
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 31-январындагы
№ 2018-П-12\4-6-(БС)

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын 4, 20 жана
68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук
банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына
сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет)
бекитилсин:
−− Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы
№ 24/11 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча
операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдардын ишин
жөнгө салуу эрежелерин» бекитүү тууралуу» токтомуна;
−− Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы
№ 45/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жоболорун
бекитүү жөнүндө» токтомуна.
2. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында
жарыяланышын камсыз кылсын;
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−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы
ушул токтом менен микрофинансылык уюмдарды жана алардын
бирикмелерин (ассоциацияларын), «Ислам финансы ассоциациясы»
ЮЖБсин, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана
Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
5. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т. Джусупов мырзага жүктөлсүн.
Т. Абдыгулов

содержание
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2018-жылдын
31-январындагы
№ 2018-П-12\4-6-(БС)
токтомуна тиркеме

1. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы
№ 24/11 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча
операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдардын ишин
жөнгө салуу эрежелерин» бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй
өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана
каржылоо принциптери боюнча операцияларды жүзөгө ашырган
микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин:
−− мазмуну/баш сөзү күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча
операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдардын
ишин жөнгө салуу эрежелери (мындан ары - Эрежелер) ислам банк
иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө
ашырган микрофинансылык уюмдардын, ошондой эле «ислам
терезесине ээ» микрофинансылык уюмдардын ишине (мындан
ары-МФУ) таркатылат»;
−− 2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«2. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» жана «Кыргыз
Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө»
мыйзамдарга ылайык микрофинансылык уюм милдеттүү түрдө
аткарууга жана сактоого тийиш болгон экономикалык ченемдерди
жана талаптарды белгилөө ушул Эрежелердин максаты болуп
саналат.»;
−− 7-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
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«7. МФУлар Улуттук банктын талаптарына ылайык өз
операцияларынын бухгалтердик эсебин жүргүзүүгө жана финансылык
отчет түзүүгө тийиш»;
−− 8-1-пункттун үчүнчү сүйлөмүндөгү «колдонулат» деген сөз
«колдонулушу мүмкүн» дегенге алмаштырылсын;
−− 8-2-пункттун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«Ушул эрежелердин максаттарында дүңүнөн кредиттөө дегенден
улам, финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү жайылтуу жана ишкердикке
колдоо көрсөтүү максатында, Шариат стандарттарына ылайык келген
принциптерди жана шарттарды сактоо менен кардарларга каржылоо
сунуштоо үчүн ФКУга берилүүчү, өзүндө кредиттик тобокелдикти
камтыган активдерди түшүнүүгө болот.»;
−− Эрежелер төмөнкү мазмундагы 8-3-пункт менен толукталсын:
«8-3. МФУлар иш кагаздарын мамлекеттик жана/же расмий
тилдерде жүргүзүүгө тийиш. Бардык ички документтер, анын ичинде
келишимдер, контракттар, контрагенттер менен келишимдер
мамлекеттик же расмий тилде таризделүүсү зарыл. Мында
контрагенттер менен бирдей юридикалык күчкө ээ келишимдерди
мамлекеттик жана/же расмий жана чет тилде түзүүгө жол берилет.
Белгиленген тартипте тастыкталган мамлекеттик же расмий тилде
котормосу болгон учурда гана келишимдерди чет тилде тариздөөгө
жол берилет.»;
−− Эрежелер төмөнкү мазмундагы 10-1-пункт менен толукталсын:
«10-1. Уставдык капиталы жаңы түзүлгөн МФК үчүн белгиленген
уставдык капитал өлчөмүнөн ашкан, ошондой эле өздүк капиталы
уставдык капитал суммасына карата катышынын көрсөткүчү
кеминде 150% барабар болгон МФК, иджара мунтахийя биттамлик
операциялары боюнча каржылоону эске албаганда, ошол эле
кардарга же байланыштуу адамдар тобуна МФКнын колдонуудагы
катталган уставдык капитал өлчөмүнүн 2 пайызынан ашпаган
максималдуу чогуу алгандагы өлчөмүндө каржылоо берүүгө укуктуу.
МФК ушул пункттун биринчи абзацында көрсөтүлгөн өлчөмдө
каржылоо сунуштоодо, белгиленген пункттун 2 жана 6-пунктчаларын
эске албаганда, ушул жобонун 10-пунктунда белгиленген шарттарга
кошумча төмөнкү шарттарды аткаруу зарыл:
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1) мудараба жана шарика/мушарака операциялары боюнча
пайданын маанисин эске албаганда, каржылоо боюнча үстөк баанын/
кирешенин мааниси Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
эсептик ченине плюс 20 пайызга жараша эсептелген, чектүү жол
берилген пайыздан ашпоого тийиш;
2) ушул пункттун биринчи абзацында көрсөтүлгөн өлчөмдөгү
каржылоонун чогуу алгандагы көлөмү МФКнын каржылоо
портфелинин 50% ашпоого тийиш;
3) өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган актив боюнча (негизги
сумма жана үстөк баа боюнча) ар айлык салымга (төлөмгө) карата
кардардын чогуу алгандагы кирешесинин айлык төлөмгө карата
катышына барабар болгон карызынын ордун жабуу коэффициенти
100%дан кем болбоого тийиш.»;
−− 13-1, 13-2 жана 13-3-пункттар күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 15-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«15. Отчеттук айдан кийинки айдын жыйырмасынан кечиктирбестен
чейрек сайын МФК мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик
отчеттун алкагында экономикалык ченемдердин аткарылышы боюнча
маалыматты Улуттук банкка сунуштап турууга тийиш.»;
−− 15-1-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 22-пункттун:
төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- капиталдын жеткиликтүүлүк (шайкештик) ченеми (М2)»;
он экинчи жана он үчүнчү абзацтар күчүн жоготкон катары
таанылсын;
−− 24-пункттун 1-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:
«1) акча каражаттарын тартуу боюнча операцияларды жүзөгө
ашырган МФКлар үчүн уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү жана
аны түзүү шарттары Улуттук банк Башкармасынын токтому менен
бекитилген «Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо
жөнүндө» жободо белгиленген талаптарга жооп берүүгө тийиш;»;
−− 26-пункттун биринчи жана экинчи абзацтары төмөнкү
редакцияда берилсин:
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«Капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) ченеминин (М2) маанисин
8% кем болбогон деңгээлде сактоо зарыл.
Капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) ченеми (М2) төмөнкү
формула боюнча аныкталат:»;
−− 30-пункттун:
биринчи жана экинчи абзацтары төмөнкү редакцияда берилсин:
«Аффилирленген жана МФК менен байланыштуу жактар менен
операцияларга карата төмөнкүдөй чектөөлөр белгиленет:
1) Акча каражаттарын тартуу менен иш алып барган МФКлар
аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларды
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтому
менен бекитилген, «Депозиттерди тартуу менен иш алып барган
микрофинансылык компаниялардын аффилирленген жана
байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар
жөнүндө» нускоого ылайык жүзөгө ашырууга тийиш. Аффилирленген
жана МФК менен байланыштуу жактардын МФК алдында чогуу
алгандагы карызынын өлчөмү катары туюндурулган, аффилирленген
жана МФК менен байланыштуу жактар менен жүргүзүлгөн
операциялар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү МФКнын
өздүк капиталынын 60 пайызынан ашпоого тийиш;»;
2-пунктча төмөнкү мазмундагы сегизинчи абзац менен толукталсын:
«МФКнын кызмат адамдарына жана кызматкерлерине каржылоо
сунуштоо боюнча операциялар Кыргыз Республикасынын Улуттук
банк Башкармасынын токтому менен бекитилген «Депозиттерди
тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын
аффилирленген жана МФКга байланыштуу жактар менен
операцияларга карата талаптар жөнүндө» нускоодо белгиленген
талаптар сакталган шартта гана жүзөгө ашырылат.»;
−− 32-1 жана 32-2-пункттар күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 35-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«35. Отчеттук айдан кийинки айдын жыйырмасынан кечиктирбестен
ай сайын МФК мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик
отчеттун алкагында экономикалык ченемдердин аткарылышы боюнча
маалыматты Улуттук банкка сунуштап турууга тийиш.»;
−− 36 жана 37-пункттар күчүн жоготкон катары таанылсын;
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−− 42-пунктундагы «41-пунктунда» деген сөз «40-пунктунда»
дегенге алмаштырылсын;
−− Эрежелер төмөнкү мазмундагы 42-1-пункт менен толукталсын:
«42-1. Уставдык капиталы жаңы түзүлгөн МКК үчүн белгиленген
уставдык капитал өлчөмүнөн ашкан, ошондой эле өздүк капиталы
уставдык капитал суммасына карата катышынын көрсөткүчү
кеминде 150% барабар болгон МКК, иджара мунтахийя биттамлик
операциялары боюнча каржылоону эске албаганда, ошол эле
кардарга же байланыштуу адамдар тобуна МККнын колдонуудагы
катталган уставдык капитал өлчөмүнүн 2 пайызынан ашпаган
максималдуу чогуу алгандагы өлчөмүндө каржылоо берүүгө укуктуу.
МКК ушул пункттун биринчи абзацында көрсөтүлгөн өлчөмдө
каржылоо сунуштоодо, белгиленген пункттун 2 жана 6-пунктчаларын
эске албаганда, ушул жобонун 42-пунктунда белгиленген шарттарга
кошумча төмөнкү шарттарды аткаруу зарыл:
1) мудараба жана шарика/мушарака операциялары боюнча
пайданын маанисин эске албаганда, каржылоо боюнча үстөк баанын/
кирешенин мааниси Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
эсептик ченине плюс 20 пайызга жараша эсептелген, чектүү жол
берилген пайыздан ашпоого тийиш;
2) ушул пункттун биринчи абзацында көрсөтүлгөн өлчөмдөгү
каржылоонун чогуу алгандагы көлөмү МККнын каржылоо портфелинин
50% ашпоого тийиш;
3) өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган актив боюнча (негизги
сумма жана үстөк баа боюнча) ар айлык салымга (төлөмгө) карата
кардардын чогуу алгандагы кирешесинин айлык төлөмгө карата
катышына барабар болгон карызынын ордун жабуу коэффициенти
100%дан кем болбоого тийиш.»;
−− 43-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«43. Юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан
(акционерлерден) тартылган каражаттар ислам банк иши жана
каржылоо принциптерине ылайык келүүгө тийиш.»;
−− 43.1-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 44-пункттун биринчи, экинчи, үчүнчү абзацтары төмөнкү
редакцияда берилсин:
79

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2018

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2018

«Дүңүнөн каржылоо боюнча ишкердикти жүргүзгөн жана
кредиторлор (анын ичинде ФКУ) алдында милдеттенмелерге
ээ МККлар үчүн капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) ченеми
белгиленсин.
Капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) ченеминин (М2) маанисин
15 пайыздан кем эмес деңгээлде кармап туруу зарыл.
Капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) ченеми төмөнкү формула
боюнча аныкталат:»;
−− 48-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын:
−− Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
операцияларды жүзөгө ашырган микрокаржылоо компаниялардын
ишин жөнгө салуу эрежелерине карата тиркеме күчүн жоготкон катары
таанылсын.
2. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы
№ 45/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жоболорун
бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:
1) жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк
иши жана каржылоо принциптери боюнча операцияларды жүзөгө
ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик
агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету
жөнүндө» жобонун:
−− 2-тиркемесинин 7-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин:
«7-бөлүк. Экономикалык ченемдердин сакталышы тууралуу
маалыматтар
Экономикалык
ченемдердин
жана талаптардын аталышы

Белгилөөлөр

Ченемдин
Ченемдин Белгиленген
Ченемди
айкын маа- белгиленген
ченемден
эсептөө
ниси
мааниси
четтөө

МКК ҮЧҮН ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕР
МКК капиталынын
жетиштүүлүк
(шайкештик)
ченеми

М2

СК/
СА*100%

15% кем
эмес

Аткаруу органынын жетекчиси
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_ ___________

Аты-жөнү

кол тамгасы
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Башкы бухгалтер

_____________

_ ___________

Аты-жөнү

кол тамгасы»;

М. О

2) жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши
жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө
ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили
менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун:
−− 2-тиркемесинин 10-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин:
«10-бөлүк. Экономикалык ченемдердин сакталышы тууралуу
маалыматтар.
Белгилөөлөр

Ченемди эсептөө

ЧенемЧенемдин
дин белайкын
гиленген
мааниси
мааниси

Белгиленген
ченемден
четтөө

Акча каражаттарын тартпаган МФКлар үчүн экономикалык ченемдер
Уставдык капитал100% кем
дын минималдуу
СК/УК*100%
эмес
өлчөмү
Инвестициялардын
30% ашчогуу алгандагы макСИ/СК*100%
паган
сималдуу өлчөмү
Дүңүнөн каржылоону
жүзөгө ашырган МФК
тарабынан ошол эле
20 % ашМК/СК*100%
адамга сунушталган
паган
каржылоонун максималдуу өлчөмү
Акча каражаттарын тартуу менен иш алып барган МФКлар үчүн экономикалык ченемдер
Өздүк капиталдын
100% кем
минималдуу өлчөмүМ1
СК/УК*100%
эмес
нүн ченеми
Капиталдын жетиш8% кем
түүлүк (шайкештик)
М2
СК/СА*100%
эмес
ченеми
Бир кардарга тобокелдиктин макси5% ашпаМ3
СЗ/СК *100%
малдуу өлчөмүнүн
ган
ченеми
Ликвиддүүлүк че30% кем
М4
ЛА/ОБ*100%
неми
эмес
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Экономикалык
ченемдердин жана
талаптардын аталышы
Тартылган акча каражаттарын эсептерге кайтаруу боюнча
тобокелдикти чектөө
ченеми
Аффилирленген
жана МФК менен
байланыштуу жактар
менен операциялар
боюнча тобокелдиктин максималдуу
өлчөмү
МФК кызматкерлеринин чогуу алгандагы
карызы
МФУга, лизингдик
компанияларга жана
банктарга инвестициялардын чогуу
алгандагы максималдуу өлчөмү
Мамлекеттик эмес
карыздык баалуу
кагаздарга инвестициялардын жалпы
көлөмү

ЧенемЧенемдин
дин белайкын
гиленген
мааниси
мааниси

Белгилөөлөр

Ченемди эсептөө

М5

К/В*100%

100% кем
эмес

СЗ Аф. жактар/
СК*100%

60% ашпаган

СЗС/СК*100%

5% ашпаган

СИ/СК*100%

30% ашпаган

СИ/СК*100%

50% ашпаган

Отчеттук мезгил ичинде орточо маани

1 ай

2 ай

3 ай

Белгиленген
ченемден
четтөө

Бардыгы

ЛА - Ликвиддүү активдер

0

ОБ - Милдеттенмелер

0

М4=ЛА/ОБ ченеми

0,0%

0,0%

0,0%

Кызматы:_________ Аты-жөнү:_______ Кол тамгасы:__________».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 14-февралындагы
№ 2018-П-14/5-3-(ПС)

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 16,
17, 20 жана 68-беренелерине, «Кыргыз Республикасынын төлөм
системасы жөнүндө» мыйзамга, мындан тышкары Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын
9-декабрындагы № 76/8 токтомуна карата «Кыргыз Республикасында
банктык төлөм карттар жөнүндө» жобого таянуу менен Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. «Төлөм карттар менен эл аралык эсептешүү системалары
үчүн камсыздандыруу (камдык) фонду жөнүндө» Убактылуу жобо
бекитилсин.
2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин
күчүнө кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
−− бул токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция
министрлигине жөнөтсүн.
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4. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Улуттук
банктын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын
жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн, төлөм системасынын
операторлорун жана Кыргыз Республиканын коммерциялык
банктарын тааныштырсын.
5. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун
басары, айым Л. Дж. Орозбаевага ыйгарылсын.
Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2018-жылдын
14-февралындагы
№ 2018-П-14/5-3-(ПС)
токтомуна тиркеме

“Төлөм карттар менен эсептешүүлөрдүн эл аралык
системалары үчүн камсыздандыруу (камдык)
фондусу жөнүндө” убактылуу жобо

1. Бул, “Төлөм карттары менен эсептешүүлөрдүн эл аралык
системалары үчүн камсыздандыруу (камдык) фонду жөнүндө”
убактылуу жободо (мындан ары - жобо) эл аралык төлөм
системаларынын карттары аркылуу өлкө ичинде эсептешүүлөрдү
улуттук валютада жүргүзүүнүн алкагында, таза позицияларды
жыйынтыктап эсептөөдө катышуучулардын милдеттенмелерин өз
учурунда аткарылышын камсыз кылуу үчүн Кыргыз Республикасынын
аймагында төлөм карттары менен эсептешүүлөрдүн эл аралык
системалары үчүн камсыздандыруу (камдык) фондун түзүү жана
алардын иштөө тартиби аныкталат.
2. Жободо Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан
ары - Улуттук банк) ченемдик укуктук актыларындагы аныктамалар
колдонулат.
3. Камсыздандыруу (камдык) фонду финансылык тобокелдиктерди
алдын алуу жана бир же бир нече катышуучунун ликвиддүүлүгү
жетишсиз болгон учурда мамлекеттин ичиндеги төлөмдөр боюнча
төлөм карттары менен эсептешүүлөрдүн эл аралык системаларынын
таза позицияларын жыйынтыктап эсептөөлөрдүн өз учурунда жана
кепилдик алдында ишке ашырылышы үчүн төлөм системасында
ликвиддүүлүктү тескөөнүн кошумча механизмин жөнгө салуу
максатында түзүлөт.
4. Камсыздандыруу (камдык) фондунун каражаттары Улуттук
банкта корреспонденттик эсеби бар жана Улуттук банк менен
тиешелүү келишим түзгөн коммерциялык банктардын – төлөм
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карттар менен эсептешүүлөрдүн эл аралык системаларынын тике
катышуучуларынын (принципалдар) (мындан ары – катышуучу)
каражат эсебинен улуттук валютада Улуттук банкта өзүнчө эсепте
эсепке алынат.
5. Камсыздандыруу (камдык) фондунун эсеби бардык
катышуучулар үчүн кумулятивдик (топтолуучу) болуп эсептелинет.
6. Катышуучулардын камсыздандыруу (камдык) фондуна
чегерилген төлөмдөрү милдеттүү камдык талаптар ченемин аткаруу
үчүн колдонулушу мүмкүн эмес.
7. Камсыздандыруу (камдык) фондун түзүү ар бир катышуучу үчүн
милдеттүү болуп саналат.
8. Катышуучу Улуттук банктагы өз корреспонденттик эсебинде
ликвиддүлүктүн жетиштүү көлөмүн өз алдынча камсыз кылып, келип
чыгышы ыктымал болгон финансылык тобокелдиктерди эске алып,
тобокелдиктүү финансылык операциялардын жүргүзүлүшүнө жол
бербөөгө тийиш.
9. Катышуучу Улуттук банктагы өз корреспонденттик эсебинде
жетиштүү көлөмдөгү ликвиддүлүктү камсыз кылуу боюнча мүмкүн
болгон бардык механизмдерди жана инструменттерди, анын ичинде
төмөнкүлөрдү колдонууга тийиш:
1) активдерди банктар аралык рынокто сатуу;
2) банктар аралык кредит алуу;
3) Улуттук банктын бир күндүк кредитин пайдалануу;
4) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ликвиддүүлүк
деңгээлин көбөйтүү үчүн башка механизмдерди колдонуу.
10. Камсыздандыруу (резеврдик) фондусунун каражаттары
эсептешүүлөр жыйынтыкталган учурга карата катышуучунун/
катышуучулардын Улуттук банктагы корреспонденттик эсептеринде
зарыл көлөмдөгү ликвиддүүлүктү камсыз кыла албай калган учурда,
төлөм карттары менен эсептешүүлөрдүн эл аралык системаларынын
таза позицияларын жыйынтыктап эсептөөлөрдү өз учурунда жана
кепилдик алдында жүргүзүүнүн өзгөчө учурларда гана колдонулат.
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11. Камсыздандыруу (камдык) фонддун көлөмү төлөм карттар
менен эсептешүүлөрдүн эл аралык системасынын таза позициясын
жабуу үчүн жетиштүү болууга тийиш.
12. Улуттук банк операциялардын орточо көлөмүнө,
катышуучулардын төлөм карттары менен эсептешүүлөрдүн ар бир
эл аралык системасы боюнча таза позиция өлчөмдөрүн, кезекте
турган төлөмдөрдү жана Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн
гросстук системасында (мындан ары - ГСРРВ) эсептешүүлөрдүн өз
учурунда ишке ашырылышын, камсыздандыруу (камдык) фондусунда
каражаттын жетиштүлүүгүнө туруктуу негизде талдап-иликтөөлөрдү
жүргүзүү менен ар бир катышуучунун камсыздандыруу (камдык)
фондусуна төлөм өлчөмүн аныктайт.
13. Катышуучулардын төлөм өлчөмү Улуттук банк тарабынан
жыл ичинде банктык төлөм карттар менен операциялардын орточо
күндүк көлөмүнө жараша аныкталат жана ар бир катышуучунун төлөм
карттар менен эсептешүүлөрдүн эл аралык системасынын биринде
жайгаштырылган камсыздандыруу депозитинин өлчөмүнүн 30%нан
кем болбоого тийиш.
14. Катышуучу эл аралык төлөм системасынын операторунан
камсыздандыруу депозит өлчөмүнүн өзгөргөндүгү тууралуу билдирме
алгандан кийин 5 (беш) календардык күндөн кечиктирбестен, ошол
депозит өлчөмү боюнча маалыматты Улуттук банкка сунуштоого
тийиш. Улуттук банк алынган маалыматты жана катышуучунун
эл аралык төлөм системасынын банкттык төлөм карттары менен
жүгүртүүлөрүн талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү менен катышуучуга
анын камсыздандыруу (камдык) фонддо төлөмүнүн көбөйүшү/
төмөндөшү тууралуу билдирүү жөнөтөт.
15. Катышуучу төлөм өлчөмү жана камсыздандыруу (камдык)
фондуна каражаттарды чегерүү зарылчылыгы тууралуу Улуттук
банктан билдирме алгандан кийинки 5 (беш) жумуш күнүнөн
кечиктирбестен, Улуттук банк тарабынан ушул жобонун 13 жана
14-пункттарына ылайык белгиленген өлчөмдөгү тиешелүү каражатты
камсыздандыруу (камдык) фондуна чегерүүгө тийиш.
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16. Эгерде, катышуучунун жыл ичиндеги банктык төлөм
карттары аркылуу ишке ашырылган операцияларынын орточо
күндүк көлөмүнүн көрсөткүчү жана катышуучунун төлөм карттары
менен эсептешүүлөрдүн эл аралык системаларынын ар бирине
жайгаштырылган камсыздандыруу депозитинин өлчөмү өткөн
жылдагы көрсөткүчтөн төмөн болуп калса, анда Улуттук банк артып
калган акча каражатын катышуучунун корреспонденттик эсебине
чегерип, банкка тиешелүү билдирме жөнөтөт.
17. Катышуучу төлөм карттары менен эсептешүүлөрдүн эл аралык
системасына катышуусун токтоткон жана/же Улуттук банк менен
катышуучунун ортосунда түзүлгөн келишимди жокко чыгарган учурда,
анын Улуттук банктагы камсыздандыруу (камдык) фондунун эсебине
чегерилген төлөмдөрү бардык милдеттенмелер орду жабылып,
төлөм карттар менен эсептешүүлөрдүн эл аралык системасынын
операторунан тиешелүү билдирме алгандан кийин ага кайтарылып
берилүүгө тийиш. Кайтарып берүү акча каражаты катышуучунун
Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине чегерүү аркылуу ишке
ашырылат.
3. Камсыздандыруу (камдык) фондусунун
каражатын колдонуу тартиби
18. Катышуучу өтүп жаткан операциялык күндүн саат 16:00гө
чейин өз корреспонденттик эсебинде төлөм карттары менен
эсептешүүлөрдүн эл аралык системасынын таза позицияларын
жыйынтыктап эсептөө үчүн зарыл болгон ликвиддүүлүктүн жетиштүү
көлөмүн камсыз кыла албай калса, Улуттук банк камсыздандыруу
(камдык) фондусунун эсебин акцептсиз тартипте дебеттеп,
катышуучунун корреспонденттик эсебин төлөм карттары менен
эсептешүүлөрдүн эл аралык системасынын таза позицияларын
эсептөөнү аягына чыгаруу үчүн жетиштүү өлчөмдө толуктайт.
19. Катышуучу, ал үчүн камсыздандыруу (камдык) фондусунан акча
каражаты пайдаланылган корреспонденттик эсебин толуктоо үчүн
ошол каражаттардын ордун ГСРРВ аркылуу кийинки операциялык
күндүн саат 16:00нөн кечиктирбестен мөөнөтүндө төлөө, төлөөгө
жөндөмдүүлүк жана өз учурунда кайтарып берүү шарттарында
толтуруп берүүгө милдеттүү. Мында, акча каражаттары толук көлөмдө
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кайтырылып берилүүгө тийиш жана каражаттарды бөлүп кайтарууга
жол берилбейт.
20. Катышуучу ал үчүн камсыздандыруу (камдык) фондусунун
каражаттары пайдаланылган корреспонденттик эсебин өзүнүн
камсыздандыруу (камдык) фондусуна төлөм суммасынан ашпаган
өлчөмдө толуктоо үчүн ошол каражаттарды кийинки операциялык
күндүн саат 16:00гө чейин акысыз негизде колдонот.
21. Катышуучу ал үчүн камсыздандыруу (камдык) фондусунун
каражаттары пайдаланылган корреспонденттик эсебин бир
календардык күндөн көбүрөөк толуктагандыгы үчүн камсыздандыруу
(камдык) фондусуна каражаттардын кайтарылбай калган ар бир күн
үчүн пайыздар чегерилет. Пайыздар 27-пунктка ылайык эсептелинет.
22. Катышуучу корреспонденттик эсебин камсыздандыруу (камдык)
фондусуна өз төлөм суммасынан ашкан өлчөмдө толуктагандыгы үчүн
ал айыптык төлөм төлөөгө тийиш. Айыптык төлөм өлчөмү 26-пунктка
ылайык эсептелинет.
23. Катышуучу кийинки операциялык күндүн саат 16:00гө чейин
камсыздандыруу (камдык) фондусунун каражаттарын кайтарып
бербесе, ГСРРВнын оператору катышуучунун корреспондентик
эсебин камсыздандыруу (камдык) фондусунан пайдаланылган
каражат суммасына (айыптык төлөмдү жана чегерилген пайыздарды
эске алуу менен) акцептсиз тартипте дебеттеп, камсыздандыруу
(камдык) фондусунун эсебине чегерет.
24. Камсыздандыруу (камдык) фондусунун каражаттардын
кайтарылып берилиши боюнча төлөмдү чагылдыруу (киргизүү)
учуруна карата (айыптык төлөмдөрдү жана пайыздарды эске алуу
менен катышуучунун корреспонденттик эсебинде төлөмдү өткөрүү
үчүн каражат жетишсиз болсо, анда ал төлөм ГСРРВ төлөмдөр
кезегине жайгаштырылып, катышуучунун корреспонденттик эсебинде
төлөө үчүн жетиштүү каражат пайда болгонго чейин ошол жерде турат.
25. Камсыздандыруу (камдык) фондусунан акча каражаты
тартылган күндү эске алганда катышуучу эки операциялык күн ичинде
камсыздандыруу (камдык) фондусунун каражатын кайтарып бере
албаса, Улуттук банк келип чыгышы ыктымал болгон финансылык
тобокелдиктерди азайтуу, төлөм системасынын туруктуу ишин
камсыз кылуу максатында төлөм карттары менен эсептешүүлөрдүн
89

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2018

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2018

эл аралык системасынын операторуна, ошондой эле Улуттук банктын
банктык көзөмөл үчүн жооп берген түзүмдүк бөлүмдөрүнө ал тууралуу
маалымдайт.
4. Айыптык төлөмдөрдү жана камсыздандыруу
(камдык) фондусунун каражатын пайдалангандыгы
үчүн пайыздарды чегерүү тартиби

содержание

26. Катышуучу камсыздандыруу (камдык) фондусунун
каражаттарынан өз төлөм суммасынан ашкан өлчөмдө
пайдалангандыгы үчүн айыптык төлөмдү чегерүү төлөм өлчөмүнөн
ашыкча пайдаланылган суммадан 1 (бир) пайыз өлчөмүндө жөнөкөй
пайыз формуласы боюнча аныкталат:
P = (S – C) x I /100, мында:
Р – айыптык төлөм суммасы;
S – камсыздандыруу (камдык) фонддон пайдаланылган каражат
(сом);
С – катышуучунун төлөм суммасы (сом);
I – бир күндүк пайыздык чен (%);
27. Катышуучу камсыздандыруу (камдык) фондусунан
пайдаланылган каражатты кийинки оперциялык күндүн саат
16:00гө чейин кайтарып бере албаса, ал камсыздандыруу (камдык)
фондусунан пайдаланылган каражат суммасынан, пайдаланган
ар бир календардык күн үчүн 1 (бир) пайыз төлөп берүүгө тийиш.
Мында, катышуучунун төлөмүнө көз карандысыз, пайдаланылган
каражаттардын бүтүндөй суммасынан төлөм кармалат жана ал
төмөнкү формула боюнча эсептелинет:
P = S x I x T /100, мында:
Р – пайыздардын суммасы;
S – камсыздандыруу (камдык) фондусунан пайдаланылган каражат
(сом);
I – күндөлүк пайыздык чен (%);
Т – карыздык каражатты пайдалануу мөөнөтү (календардык күндөр
менен).
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28. Катышуучу камсыздандыруу (камдык) фондусунан каражаттын
пайдаланган мезгил ичиндеги айкын күндөрдү эсептөөдө колдонуудагы
мыйзамдарда белгиленген же Кыргыз Республикасынын Өкмөтү
тарабынан жарыяланган дем алыш жана майрам күндөр да камтылат.
29. Жобонун 26 жана 27-пункттарына ылайык камсыздандыруу
(камдык) фондусунун каражатын пайдалангандыгы жана/же өз
учурунда кайтара албагандыгы үчүн айыптык төлөм жана пайыз
түрүндө топтолгон каражаттар Улуттук банктын өзүнчө эсебинде
эсепке алынат жана камсыздандыруу (камдык) фондусунун
каражатынан жыл ичинде колдоно албаган катышуучулар ортосунда
салынган төлөм үлүшүнө жараша жылына бир жолу бөлүштүрүлөт.

30. Төлөм системасынын ишине көзөмөлдүктүн (оверсайт)
алкагында Улуттук банк катышуучулардын ликвиддүүлүгүнүн абалына,
ошондой эле алардын камсыздандыруу (камдык) фондусунан
каражаттардын пайдалануусуна мониторинг жүргүзөт.
31. Катышуучу ушул жобо талаптарын сактабаган шартта, Улуттук
банк ага карата өз ченемдик укуктук актыларында каралган таасир
этүү чараларын колдонууга укуктуу.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 14-февралындагы
№ 2018-П-14/5-5-(НПА)

содержание

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы
№ 15/6 «Кыргыз Республикасындагы электрондук
акча жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын 20 жана
68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы
№ 15/6 «Кыргыз Республикасындагы электрондук акча жөнүндө»
жобону бекитүү тууралуу» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр жана
толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министирлигине жөнөтсүн.
3. Токтом расмий жарылангандан 15 (он беш) күн өткөндөн кийин
күчүнө кирет.
4. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана документ менен иш алып
баруу бөлүмү ушул токтом менен түзүмдүк бөлүмдөрдү, областтык
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башкармалыктарды жана Баткен областындагы өкүлчүлүктү
тааныштырсын.
5. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен
Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктарды, төлөм
системаларынын операторлорун жана төлөм уюмдарын
тааныштырсын.
6. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун
басары, айым Л. Дж. Орозбаевага ыйгарылсын.
Т. Абдыгулов

содержание

Төрага
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2018-жылдын
14-февралындагы
№ 2018-П-14/5-5-(НПА)
токтомуна тиркеме

содержание

Улуттук банк Башкармасынын
2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6 «Кыргыз
Республикасындагы электрондук акча жөнүндө» жобону
бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор
Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы
№ 15/6 «Кыргыз Республикасындагы электрондук акча жөнүндө»
жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр жана
толуктоолор киргизилсин:
−− 6-пункт төмөнкү мазмундагы абзацтар менен толукталсын:
«6. Өздүк эсеп – товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү
сунуштоочулар үчүн ачылган, абоненттерге (колдонуучуларга)
товарлар жана сунушталган кызмат көрсөтүүлөр көлөмүн эсепке
алуусу үчүн каралган, сандар жана/же белгилер катарынан урган эсеп.
Абонент (колдонуучу) – товарларды жана кызмат корсөтүүлөрдү
алган жеке адам жана юридикалык жак.»;
−− 8-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«8. Электрондук акчаны колдонуу менен акцептанттардан
товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу операцияларын
жүргүзүүгө, тастыкталган электрондук капчыктан, алдын ала төлөнгөн
карттан жана/же алдын ала төлөнгөн виртуалдык карттан электрондук
акчаны которууга болот. Электрондук акчаны эл аралык/чек ара
аркылуу которууда электрондук капчык, алдын ала төлөнгөн карт
жана/же алдын ала төлөнгөн виртуалдык карт ээлери тастыкталууга
(идентификацияланууга) тийиш.»;
−− төмөнкү мазмундагы 8-1-пункт менен толукталсын:
8-1. Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочунун
абонентинин (колдонуучунун) өздүк эсебинен төлөмдөр, анын негизги
иш багытынын алкагында товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү
сунуштоочунун кызмат көрсөтүүсү үчүн гана ишке ашырылат.»;
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−− 9-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«9. Электрондук капчыкты, алдын ала төлөнгөн картты жана/же
алдын ала төлөнгөн виртуалдык картты толуктоо төмөнкү ыкмалар
аркылуу гана ишке ашырылышы мүмкүн:
−− банктык эсептен чегерүү;
−− тастыкталган электрондук капчыктан, алдын ала төлөнгөн
карттан жана/же алдын ала төлөнгөн виртуалдык карттан которуу;
−− банктык эсеп ачуусуз эле, Улуттук банкта каттоодон өткөн акча
которуу системасы аркылуу акча которуу;
−− автоматташтырылган терминалга (cash-in), банк-эмитенттин,
ошондой эле коммерциялык банктардын агенттеринин жана/же төлөм
уюмдарынын агенттеринин кассаларына накталай төлөө.
Ушул пункта көрсөтүлгөн толуктоо ыкмалары такталган жана
жыйынтыктоочу болуп саналат, башка ыкмалар каралган эмес.
Ушуну менен катар эле, электрондук капчыкты, алдын ала
төлөнгөн картты жана/же алдын ала төлөнгөн виртуалдык картты
толуктоо товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочулардын
өз абоненттери алдында милдеттенмелеринин азайышы натыйжасы
болуп саналбайт, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү
сунуштоочулардын өзү сыяктуу эле, абоненттин ишеним каты жана/
же тапшырмасы боюнча жана/же анын ишенимдүү адамы, ошондой
эле товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочулар менен
түздөн-түз же кыйыр түрдө келишимдик мамиледеги башка жактар
аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн эмес.
Электрондук капчыкты, алдын ала төлөнгөн картты жана/же алдын
ала төлөнгөн виртуалдык картты толуктоодо электрондук капчыкты,
алдын ала төлөнгөн картты жана/же алдын ала төлөнгөн виртуалдык
картты толуктаган жак тарабынан нак жана нак эмес акча каражатын
өткөрүп берүү же которуу менен электрондук акчанын алдын ала
төлөнгөн картка жана/же алдын ала төлөнгөн виртуалдык картка
келип түшүүсүнө чейинки убакыт аралыгы бир календардык күндөн
ашпоого тийиш.
Электрондук капчыкты, алдын ала төлөнгөн картты жана/же
алдын ала төлөнгөн виртуалдык картты товарларды жана кызмат
көрсөтүүлөрдү сунуштоочулардын абонентинин (колдонуучунун)
өздүк эсебинен, анын ичинде товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр
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үчүн аванстык төлөмдү электрондук капчыкка, алдын ала төлөнгөн
картка жана/же алдын ала төлөнгөн виртуалдык картка кайра чегерүү
аркылуу толуктоого жол берилбейт.»;
−− төмөнкү мазмундагы 26-1-пункт менен толукталсын:
«26-1. Электрондук акча менен эсептешүүлөр системасынын
оператору электрондук акча калдыгынын программалык камсыздоодо
жана/же программалык-техникалык жабдууда гана, анын ичинде
электрондук капчыкта, алдын ала төлөнгөн картта жана/же алдын ала
төлөнгөн виртуалдык картта сакталышы механизмин камсыз кылууга
милдеттүү. Карт ээси товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн ошол
программалык камсыздоо жана/же программалык-техникалык жабдуу
аркылуу гана төлөмдөрдү ишке ашырууга тийиш.».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 26-февралындагы
№ 2018-П-07/6-2-(ДКП)

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 24, 28 жана
68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук
банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банктын эсептик чени жылдык 5,00 пайыз өлчөмүндө
белгиленсин.
2. Токтом 2018-жылдын 27-февралынан тартып күчүнө кирет.
3. Экономика башкармалыгы эсептик чен өлчөмү жөнүндө
маалыматтын Улуттук банктын расмий интернет-сайтында, токтом
кабыл алынгандан кийинки жумуш күнү ичинде жарыялышын камсыз
кылсын.
4. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Н. Жениш мырзага
жүктөлсүн.
Төраганын милдетин аткаруучу
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РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
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720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 26-февралындагы
№ 2018-П-14/6-3-(ПС)

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын
16-августундагы № 2017-П-14\34-2-(НПА) «Элкарт» төлөм
карттары аркылуу эсептешүүлөрдүн улуттук системасын
башка өлкөлөрдүн улуттук /эл аралык төлөм системаларына
интеграциялоо долбоору үчүн эсептешүүчү агентти тандоо
критерийлери жөнүндө» убактылуу жобону бекитүү тууралуу»
токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
Кыргыз
Республикасынын
«Кыргыз
Республикасынын
Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын
20 жана 68 беренелерине, «Кыргыз Республикасынын төлөм
системасы жөнүндө» мыйзам жоболоруна таянуу менен, Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 16-августундагы
№ 2017-П-14\34-2-(НПА) «Элкарт» төлөм карттары аркылуу
эсептешүүлөрдүн улуттук системасын башка өлкөлөрдүн улуттук /
эл аралык төлөм системаларына интеграциялоо долбоору үчүн
эсептешүүчү агентти тандоо критерийлери жөнүндө» убактылуу
жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана
толуктоолор киргизилсин:
жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген «Элкарт» төлөм
карттары аркылуу эсептешүүлөрдүн улуттук системасын башка
өлкөлөрдүн улуттук /эл аралык төлөм системаларына интеграциялоо
долбоору үчүн эсептешүүчү агентти тандоо критерийлери жөнүндө»
убактылуу жобонун:
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−− 4-главасынын 1-пунктунун 3-пунктчасы төмөнкү редакцияда
берилсин:
«3) «Элкарт» улуттук системасы боюнча жүгүртүүлөрдүн орточо
айлык маанисинен азды түзбөөгө тийиш болгон (өткөн айдын ар бир
күнү ичиндеги жүгүртүүлөр суммасы/өткөн айдагы төлөмдөр ишке
ашырылган күндөрдүн саны), төлөө мөөнөтү кеминде 3 айды түзгөн
(күрөөгө коюлгандарды эске албаганда) мамлекеттик баалуу кагаздар
жана Улуттук банктын баалуу кагаздар портфелине ээ болушу
зарыл;»;
−− 5-глава төмөнкү мазмундагы 3-пункт менен толукталсын:
«3. Бир ай ичиндеги жүгүртүүлөрдүн орточо мааниси «Банктар
аралык процессинг борбору» ЖАК тарабынан айына 1 (бир) жолу,
өткөн айдагы маалыматтын негизинде эсептелинип, коммерциялык
банк-эсептешүү агенти тарабынан отчеттук ай ичинде ушул убактылуу
жобонун 4-главасынын 1-пунктунун 3-пунктчасынын талабы
аткарылышы максатында тиешелүү маалымат отчеттук айдан кийинки
айдын 5не чейин андан ары колдонуу үчүн Улуттук банкка жана
коммерциялык банкка жөнөтүлөт.»;
2. Токтом расмий жарыялангандан 15 (он беш) күн өткөндөн кийин
күчүнө кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
4. Төлөм системалар башкармалыгы ушул токтом менен тиешелүү
түзүмдүк бөлүмдөрдү, областтык башкармалыктарды жана Баткен
областындагы өкүлчүлүктү, коммерциялык банктарды жана «Банктар
аралык процессинг борбору» ЖАКты тааныштырсын.
5. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун
басары, айым Л. Орозбаевага ыйгарылсын.
Төраганын милдетин аткаруучу
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 28-февралындагы
№ 2018-П-12/7-7-(НПА)

содержание

«Коммерциялык банктардын чет өлкө валютасындагы
акча каражаттарын Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкында ачылган депозит эсептерине жайгаштыруу
тартиби жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын 20 жана
68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук
банк Башкармасы токтом кылат:
1. Кароого сунушталган «Коммерциялык банктардын чет өлкө
валютасындагы акча каражаттарын Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкында ачылган депозит эсептерине жайгаштыруу тартиби
жөнүндө» жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин
күчүнө кирет.
4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул
токтом менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын
Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, «Кыргыз банктар бирлиги»
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юридикалык жактар бирикмесин, Улуттук банктын областтык
башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн
тааныштырсын.
5. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т. Дж.Джусупов мырзага
жүктөлсүн.
Н. Жениш

содержание

Төраганын милдетин аткаруучу
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2018-жылдын
28-февралындагы
№ 2018-П-12/7-7-(НПА)
токтомуна тиркеме

«Коммерциялык банктардын чет өлкө валютасындагы акча
каражаттарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында
ачылган депозиттик эсептерине жайгаштыруу тартиби
жөнүндө»
ЖОБО

содержание

1. Жалпы жоболор
1. Жободо коммерциялык банктардын (мындан ары -Банк) чет өлкө
валютасындагы акча каражаттарын Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкында (мындан ары-Улуттук банк) ачылган депозиттик эсептерине
жайгаштыруу тартибине карата минималдуу талаптар белгиленген.
2. Банк Улуттук банктагы депозиттик эсептерине чет өлкө
валютасындагы акча каражаттарын Банктын ликвиддүүлүк
тобокелдигин тескөө, финансылык тобокелдиктерди төмөндөтүү жана
каражаттарды топтоо максатында жайгаштырат.
3. Банктын Улуттук банкта ачылган депозиттик эсептерине чет
өлкө валютасындагы акча каражаттарын которуусуна, аларды башка
финансы-кредит уюмдарынын (мындан ары – ФКУ) эсептерине
которуу мүмкүнчүлүгү аяктагандан кийин гана жол берилет.
4. Банк Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети (мындан
ары - Көзөмөл боюнча комитет) тарабынан белгиленген шарттарды
эске алуу менен Улуттук банктагы депозиттик эсептеринде
жайгаштырылган чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын которуу
максатында, башка ФКУларда эсеп ачуу иш-чараларын жүзөгө
ашырууга тийиш.
5. Банктын Улуттук банктагы депозиттик эсептерине
жайгаштырылган чет өлкө валютасындагы акча каражаттары
ликвиддүүлүк ченемин эсептөөдө ликвиддүү активдер курамында
эсепке алынат.
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6. Банктын Улуттук банкта ачылган депозиттик эсептеринде
жайгаштырылган чет өлкө валютасындагы акча каражаттары
милдеттүү камдык талаптар ченемин аткаруу үчүн колдонулбайт.

7. Улуттук банктагы депозиттик эсептерине чет өлкө валютасындагы
акча каражаттарын жайгаштырууга мүмкүнчүлук алуу үчүн Банк чет
өлкө валютасындагы акча каражаттарды Улуттук банкта жайгаштыруу
ниетин билдирүү менен расмий кайрылууга тийиш. Кайрылуу Улуттук
банк тарабынан бир жумуш күнү ичинде каралат. Мында, Банк төмөнкү
талаптарга жооп берүүсү зарыл:
−− Улуттук банкта корреспонденттик эсеби болууга;
−− Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамында каралган атайы
режим белгиленбөөгө (убактылуу администрация, тике көзөмөлдүк).
Улуттук банк Башкармасынын өзүнчө чечими боюнча Кыргыз
Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы,
банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамында каралган атайы
режимдер/жол-жоболор (убактылуу администрация, тике көзөмөлдүк/
финансылык абалын чыңдоо жол-жоболор) колдонулуп жаткан
Банктар депозиттик эсептерине чет өлкө валютасындагы акча
каражаттарын жайгаштыра алышат.
8. Расмий кайрылууда төмөнкүлөр камтылууга тийиш:
−− алардын негизинде Банк чет өлкө валютасындагы акча
каражаттарын Улуттук банкка которуу маселесин демилгелеген
себептер/негиздемелер;
−− анын корреспонденттик эсебинен Банктын чет өлкө
валютасындагы акча каражаттары Улуттук банкта ачылган депозиттик
эсептерине жайгаштыруу үчүн которула турган ФКУ тууралуу
маалымат;
−− валютанын түрү;
−− суммасы;
−− жайгаштыруу мөөнөтү;
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−− Улуттук банктагы депозиттик эсептерин жабуу мөөнөтүн
көрсөтүү менен Банктын ФКУда альтернативалуу эсептерди ачуу
боюнча иш-чаралар планы;
9. Банк расмий кайрылуу менен бирге Улуттук банкка, банк
Башкармасынын/ыйгарым укуктуу жактын чет өлкө валютасындагы
акча каражаттарды Улуттук банктагы депозиттик эсептерине
убактылуу жайгаштыруу тууралуу чечимин, ошондой эле Улуттук
банкка расмий кайрылган күнгө карата ушул жобонун 14-пунктунда
көрсөтүлгөн ар бир валюта боюнча эсеп көчүрмөлөрүн да сунуштайт.
10. Улуттук банк алардын негизинде Банктын чет өлкө
валютасындагы акча каражаттарын Улуттук банкка жайгаштыруу
ниети тууралуу кайрылуусун кароого алган негизги критерийлер
төмөндө келтирилген:
а) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү
түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар
жөнүндө» жободо белгиленген экономикалык ченемдердин сакталбай
калышы тобокелдиктери;
б) Банктын чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын
50 пайызынан көбүрөөгү бир же бир нече чет өлкөнүн төмөн рейтингге
ээ финансы-кредит уюмунда ачылган эсептеринде же бир өлкөнүн
ФКУсундагы эсепке жайгаштырылган учурда;
в) чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын жоготуу
тобокелдигине байланыштуу объективдүү себептердин жана чет
өлкөлүк ФКУлардан чет өлкө валютасындагы акча каражаттарды
алып чыгуу үчүн альтернативалуу эсептин/эсептердин жок экендигин
тастыктаган фактылардын болушу.
11. Кайрылууларды кароонун жыйынтыктары Банкка расмий түрдө
жөнөтүлөт.
12. Банк чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын Улуттук
банктагы депозиттик эсебине чегерүү үчүн Улуттук банк менен
ушул Жобого карата 1-тиркемеге ылайык, Чет өлкө валютасындагы
акча каражаттарын Улуттук банкта ачылган депозиттик эсептерине
жайгаштыруу тартиби жөнүндө келишим түзүүгө тийиш.
13. Улуттук банк Банктын депозиттик эсептериндеги чет өлкө
валютасындагы акча каражаттарын Чет өлкө валютасындагы акча
каражаттарын Улуттук банкта ачылган депозиттик эсептерине
104

жайгаштыруу тартиби жөнүндө келишимде каралган шарттарда кабыл
алат.
14. Улуттук банк Банктын АКШ долларында жана евро түрүндөгү
акча каражаттарын депозиттик эсептерине жайгаштырат.
15. Чет өлкө валютасындагы акча каражаттарды депозиттик
эсептерине жайгаштыруу жагында Улуттук банк менен Банктын иши
төмөнкүлөр аркылуу жөнгө салынат:
−− ушул Жобо;
−− Чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын Улуттук банкта
ачылган депозиттик эсептерине жайгаштыруу тартиби жөнүндө
келишим.
16. Банк менен Чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын
Улуттук банкта ачылган депозиттик эсептерине жайгаштыруу тартиби
жөнүндө келишим түзүү чечими Көзөмөл боюнча комитет тарабынан
ар бир жагдайда өз-өзүнчө кабыл алынат.
17. ФКУда эсептерди ачууда Банк Улуттук банкка расмий кайрылуу
менен Банктын ФКУдагы эсептерине чет өлкө валютасындагы
акча каражаттарды которууга билдирмени, ошондой эле банк
Башкармасынын/ыйгарым укуктуу жактын Банктын чет өлкө
валютасындагы акча каражаттарын Улуттук банктагы депозиттик
эсептеринен Банктын ФКУдагы валюталык эсептерине которуу
жөнүндө чечимин сунуштайт.
18.Улуттук банк Банктын расмий кайрылуусунун негизинде төмөнкү
шарттарды аныктайт:
−− Банк тарабынан чет өлкө валютасында салынган акча
каражаттарынын көлөмүн;
−− валюта түрүн;
−− мөөнөтү;
−− чет өлкө валютасындагы акча каражаттарды депозиттик
эсебине/эсебинен жайгаштыруу/алуу шарттары.
19. Банктын чет өлкө валютасындагы акча каражаттары Улуттук
банкта ачылган депозиттик эсептерине нак эмес формада гана
жайгаштырылат.
20. Улуттук банк депозиттик эсептерине чет өлкө валютасындагы
акча каражаттарды Улуттук банктын Банк менен келишим түзүү
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чечими кабыл алынган күнгө карата алынган эсептик чени боюнча
белгиленген мааниде, пайыздык чендин терс болушу шартында,
төмөнкүдөй жайгаштыруу мөөнөттөрүнө жараша кабыл алат:
−− 3 айга чейин (пайыздык чен - 0%);
−− 6 айга чейин (Улуттук банктын эсептик ченинен (минус) – 25%).
−− 12 айга чейин (Улуттук банктын эсептик ченинен (минус) – 50%).
−− 12 айдан жогору болсо (Улуттук банктын эсептик ченинен
(минус) – 75%).
Банктын чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын
калдыктарына пайыз эсептелет.
21. Банктын Улуттук банкта ачкан депозиттик эсептеринде
жайгаштырылган чет өлкө валютасындагы акча каражаттары боюнча
пайыздарды чегерүү мөөнөтү – календардык күн түрүндө туюндурулган
жана Улуттук банктагы депозиттик эсебине чегерилгенден кийинки
күндөн тартып Банктын ФКУдагы корреспонденттик эсебине чет өлкө
валютасындагы акча каражаттар чегерилген күндү кошо алганда
эсептелинүүчү убакыт аралыгы.
22. Улуттук банкта ачылган депозиттик эсептеринде чет өлкө
валютасында жайгаштырылган каражаттар боюнча пайыздарды
эсептөө үчүн 1 (бир) күн алынат жана ал жылына 365 күндү эске алуу
менен жөнөкөй пайыздар формуласы боюнча жүргүзүлөт. Эгерде,
Банктын чет өлкө валютасындагы акча каражаттары Улуттук банкта
ачылган депозиттик эсептерине жуманын акыркы күнү жана/же
майрам алдындагы күнү чегерилсе, анда пайыздарды чегерүү мөөнөтү
календардык күн түрүндө туюндурулган жана депозиттик эсепке акча
каражаттары чегерилгенден кийинки күндөн тартып Банктын ФКУдагы
эсептерине чет өлкө валютасындагы акча каражаттар чегерилген
күндү кошо алганда, ага чейинки убакыт аралыгы катары эсептелинет.
23. Улуттук банк Банктын улуттук валютадагы корреспонденттик
эсебинен чет өлкө валютасындагы акча каражаттарды жайгаштыруу
үчүн чегерилген пайыздарды сом эквивалентиндеги сумманы,
жайгаштыруу мөөнөтүн эске алуу менен кармап калат.
24. Улуттук банк Башкармасынын өзүнчө чечими боюнча Кыргыз
Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы,
банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамында каралган атайы
режимдер/жол-жоболор (убактылуу администрация, тике көзөмөлдүк/
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финансылык абалын чыңдоо жол-жоболор) колдонулуп жаткан
Банктар үчүн жайгаштыруу шарттары ар бир жагдай жана ар бир
валюта боюнча өзүнчө аныкталышы жана белгилениши мүмкүн.
25. Банк чет өлкө валютасындагы акча каражаттарды Улуттук
банкка жайгаштыруу өтүнүчү менен кайрылууда, ушул жобонун
8-пунктунда көрсөтүлгөн талаптарды сактоого тийиш.
26. Банк Улуттук банктагы валюталык депозиттик эсебинен чет
өлкө валютасындагы акча каражаттарды кайсыл болбосун убакытта
(банктык тажрыйбанын стандарттык мөөнөтүнүн алкагында)
Улуттук банкка макулдашуу аркылуу жана банкта тобокелдиктерди
төмөндөтүүгө багытталган чаралардын ишке ашырылышына жана/
же башка ФКУларда эсеп ачуу үчүн зарыл чараларды жүзөгө ашыруу
мөөнөтүнүн аякташына жараша толук көлөмдө чегере алат.
27. Чет өлкө валютасындагы акча каражаттардын бөлүгүн бир
макулдашуунун алкагында, Улуттук банкка алдын ала макулдашуу
аркылуу 3 жолу бөлүп алууга жол берилет.
28. Банктын чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын Улуттук
банктагы депозиттик эсептеринен төмөнкү максаттар үчүн чегерүүгө
тыюу салынат:
−− үчүнчү жактардын пайдасына;
−− оффшордук аймактарда каттоодон өткөн ФКУлардын
эсептерине.
3. Банктын чет өлкө валютасындагы акча
каражаттарды чегерүү тартиби
29. Улуттук банкта ачылган депозиттик эсептерде чет өлкө
валютасындагы акча каражаттарды жайгаштыруу жөнүндө
келишимде, кеминде төмөнкүлөр каралууга тийиш:
−− алардын негизинде Улуттук банкта ачылган депозиттик
эсептерде чет өлкө валютасындагы акча каражаттарды жайгаштыруу
жөнүндө келишим түзүлгөн шарттар;
−− Улуттук банктагы депозиттик эсептерине жайгаштырылууга
тийиш болгон чет өлкө валютасындагы акча каражаттар суммасы чет
өлкө валюталарында;
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−− Банктын белгиленген мөөнөт ичинде чет өлкө валютасындагы
акча каражаттарын Улуттук банктагы депозиттик эсебинен башка
ФКУлардагы валюталык эсептерге чегерүү боюнча иш-чараларды
жүргүзүү милдеттенмеси;
−− Банктын ФКУдагы чет өлкө валютасындагы акча каражаттары
жайгаштырыла турган Улуттук банктын депозиттик валюталык
эсептеринин реквизиттери;
−− андан Банктын чет өлкө валютасындагы акча каражаттары
Улуттук банктагы депозиттик эсептерине чегерилүүчү ФКУнун
аталышы, юридикалык дареги, валюталык эсептеринин реквизиттери;
−− Улуттук банктын жана Банктын укуктары, милдеттери жана
жоопкерчилиги;
−− ушул Жобонун шарттары, ошондой эле түзүлгөн Келишимдин
шарттары бузууга жол берилген учурда Банкка карата санкцияларды
колдонуу шарттары;
−− Улуттук банктын чыгашаларынын ордун толтуруу шарттары.
4. Корутунду жоболор
30. Улуттук банк жана Банк чет өлкө валютасындагы акча
каражаттарды чегерүү жана которуу операциялары жөнүндө
маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылат.
31. Банк депозиттик эсептерине жайгаштырууга жана көрсөтүлгөн
эсептерден Банктын чет өлкө валютасындагы акча каражаттарына
которууга байланыштуу кандай болбосун Улуттук банктын
чыгашаларынын ордун жабууга тийиш.
32. Банк депозиттик эсептерине жайгаштырылган акча
каражаттарын талап кылуу укугун башка жактарга өткөрүп берүүсүнө
жол берилбейт.
33. Банктын ушул жобонун 20 жана 31-пунктунда көрсөтүлгөн
чыгашалар анын улуттук валютадагы корреспонденттик эсебинен
алынып салынат.

108

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2018
2018-жылдын
28-февралындагы
№ 2018-П-12/7-7-(НПА)
«Коммерциялык банктардын
чет өлкө валютасындагы
акча каражаттарын Кыргыз
Республикасынын Улуттук
банкында ачылган депозиттик
эсептерине жайгаштыруу
тартиби жөнүндө» жобого
карата 1-тиркеме
Типтүү формасы

Бишкек ш.

20___-жылдын «_______» №_____

Мындан ары «Улуттук банк» деп аталуучу Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын атынан____________________________________
негизинде иш алып барган___________________________________
бир тараптан жана мындан ары «Банк» деп аталуучу
(коммерциялык банктын аталышы),__________________________
________________________________ негизинде иш алып барган
________________экинчи тараптан, мындан ары биргелешип
«Тараптар» деп аталуучулар, Улуттук банк Башкармасынын
20___-жылдын “___”_________ №______ токтому менен бекитилген
«Коммерциялык банктардын чет өлкө валютасындагы акча
каражаттарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында ачылган
депозиттик эсептерине жайгаштыруу тартиби жөнүндө» жобонун
(мындан ары – жобо) негизинде төмөнкүлөр боюнча чет өлкө
валютасындагы акча каражаттарын Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкында ачылган депозиттик эсептерине жайгаштыруу тартиби
жөнүндө ушул келишимди (мындан ары - келишим) түзүштү:
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1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ
1.1. Улуттук банкта ачылган депозиттик эсептерине Банктын
чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын жайгаштырууда келип
чыккан укуктук мамилелерди жөнгө салуу, эсептерди жүргүзүү жана
эсепке алуу шарттарын аныктоо, ушул келиишмдин предмети болуп
саналат.
1.2. Банктын чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын
жайгаштыруудагы эсептешүүлөр анын Улуттук банкта ачылган
тиешелүү эсеби боюнча жүзөгө ашырылат жана алар чет өлкө
валютасындагы акча каражаттарын чегерүүдө Улуттук банктын
банк-корреспондентиндеги чет өлкө валютасындагы ностро-эсебине
жана чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын кайра чыгарып
алууда Банктын банк-корреспондентинде ачылган чет өлкө
валютасындагы корреспонденттик эсебине да тиешелүү болот.
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2. ЖАЛПЫ ШАРТТАР
2.1. Банктын чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын
чегерүү, Улуттук банк менен макулдашылган сумманын чегинде
расмий каралган жана макулдашылган күнгө карата кайтарымдуулук
шарттарында, акы төлөө/акы төлөөсүз негизде ишке ашырылат.
2.2. Банк чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын чегерүүгө
чейин Жобонун 8 жана 9-пунктунда белгиленген параметрлерди
көрсөтүү менен расмий кат жүзүндө кайрылуу формасында сунуштайт.
2.3. Улуттук банкта ачылган депозиттик эсептерине чет өлкө
валютасындагы акча каражаттарды чегерүү үчүн Банк Улуттук банкка
ушул келишимге карата 1-тиркемеге ылайык, биринчи жана экинчи
кол коюу укугуна ээ аткаруу органынын жетекчисинин жана башкы
бухгалтеринин кол тамгасы коюлган жана герб түшүрүлгөн мөөр
басылган чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын чегерүүгө
билдирмени сунуштайт.
2.4. Банк Улуттук банкта ачылган депозиттик эсептерине чет өлкө
валютасындагы акча каражаттарын чегерүүгө билдирмени Улуттук
банкка чет өлкө валютасындагы акча каражаттарды чегерүү күнү саат
12:00дөн кечиктирбестен сунуштоого тийиш. Билдирме көрүнбөгөндөй
конвертке салынып, “Каттоо журналында” каттоодон өткөртүлүүгө
тийиш.
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2.5. Чет өлкө валютасындагы акча каражаттарды чегерүү тууралуу
билдирмедеги сумма, Улуттук банк менен макулдашылган суммадан
ашпоо керек.
2.6. Улуттук банкта ачылган депозиттик валюталык эсептерин чет
өлкө валютасындагы акча каражаттар менен кошумча толуктоого
тыюу салынат.
2.7. Банктын Улуттук банкта ачылган депозиттик эсептеринен чет
өлкө валютасындагы акча каражаттардын бөлүгүн Улуттук банкка
макулдашуу аркылуу гана алууга болот. Мында ушул Келишимдин
алкагында, чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын 3 гана жолу
бөлүп алууга жол берилет.
2.8. Банк чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын Улуттук
банкка жайгаштыруу ниети тууралуу ар бир билдирүүсүндө жобонун
8-пунктунда көрсөтүлгөн талаптарды сактоого тийиш.
2.9. Банк чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын кайра алуу
үчүн Улуттук банкка ушул келишимге карата 2-тиркемеге ылайык,
биринчи кол коюу укугуна ээ аткаруу органынын жетекчисинин колу
коюлган жана герб түшүрүлгөн мөөр басылган, Улуттук банкта ачылган
депозиттик эсептеринен чет өлкө валютасындагы акча каражаттарды
кайра алууга билдирмени сунуштайт.
2.10. Улуттук банкта ачылган депозиттик эсептеринен чет өлкө
валютасындагы акча каражаттарды кайра алуу жөнүндө билдирме,
акча каражаттарын кайра алуу болжолдонгон күнгө чейинки кеминде 2
(эки) жумуш күн мурда сунушталууга тийиш, Билдирме көрүнбөгөндөй
конвертке салынып, “Каттоо журналында” каттоодон өткөртүлүүгө
тийиш.
2.11. Билдирмеде көрсөтүлгөн, Улуттук банктагы депозиттик
эсебине чет өлкө валютасындагы акча каражаттарды чегерүү же
чет өлкө валютасындагы акча каражаттарды эсептен кайра алуу
күнү иштебеген күнгө туш келип калса (Кыргыз Республикасында
жана/же банк-корреспондент өлкөдө), чет өлкө валютасындагы акча
каражаттарын депозиттик эсептерине/эсептеринен чегерүү/кайра
алуу/мөөнөтүнөн мурда алуу кийинки жумуш күнү ишке ашырылат.
2.12. Улуттук банк Банктын билдирмесинде көрсөтүлгөн
маалыматтын купуя сакталышын камсыз кылат.
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2.13. Улуттук банкта ачылган депозиттик эсептеринен чет өлкө
валютасындагы акча каражаттарды кайра чыгарып алууда Банк
МТ202 форматында SWIFT системасы аркылуу төлөм көрсөтмөсүн
жөнөтүүгө тийиш. Ал чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын
кайраа алууга/мөөнөтүнөн мурда алууга билдирмеде көрсөтүлгөн
шарттарга ылайык толтурулуп, Банктын кайра алынган/мөөнөтүнөн
мурда алынган чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын
валюталоо күнү саат 12:00гө (Бишкек убактысы боюнча) чейин
жөнөтүлүүгө тийиш.
2.14. Валюталык эсептер өзгөртүлгөн учурда Улуттук банк
жана Банк бул тууралуу бири-бирине, Улуттук банкта ачылган
депозиттик эсептеринен чет өлкө валютасындагы акча каражаттарды
чегерүү/кайра алуу/мөөнөтүнөн мурда алуу боюнча жыйынтыктап
эсептешүүлөр жүргүзүлгөнгө чейинки 2 (эки) күн мурда Банктын чет
өлкө валютасындагы акча каражаттарын тескөөгө ыйгарым укуктуу
кызмат адамдарынын кол тамгасы коюлган кат жүзүндө дароо
маалымдоого милдеттенишет.
2.15. Банктын билдирмесинде көрсөтүлгөн депозиттик
эсептериндеги чет өлкө валютасындагы акча каражаттарды
жайгаштырууда (чегерүүдө) Банк валюталоо күнү Улуттук банктын
корреспонденттик эсептерине чет өлкө валютасындагы акча
каражаттарын которууну ишке ашырбаса же өз убагында ишке
ашырбаса, Банк каражаттар чегерилбей калгындыгы себептерин
көрсөтүү менен чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын чегерүү
жөнүндө билдирмени жокко чыгаруу тууралуу кат жөнөтүүгө тийиш
жана зарылчылык келип чыкса, чет өлкө валютасындагы акча
каражаттарды чегерүүгө жаңы билдирмени сунуштоосу зарыл,
анда жаңы чегерүү күнү, мөөнөтү жана жайгаштыруу аяктаган күн
көрсөтүлөт.
2.16. Банк Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине чет
өлкө валютасындагы акча каражаттарды чегерүү билдирмесинде
көрсөтүлгөн суммадан айырмаланган сумманы чегерген учурда,
билдирмеде көрсөтүлгөн сумма менен айкын чегерилүүчү сумманын
айырмаланган себебин көрсөтүү менен чет өлкө валютасындагы
акча каражаттарды чегерүүгө мурда сунушталган билдирмени жокко
чыгарууга жана Улуттук банктын корреспонденттик эсебине айкын
чегерилүүчү чет өлкө валютасындагы акча каражаттар суммасын
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көрсөтүү менен чет өлкө валютасындагы акча каражаттарды чегерүүгө
жаңы билдирмени сунуштоого тийиш.
2.17. Улуттук банктагы эсептерге жайгаштырылган чет өлкө
валютасындагы акча каражаттар Банктын башка ФКУларда ачылган
корреспонденттик эсептерине гана которулушу мүмкүн. Улуттук банкта
ачылган депозиттик эсептериндеги Банктын чет өлкө валютасындагы
акча каражаттарын, үчүнчү жактардын жана алардын тизмеги Улуттук
банк тарабынан аныкталган оффшордук аймактарда катталган
ФКУлардын пайдасына которууга тыюу салынат.
2.18. Банктын Улуттук банкта ачылган депозиттик эсептерине
которулган чет өлкө валютасындагы акча каражаттар менен
операциялар нак эмес тартипте гана жүзөгө ашырылат.
2.19. Улуттук банкта ачылган депозиттик эсептериндеги каражат
калдыктарына Банк чет өлкө валютасындагы акча каражаттардын
калдыктарын Улуттук банкта ачылган депозиттик эсеперге
жайгаштыруу жөнүндө келишим түзүү чечимин кабыл алган күнгө
карата Улуттук банкттын эсептик чени боюнча белгиленген маанидеги
терс пайыздык чендер колдонулат. Каражаттарды сактоо мөөнөтүнө
жараша белгиленген чендер :
−− 3 айга чейин (пайыздык чен- 0%);
−− 6 айга чейин (Улуттук банктын эсептик ченинен – (минус) 25%).
−− 12 айга чейин (Улуттук банктын эсептик ченинен – (минус) 50%).
−− 12 айдан жогору болсо (Улуттук банктын эсептик ченинен –
(минус) 75%).
2.20. Банк Улуттук банкка анын банк-корреспонденттерине өлкө
валютасындагы акча каражаттарын жайгаштыруу боюнча эсеп
калдыктарына, банк-корреспонденттер тарабынан белгиленген терс
пайыздык чендерге байланыштуу бардык чыгашаларын төлөп берет.
3. ЭСЕПТИН БАГЫТЫ, АНЫ ЖҮРГҮЗҮҮ ЖАНА ИШ РЕЖИМИ
3.1. Ушул Келишимге ылайык Улуттук банк Банктын чет өлкө
валютасындагы акча каражаттарын убактылуу жайгаштыруу үчүн
депозиттик эсептерди ачат.
3.2. Ушул Келишимге ылайык Банктын чет өлкө валютасындагы
акча каражаттарын убактылуу жайгаштыруу үчүн Банк ушул
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Келишимдин 1-тиркемесине ылайык, эсептеринен Улуттук банктагы
депозиттик эсептерине акча каражаттары чегериле турган ФКУ
(аталышы, юридикалык дареги, валюталык эсептеринин реквизиттери)
жөнүндө бардык маалыматты сунуштоосу зарыл.
3.3. Эсептин аталышы: (Банктын аталышы) төмөнкү валюталардагы
депозиттик эсептери: чет өлкө валютасынын аталышы.
3.4. Депозиттик эсебинин №, чет өлкө валютасынын аталышы
_________________________________
Депозиттик эсебинин №, чет өлкө валютасынын аталышы
_________________________________
3.5. Эсеп багыты: Банктын чет өлкө валютасындагы акча
каражаттарын депозиттик эсептеринде эсепке алуу.
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4. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ
4.1. Тараптар Жобого жана ушул Келишимге ылайык чет өлкө
валютасындагы акча каражаттарын чегерүү/которуу боюнча
операцияларды жүргүзүү укугуна ээ.
4.2. Тараптар Жободо жана ушул Келишимде көрсөтүлгөн чет
өлкө валютасындагы акча каражаттарды чегерүү/которуу шарттарына
макул болуу менен бири-бири алдында өз милдеттенмелерин
таанышат.
4.3. Банк төмөнкүлөргө милдеттенет:
4.3.1.Келишим түзүлгөн күндөн кийинки эки жумуш күнү ичинде
Улуттук банкка ушул келишимге карата 1- тиркемеге ылайык, Улуттук
банкта ачылган депозиттик эсепке чет өлкө валютасындагы акча
каражаттарды чегерүүгө билдирме берүүгө;
4.3.2. чет өлкө валютасындагы акча каражаттардын суммасын
Улуттук банкта ачылган тиешелүү депозиттик эсебине, сунушталган
билдирмеге ылайык валюталоо күнү чегерүүгө;
4.3.3. Улуттук банкта ачылган депозиттик эсебинен Банктын
ФКУда ачылган эсебине чет өлкө валютасындагы акча каражаттарды
билдирмеде көрсөтүлгөн мөөнөттө кайта алууну жүзөгө ашырууга;
4.3.4. Улуттук банктагы депозиттик эсебин жабуу мөөнөтүн
көрсөтүү менен Улуттук банкка расмий кайрылууда сунушталган
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ФКУдагы альтернативалуу эсептерди ачуу боюнча иш-чаралар
планын аткарууга.
4.3.5. Улуттук банкка төмөнкүлөргө байланыштуу кандай болбосун
чыгашаларды төлөп берүүгө:
−− Банктын чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын кредиттик
калдыкка терс пайыздык чендер колдонулган валюталар боюнча
эсептерди кошо алганда, Улуттук банктын акча каражаттар которула
турган банк-корреспондентиндеги корреспонденттик эсептерге
жайгаштыруу менен. Кредиттик калдыкка карата терс пайыздык
ченди колдонууга байланыштуу чыгашалар суммасы Банктын Улуттук
банкта ачылган депозиттик валюталык эсептеринде жайгаштырылган
каражаттар калдыгына пропорционалдуу эсептелинет;
−− Банктын чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын ФКУдагы
валюталык эсептерге кайра которууга байланыштуу, анын ичинде
Улуттук банк дуушар болгон же ага төлөнүүчү, Банктын төлөм
колдонмосу боюнча чет өлкө валютасындагы акча каражаттарды
чегерүүдөн улам келип чыккан айкын чыгашалар: чет өлкө
валютасындагы акча каражаттарды которуу үчүн комиссиялык төлөм
кармап калуу жана каражаттарды которуу боюнча башка чыгашалар;
−− аткарылбай калган төлөмдүн чет өлкө валютасындагы акча
каражаттарын кайтарууга байланыштуу: чет өлкө валютасындагы
акча каражаттарды которуу үчүн комиссиялык төлөм кармап калуу,
төлөм боюнча териштирүүнү жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр
үчүн төлөө жана каражаттарды которуу боюнча башка чыгашалар.
4.3.6. Келишим шарттары өз убагында аткарылбаган шартта Банк
жыл ичиндеги 365 күнгө жараша ар бир мөнөтү өткөрүлгөн күн үчүн
Улуттук банктын айып эсептелген күнгө карата эсептик ченинин 0,5%
өлчөмүндө айыптык төлөм төлөйт.
4.4. Улуттук банк төмөнкүлөргө милдеттенет:
4.4.1. билдирмеге жана төлөм көрсөтмөсүнө (МТ202, SWIFT
системасы аркылуу өткөрүлгөн) ылайык, Банктын чет өлкө
валютасындагы акча каражаттарынын суммасын валюталоо күнү
Банктын ФКУдагы эсебине которууга.
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4.5. Улуттук банк төмөнкүлөргө укуктуу:
4.5.1. жайгаштыруу мөөнөтүн эске алуу менен чет өлкө
валютасындагы акча каражаттарын жайгаштыруу үчүн чегерилген
пайыздардын сом эквивалентиндеги суммасын Банктын улуттук
валютадагы корреспонденттик эсебинен акцептсиз тартипте алып
салууга;
4.5.2. Банктын улуттук валютадагы корреспонденттик эсебинен,
алар боюнча кредиттик калдыкка карата терс пайыздык чен
колдонулган эсептерди кошо алганда, ага Банктын чет өлкө
валютасындагы акча каражаттары чегериле турган Улуттук банктагы
депозиттик эсептерин колдоого байланыштуу чыгашалардын
сом эквивалентиндеги суммасын, ошондой эле Банктын чет өлкө
валютасындагы акча каражаттарын ФКУдагы чет өлкө валютасындагы
валюталык эсептерге которууга байланыштуу, Банктын төлөм
колдонмосу боюнча чет өлкө валютасындагы акча каражаттарды
чегерүүдөн улам келип чыккан, Улуттук банк тарабынан төлөнгөн же
Улуттук банкка карата төлөөгө сунушталган айкын чыгашалардын
ордун толтуруу боюнча чыгашаларды, анын ичинде ишке
ашырылбаган чет өлкө валютасындагы акча төлөм каражаттарын
кайтарууга, чет өлкө валютасындагы акча каражаттарды которуу үчүн
комиссиялык төлөм кармап калууга, төлөм боюнча териштирүүнү
жүргүзүү үчүн кызмат көрсөтүүлөргө байланыштуу чыгашалар,
ошондой эле чет өлкө валютасында эсептелинген жана мындай
чыгашаларды эсептен алуу күнүнө карата Улуттук банктын расмий
курсу боюнча кайра эсептелинген каражаттарды которуу боюнча
башка чыгашаларды акцептсиз тартипте алып салууга.
4.5.3. Банк Жободо жана ушул Келишимде белгиленген
өз милдеттерин аткарбаган шартта, Улуттук банк Банктын
корреспонденттик эсебинен мөөнөтүндө төлөнбөгөн ар бир
календардык күн үчүн эсептен алып салуу күнүнө карата Улуттук
банктын расмий курсу боюнча эсептелинген, аткарылбаган
милдеттенме боюнча чет өлкө валютасындагы акча каражаттардын
сом эквивалентиндеги суммада, жыл ичиндеги 365 күнгө жараша,
Улуттук банктын эсептик ченинин 0,5% өлчөмүндө айыптык төлөм
суммасын акцептсиз тартипте эсептен алып салууга укуктуу.
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4.5.4. Банк ушул Жобого жана Келишимге ылайык өз
милдеттенмелерин аткарбаган шартта айыптык санкциялар өлчөмүнө
өзгөртүүлөрдү киргизүүгө.

5.1. Тараптар ушул Келишимге жана Улуттук банктын ченемдик
укуктук актыларына ылайык чет өлкө валютасындагы акча
каражаттарды чегерүүгө/которууга байланыштуу өз милдеттенмелери
үчүн толук жоопкерчилик тартышат.
5.2. Улуттук банк жана Банк алардын жооптуу адамдары жана
кыматкерлери чет өлкө валютасындагы акча каражаттарды депозиттик
эсептерине чегерүүгө/которууга байланыштуу иштерди туура, өз
убагында жана купуялуулукту сактоо менен иш алып баруусуна ушул
келишимге жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына
ылайык жоопкерчилик тартышат.
5.3. Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине акча
каражаттарды кечиктирип чегерүүсү жана/же тиешелүү валюталоо
күнү билдирмеде көрсөтүлгөн суммадан айырмаланган сумманы
чегерүүсү, ошондой эле билдирмеде көрсөтүлгөндөн башка
ФКУдан чет өлкө валютасындагы акча каражаттарды чегерүүсү өз
милдеттенмесин аткарбаган катары саналат.
5.4. Банктын кайрылуусунда көрсөтүлгөн чет өлкө валютасындагы
акча каражаттарды жайгаштыруу мөөнөтүн бузуусу өз милдеттенмесин
аткарбаган катары эсептелинет.
5.5. Ага Банктын чет өлкө валютасындагы акча каражаттары
чегериле турган Улуттук банктагы депозиттик эсептерин, анын ичинде
алар боюнча кредиттик калдыкка терс пайыздык чендер колдонулган
эсептерди колдоого байланыштуу чыгашаларды, ошондой эле банктын
чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын ФКУдагы валюталык
эсептерге кайра которууга, анын ичинде Улуттук банк тарткан айкын
чыгашалардын же чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын
Банктын төлөм көрсөтмөсү боюнча чегерүүнүн натыйжасында келип
чыккан чыгашанын ордун жабуу Улуттук банкка төлөнүүгө тийиш
болгон чыгашаларды, ошондой эле ишке ашырылбаган төлөм боюнча
акча каражаттарын кайтарууга байланыштуу чыгашаларды, чет өлкө
валютасындагы акча каражаттарды которуу үчүн комиссиялык төлөм
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кармап калуу, төлөм боюнча териштирүүлөрдү жүргүзүү үчүн кызмат
көрсөтүүлөр үчүн төлөө жана каражаттарды которуу боюнча башка
чыгашаларды төлөөдөн/ордун толтуруудан баш тартуусу Банктын өз
милдеттерин аткарбаганды катары саналат.
5.6. Ушул Келишимдин жана Улуттук банктын ченемдик укуктук
актыларынын талаптарын бузууга жол берүүнүн натыйжасында
Банкка келтирилген зыян үчүн Улуттук банк жоопкерчилик тартпайт.

содержание

6. ФОРС-МАЖОРДУК ЖАГДАЙЛАР
6.1. Эгерде, ушул келишим боюнча милдеттенмелер күтүүсүз
жагдайлардан улам, мисалы: табигый жана техногендик кырсыктардан,
бөөдө кырсыктардан, согуштук аракеттерден, иш таштоолордон,
элдик толкундоолордон, төңкөрүштөрдөн, мыйзам чыгаруу жана
аткаруу бийлик органдары тарабынан кабыл алынган ченемдик
укуктук актылардан жана ушул милдеттенмелердин аткарылышына
бөгөт койгон башка жагдайлардан улам, толук же жарым жартылай
аткарылбай калган болсо, Тараптар жоопкерчиликтен бошотулушат.
Жогоруда келтирилген жагдайлар күтүүсүз, болжолдоого жана алдын
алууга мүмкүн эмес болгон мүнөзгө ээ болууга, ошондой эле ушул
келишим түзүлгөндөн кийин келип чыгууга жана Тараптардын эркинен
көз карандысыз болууга тийиш.
6.2. Күтүүсүз жагдайлар келип чыккан учурда Тараптар эки жумуш
күнү ичинде бул тууралуу бири-бирине кат жүзүндө маалымдоого
тийиш. Билдирүүдө келип чыккан жагдай, ошондой эле алардын
ушул Келишим боюнча милдеттенмелерди аткарууга таасири жана
милдеттенмелерди аткаруу мөөнөттөрү чагылдырылууга тийиш.
6.3. Форс-мажордук жагдайлар келип чыккан учурда, Тараптардын
ушул келишим боюнча милдеттенмелерин аткаруу мөөнөтү ошол
жагдайлар жана алардын кесепеттери орун алып турган убакытка
ылайык жылдырылышы мүмкүн.
6.4. Эгерде, форс-мажордук жагдай жана анын кесепеттери
он календардык күнгө же андан көбүрөөк убакытка созулса,
тараптар ушул келишимди аткаруунун жана тиешелүү макулдашууга
жетишүүнүн алгылыктуу ыкмаларын аныктоо максатында, кыска
мөөнөт ичинде суйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө тийиш.
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6.5. Форс-мажордук жагдайлардын келип чыгышы Тараптардын
ошол жагдайлар келип чыккан учурга карата ишке ашырылган
жана ишке ашырылып жаткан чет өлкө валютасындагы депозиттик
операциялар боюнча милдеттенмелерди аткаруудан бошотпойт.
7. ТАЛАШ МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧҮҮ
7.1. Тараптар ортосунда ушул Келишимди аткаруу процессинде
келип чыккан талаш маселелер, өз ара алгылыктуу чечимдерди
кабыл алуу максатында, Тараптар ортосунда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү
аркылуу жөнгө салынууга тийиш.
7.2. Тараптардын сүйлөшүүлөрү аркылуу макулдашууга жетишүү
мүмкүн болбогон учурда, талаш маселе Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына ылайык жөнгө салынат.

8.1. Келишимге Тараптардын өз ара макулдашуулары боюнча
өзгөртүүлөр жана/же толуктоолор киргизилиши мүмкүн.
8.2. Ушул Келишимге карата бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор
жазуу жүзүндө киргизилген учурда жана ага эки Тарап тең кол койгон
шартта анык болуп саналат.
8.3. Тараптар кайра өзгөртүп түзүлгөн же жоюлган учурда,
алардын ушул Келишим боюнча бардык укуктары жана милдеттери
Тараптардын укугу өткөндөргө өтөт.
8.4. Келишим Тараптардын ар бири үчүн бирдей юридикалык күчкө
ээ, мамлекеттик (кыргыз) тилде 2 (эки) түп нускада жана расмий
(орус) тилде 2 (эки) түп нускада түзүлгөн жана _____ барактан турат.
Келишимдин эки нускасы Улуттук банкта сакталат, ал эми 2 (эки)
нускасы Банкка берилет.
8.5. Ушул келишимге карата 1 жана 2-тиркемелер анын ажырагыс
бөлүгү болуп саналат.
9. КЕЛИШИМДИ КОЛДОНУУ MӨӨHӨTY
ЖАНА ТОКТОТУУ ТАРТИБИ
9.1. Келишим ага эки Тарап тең кол койгон учурдан тартып күчүнө
кирет.
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9.1. Тараптар бул келишимди бир календардык ай мурда, бирок
ишке ашырылган депозиттиктик операциялар боюнча эсептешүүлөр
аяктаганга чейин экинчи Тарапка алдын ала маалымдоо менен бир
тараптуу негизде токтотууга укуктуу.
9.2. Улуттук банк төмөнкү учурларда Банкка алдын ала
маалымдоосуз эле ушул Келишимди бир тараптуу негизде токтотууга
укуктуу:
−− Банк тарабынан ушул келишим шарттарын бузууга жол берилсе;
−− Улуттук банктын банк операцияларын ишке ашырууга берилген
лицензиясы Банктан кайтарылып алынса;
−− Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына
ылайык, Банк юридикалык жак катары ишин токтотсо;
−− ушул келишим шарттарын кайра карап чыгуу үчүн негиз болуп
саналган, бүтүмдөргө келишүү тартибин аныктаган ченемдик укуктук
документтерге белгиленген тартипте өзгөртүүлөр киргизилген учурда.
9.4. Тараптардын бири ушул Келишимди мөөнөтүнөн мурда
токтоткон учурда Банк Келишимидин 2.9, 2.10 жана 2.13-пункттарынын
шарттарына ылайык, Улуттук банкта ачылган депозиттик эсептерден
чет өлкө валютасындагы акча каражаттарды 3 (үч) жумуш күнү ичинде
чыгарууга милдеттенет.
10. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК
ДАРЕКТЕРИ ЖАНА РЕКВИЗИТТЕРИ
Кыргыз Республикасынын

__________________________

Улуттук банкы

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________
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Улуттук банк менен _________________
(коммерциялык банктын аталышы)
ортосунда чет өлкө валютасындагы акча
каражаттарын Улуттук банктагы депозиттик
эсептерине жайгаштыруу тартиби жөнүндө
келишимге карата
1-тиркеме

Чет өлкө валютасындагы акча каражаттарды Улуттук банкта (чет
өлкө валютасы көрсөтүлөт) ачылган депозиттик эсепке чегерүүгө
билдирме
20 ___ж.”___”________
Ушул аркылуу (банктын расмий аталышы) төмөнкү шарттарда
акча каражаттарды (чет өлкө валютасы көрсөтүлөт) чегерүү
жөнүндө маалымдайт:
0,00
(күн, ай, жыл)
(күндөрдүн саны)
(күн, ай, жыл)

№_____________
(күн, ай, жыл)

М. О.
Кызматы_ ________ кол тамгасы_ _________ Аты-жөнү_________
Башкы бухгалтер_________кол тамгасы_ ____ Аты-жөнү_________
(Улуттук банк тарабынан толтурулат)
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№
Акча каражаттардын көлөмү (чет өлкө валютасынын
аталышы көрсөтүлөт)
Валюталоо күнү (чегерүү)
Мөөнөтү
Жайгаштыруу мөөнөтү бүткөн күн
Банктын чет өлкө валютасындагы (аталышы,
юридикалык дареги, валюталык эсептердин
реквизиттери) акча каражаттары анын эсебинен
которулуучу ФКУ тууралуу маалымат
Банктын чет өлкө валютасындагы акча каражаттары
которулуучу Улуттук банктын корреспонденттик эсеби
(банктын аталышы, эсептин номери)
Банктын Улуттук банкта ачылган депозиттик эсебинин
номери
Төлөм багыты
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Улуттук банк менен ______
________________________
___(коммерциялык банктын
аталышы) ортосунда чет
өлкө валютасындагы акча
каражаттарын Улуттук
банктагы депозиттик
эсептерине жайгаштыруу
тартиби жөнүндө келишимге
карата 2-тиркеме

Чет өлкө валютасындагы акча каражаттарды Улуттук
банкта (чет өлкө валютасы көрсөтүлөт) ачылган
депозиттик эсептен кайра алууга билдирме

содержание

20___-ж. “___”______
Ушул аркылуу (банктын расмий аталышы) төмөнкү шарттарда
(чет өлкө валютасы көрсөтүлөт) акча каражаттарын (чыгаруу/
мөөнөтүнөн мурда алуу) жөнүндө маалымдайт:
№

Чыгаруу

Акча каражаттардын көлөмү
(чет өлкө валютасы көрсөтүлөт)

0,00

0,00

Валюталоо күнү (алуу/мөөнөтүнөн мурда алуу)

(күн, ай, жыл)

(күн, ай, жыл)

Банктын Улуттук банкта ачылган депозиттик эсебинин номери

№______________

№______________

Банктын чет өлкө валютасындагы акча
каражаттары ага чегерилүүгө
тийиш болгон
ФКУнун реквизиттери
(банк-корреспонденттин аталышы, эсептин, ошондой эле
ортомчу
банктын номери)
Төлөм багыты
122

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2018

М. О.
Кызматы_ ________ кол тамгасы_ _________ Аты-жөнү_________
Башкы бухгалтер_________кол тамгасы_ ____ Аты-жөнү_________

содержание

(Улуттук банк тарабынан толтурулат)
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 28-февралындагы
№ 2018-П-12/7-8-(НПА)

содержание

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы
№ 18/1 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары
милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык
ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын 20, 68 жана
136-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук
банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы
№ 18/1 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары
милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер
жана талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна
сунушталган өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин;
2. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
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4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы
ушул токтом менен коммерциялык банктарды, «Кыргыз банктар
бирлиги» юридикалык жактар бирикмесин, Кыргыз Республикасынын
Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, Улуттук банктын областтык
башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн
тааныштырсын.
5. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т. Дж. Джусупов мырзага
жүктөлсүн.
Н. Жениш

содержание

Төраганын милдетин аткаруучу
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2018-жылдын
28-февралындагы
№ 2018-П-12/7-8-(НПА)
токтомуна тиркеме

содержание

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы
№ 18/1 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык
банктар милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон
экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө»
жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүү
1. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы
№18/1 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү
түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана
талаптар жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй
өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Кыргыз
Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга
тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө”
жобонун:
−− 4.2 -пунктунун:
1-пунктчасынын жетинчи жана сегизинчи абзацтары төмөнкү
редакцияда берилсин:
«- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
эмитирленген алтын куймалар;
−− эгерде келишим шарттарында депозитти 7 күн ичинде алуу
каралса, аффилирленген банктарды эске албаганда, «Standard and
Poor’s», «Fitch Ratings», «Moody’s Investors Service», «Japan Credit
Rating Agency (JCR)», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» сыяктуу
рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган, «BB»
же «Ва2» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү кредиттик
рейтингге ээ банктардагы депозиттер;»;
2-пунктчасынын экинчи жана үчүнчү абзацтары төмөнкү
редакцияда берилсин:
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«- келишимде белгиленген, азайтылбаган калдыкты (келишимди
бузууга чейин алуу мүмкүнчүлүгү каралган болсо) эске албаганда,
юридикалык жактардын жана жеке адамдардын улуттук жана чет өлкө
валютасындагы талап боюнча төлөнүүчү депозиттери, ошондой эле
эсептешүүдөгү акча каражаттары;
−− эгерде келишим шарттарында келишимде белгиленген,
азайтылбаган калдыкты эске албаганда, келишимди жокко чыгаруу
жана айыптык пайыздык чендерди төлөө зарылчылыгысыз эле,
мөөнөтү бүткөнгө чейин же башка милдеттенмелер келип чыкканга
чейин кардар тарабынан акча каражаттарын бөлүп толуктоо же бөлүп
алуу мүмкүнчүлүгү каралган болсо, мөөнөттүү аманат (депозит)
суммасы;»;
−− 4.9 -пунктунун:
1-пунктчасынын «е» абзацындагы «7 күнгө чейин төлөө
мөөнөтүндөгү» деген сөздөр «төлөө мөөнөтү 12 айдан кийин келип
жеткен» деген сөздөргө алмаштырылсын;
1-пунктчасынын «м» абзацы күчүн жоготкон катары таанылсын;
2-пунктчанын «а» жана «б» абзацтары төмөнкү редакцияда
берилсин:
«а) келишимде белгиленген, азайтылбаган калдыкты (келишим
жокко чыгарылганга чейин алууга мүмкүн болбогон) эске албаганда,
юридикалык жактардын жана жеке адамдардын улуттук жана чет өлкө
валютасындагы талап боюнча төлөнүүчү депозиттери, ошондой эле
эсептешүүдөгү акча каражаттары;
б) эгерде келишим шарттарында келишимде белгиленген,
азайтылбаган калдыкты эске албаганда, келишимди жокко чыгаруу
жана айыптык пайыздык чендерди төлөө зарылчылыгысыз эле,
мөөнөтү бүткөнгө чейин же башка милдеттенмелер келип чыкканга
чейин кардар тарабынан акча каражаттарын бөлүп толуктоо же бөлүп
алуу мүмкүнчүлүгү каралган болсо, мөөнөттүү аманат (депозит)
суммасы;»;
−− 4.13-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«4.13. Ликвиддүүлүктү дароо толуктоо ченеми (көрсөткүчү) (К3.3)
төмөнкү формула боюнча аныкталат:
К3.3 = (ВЛА / КОБ)*100%, мында:
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1) ВЛА – жогорку ликвиддүү активдер:
−− банктын кассасындагы жана банкоматтарындагы улуттук жана
чет өлкө валютасындагы нак акча каражаттары;
−− Улуттук банктагы корреспонденттик жана башка эсептердеги
каражаттар;
−− аффилирленген банктарды эске албаганда, «Standard and
Poor’s», «Fitch Ratings», «Moody’s Investors Service», «Japan Credit
Rating Agency (JCR)», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» сыяктуу
рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган, «BB» же
«Ва2» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү кредиттик рейтингге
ээ банктарда ачылган корреспонденттик эсептердеги каражаттар;
−− аффилирленген банктарды, ушул пункттун 1-пунктчасынын
төртүнчү абзацында көрсөтүлгөн банктарды, ошондой эле тике банктык
көзөмөлдүк чарасы киргизилген же болбосо жоюу жол-жобосун
башынан кечирип жаткан банктарды эске албаганда, башка банктардын
корреспонденттик эсептериндеги каражаттардын 20 пайызы;
−− чет өлкө банкынын филиалы үчүн – ошол чет өлкө банкынын
Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү уюмуна мүчө
мамлекеттердин аймагында жайгашкан башка филиалдарында ошол
мамлекеттердин валютасында ачылган корреспонденттик эсептердеги
каражаттар;
−− Банктын милдеттенмелери боюнча камсыздоо болуп саналган,
ошондой эле репо-келишими боюнча сатылган ноталарды эске
албаганда, Улуттук банктын ноталары;
−− Банктын милдеттенмелери боюнча камсыздоо болуп саналган,
ошондой эле репо-келишими боюнча сатылган мамлекеттик баалуу
кагаздарды эске албаганда, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү
тарабынан чыгарылган, төлөө мөөнөтү 7 күндөн кийин келип жеткен
мамлекеттик баалуу кагаздар;
−− аффилирленген банктарды эске албаганда, «Standard and
Poor’s», «Fitch Ratings», «Moody’s Investors Service», «Japan Credit
Rating Agency (JCR)», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» сыяктуу
рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган, «BB» же
«Ва2» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү кредиттик рейтингге
ээ банктардагы, кийинки (бир) операциялык күн ичинде төлөнө турган
«овернайт» депозиттери.
128

2) КММ– кыска мөөнөттүү милдеттенмелер:
−− юридикалык жактардын жана жеке адамдардын улуттук жана
чет өлкө валютасындагы талап боюнча төлөнүүчү депозиттери,
эсептешүүлөрдөгү акча каражаттары;
−− башка милдеттенмелер, анын ичинде алар боюнча
эсептешүүлөр отчеттук операциялык күн ичинде ишке ашырылган
баланстан тышкаркы милдеттенмелер.»;
−− 7.3 -пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
7.3. Эгерде чогуу жоопкерчиликтүү топтун мүчөлөрүнө берилген
кредиттердин көлөмү банктын кредит портфелинде 50 жана андан
көбүрөөк пайызын түзсө, жеке адамдардан жана юридикалык
жактардан тартылган депозиттердин максималдуу көлөмү, банктын
кредиттик портфелинин өлчөмүнүн 50 пайызынан ашпоого тийиш.
Мында, чогуу жоопкерчиликтүү топтун мүчөлөрүнө берилген
кредиттердин көлөмүнөн төмөнкү критерийлердин бардыгына жооп
берген кредиттер алынып салынат:
−− 150 000 сомдон ашпаган суммага (бир чогуу жоопкерчиликтүү
топко);
−− 24 айдан ашпаган мөөнөткө;
−− аннуитеттик төлөө графиги менен;
−− жылдык пайыздык чен 23% ашпаган.».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 14-мартындагы
№ 2018-П-13\8-7-(НПА)

содержание

Улуттук банк Башкармасынын 1994-жылдын 23-июлундагы
№ 1/7 «Кыргыз Республикасында кассалык
операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» токтомун
күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын 20, 32 жана
68 беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдору күчүн
жоготкон катары таанылсын:
−− «1994-жылдын 23-июлундагы № 1/7 «Кыргыз Республикасында
кассалык операцияларды жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө»;
−− 1997-жылдын 23-январындагы № 2/5 «Кыргыз Республикасында
кассалык операцияларды жүргүзүүнүн тартибине өзгөртүүлөрдү жана
толуктоолорду киргизүү жөнүндө;
2. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтына
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялагандан кийин Кыргыз Республикасынын укуктук
ченемдик актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы
үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине
жөнөтсүн.
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3. Токтом расмий жарыялангандан 15 (он беш) күн өткөндөн кийин
күчүнө кирет.
4. Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы бул токтом
менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын тиешелүү
түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен
областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
5. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун
басары, айым Л. Дж.Орозбаевага ыйгарылсын.
Т. Абдыгулов

содержание

Төрага
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

содержание

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 14-мартындагы
№ 2018-П-14\8-11-(БС)

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 26-майындагы
№ 36/7 «Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо
боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык
банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө» жобону
бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын 20 жана
68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 26-майындагы
№36/7 «Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча
агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине
карата негизги талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»
токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом расмий жарыялангандан 15 (он беш) күн өткөндөн кийин
күчүнө кирет.
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4. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз
Республикасынын коммерциялык банктарын, төлөм системасынын
операторлорун жана төлөм уюмдарын тааныштырсын.
5. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун
басары, айым Л. Дж.Орозбаевага ыйгарылсын.
Т. Абдыгулов

содержание

Төрага

133

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2018
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2018-жылдын 14-мартындагы
№ 2018-П-14\8-11-(БС)
токтомуна тиркеме

содержание

Улуттук банктын 2010-жылдын 26-майындагы №36/7
«Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо
боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык
банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө»
жобону бекитүү тууралуу токтомуна өзгөртүүлөр
Улуттук банктын 2010-жылдын 26-майындагы №36/7 «Банктык
чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик
келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата
негизги талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу токтомуна
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр бекитилсин:
Жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген, «Банктык чекене
кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди
түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар
жөнүндө» жобонун:
1) 4-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«4. Ушул жобонун талаптарына ылайык банк юридикалык жакты
же жеке ишкерди чекене агент катары ишке тартышы мүмкүн. Мында,
агенттердин келишимде каралган милдеттенмелерин аткарышына
жоопкерчилик банкка жүктөлөт.»;
Чекене агенттер төмөнкүлөрдү сунуштай алышат:
−− банктык кеңири чекене кызмат көрсөтүүлөр спектри;
−− банктык чектелген чекене кызмат көрсөтүүлөр спектри»;
2) 5-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«5. Өз иш натыйжасы болуп саналбаган, товарларга жана
кызмат көрсөтүүлөргө төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү маалымат
технологияларына жана электрондук каражаттарга жана төлөмдөрдү
өткөрүү ыкмаларына негизденген, төлөм системалары аркылуу үчүнчү
жактардын пайдасына кабыл алуу жана ишке ашыруу,
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−− акча которуу системалары аркылуу акча которууларды жүзөгө
ашыруу;
−− бланктарды берүү жана кабыл алуу жана аларды овердрафт
кредиттерин тариздөө үчүн банкка берүү;
−− кредиттердин ордун жабуу;
−− банктык эсепти толуктоо;
−− электрондук акчаны жайылтуу/ордун жабуу.»;
3) 6-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«6. Өз иш натыйжасы болуп саналбаган, товарларга жана
кызмат көрсөтүүлөргө төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү маалымат
технологияларына жана электрондук каражаттарга жана төлөмдөрдү
өткөрүү ыкмаларына негизденген, төлөм системалары аркылуу үчүнчү
жактардын пайдасына кабыл алуу жана ишке ашыруу,
−− кредиттердин ордун жабуу;
−− электрондук акчаны жайылтуу/ордун жабуу.»;
4) 6-1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«6-1. Банк электрондук акчаны жайылтуу жана орун жабуу
үчүн чекене агентти ишке тартууда, Улуттук банк Башкармасынын
токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында электрондук
акча жөнүндө» жободо белгиленген Улуттук банктын талаптарын так
сактоого тийиш. Ченемдик укуктук актылардын талаптары сакталбаган
шартта, Улуттук банк дароо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына
ылайык тиешелүү таасир этүү чараларын колдонууга укуктуу.».
5) төмөнкү мазмундагы 7-1-пункт менен толукталсын:
«7-1. Банктык кеңири чекене кызмат көрсөтүүлөр спектринин
агенттерине жана банктык чектелген чекене кызмат көрсөтүүлөр
спектринин агенттерине төмөнкүлөрдү ишке ашырууга тыюу салынат:
−− реалдуу убакыт ыргагында жүргүзүлгөн мамлекеттик (улуттук)
лотереяларды эске албаганда, лотереялык чендерди кабыл алууга;
−− лотереялык билеттер үчүн төлөмдөрдү, квитанцияларды жана
лотереяга катышуу укугун тастыктаган башка документтерди кабыл
алууга»;
6) төмөнкү мазмундагы 9-1-пункт менен толукталсын:
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«9-1. Баркод (barkode) – штрих-код, машина окуй турган код,
геометриялык белгилер топтому, булардын жайгашуусу тиешелүү
товарларда/объектилерде сүрөттөлгөн ж.б.»;
7) 10-пункттун:
−− биринчи абзацындагы «банктык чекене кызмат көрсөтүүлөр»
деген сөздөрдөн кийин «ушул Жобонун 25-пунктуна ылайык» деген
сөздөр менен толукталсын;
−− экинчи жана үчүнчү абзацтар күчүн жоготкон катары таанылсын:
8) 17-1-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
9) 25-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«25. Банк тобокелдиктерди тескөө жана маалымат системаларынын
ишин жөнгө салуу боюнча документтерге таянуу менен, Улуттук
банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык, агенттердин төмөнкү
категорияларынын негизинде чекене агентти тандоо боюнча
критерийлерди иштеп чыгууга тийиш:
1) Банк ишинин төмөнкү түрлөрүн жана төмөнкү банк
операцияларын жүзөгө ашырууга Улуттук банктын лицензиясына ээ,
Кыргыз Республикасынын юридикалык жактары жана резиденттери
банктык кеңири чекене кызмат көрсөтүүлөр спектрин сунушташкан
агенттер болуп саналышат:
а) микрофинансылык уюмдар үчүн ишти жүзөгө ашырууга;
б) кредиттик союздардын ишин жүзөгө ашырууга;
в) өз иш натыйжасы болуп саналбаган, товарларга жана кызмат
көрсөтүүлөргө төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү маалымат
технологияларына жана электрондук каражаттарга жана төлөмдөрдү
өткөрүү ыкмаларына негизденген, төлөм системалары аркылуу үчүнчү
жактардын пайдасына кабыл алуу жана ишке ашыруу боюнча кызмат
көрсөтүүлөрдү сунуштоо ишин жүзөгө ашырууга;
г) нак чет өлкө валютасын жүзөгө ашыруу боюнча ишти жүзөгө
ашырууга.
2) Банктык чектелген чекене кызмат көрсөтүүлөр спектрин сунуштоо
боюнча агенттер болуп, банктык кеңири чекене кызмат көрсөтүүлөр
спектрин сунуштоо боюнча агенттерден болуп саналышпаган,
банктык/төлөм кызмат көрсөтүүлөр боюнча ишти жүзөгө ашырууга
Улуттук банктын лицензиясына ээ/ээ эмес юридикалык жактар/жеке
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ишкерлер, Кыргыз Республикасынын резиденти болуп саналган
агенттер, ошондой эле «Кыргыз почтасы» мамлекеттик ишканасы
саналат.»;
10) 26-пунктунун
−− биринчи сүйлөмүндөгү «чекене агенттер менен келишим» деген
сөздөргө чейинки «зарыл учурда» деген сөздөр алынып салынсын;
−− экинчи сүйлөмүндөгү «сөзсүз түрдө бекитилүүгө» деген сөздөр
«камтылууга» дегенге алмаштырылсын.
11) 45-пунктунун:
−− «төлөөчүнүн талабы боюнча кассалык чекти берет» деген
сөздөр «төлөөчүгө кассалык (электрондук) чекти берүүгө тийиш»
дегенге алмаштырылсын;
−− экинчи сүйлөм алынып салынсын;
12) 51-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«51. Кабыл алынган төлөмдөр тууралуу маалымат
аппараттык-программалык комплексте жана банктын электрондук
каражаттарында жана/же чекене агентте 5 жылдык мөөнөткө
сакталууга тийиш.»;
13) 64-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«64. Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча
агенттик келишим шарттарына жараша чекене агент толук
функционлдуу клавиатура менен төлөм терминалдарын орното алат,
ал зарыл учурларда төмөнкүлөрдү киргизүүгө өбөлгө түзөт:
−− кардар боюнча идентификациялык тексттик маалыматтарды;
−− биометрикалык сканерлөө жабдуулары менен;
−− баркоддорду сканерлөө жабдуулары менен .»
14) 69-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«69. Чекене агент тарабынан банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү
сунуштоо боюнча жүргүзүлгөн бардык операциялар мөөнөт ичинде
(5 жыл) алардын бүтүндүгүн жана өзгөрүлбөстүгүн сактоо менен
түзүлгөн, жөнөтүлгөн же алынган форматта сакталууга тийиш.»;
15) Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча
агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине
карата негизги талаптар жөнүндө» жобого карата 1-тиркеме төмөнкү
редакцияда берилсин:
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2018
«Банктык чекене кызмат
көрсөтүүлөрдү сунуштоо
боюнча агенттик
келишимдерди түзүүдө
коммерциялык банктардын
ишине карата негизги
талаптар жөнүндө» жобого
карата 1-тиркеме»

Коммерциялык банктын аталышы
________________________________
20___-жылдын ______________ чейреги үчүн

содержание

Банктын атынан калкка чекене банктык кызмат көрсөтүүлɵрдү
сунуштоо боюнча чекене агенттерди тартуу боюнча
ОТЧЕТ
№
1

№
1

А. Кеңири кызмат көрсөтүүлөр түрүн сунуштаган чекене агенттер
Агенттин
Жайгашкан
Сунушталуучу кызмат көрсөтүүлөрдүн
аталышы
орду (дареги)
түрү
2
3
4
Б. Чектелген кызмат көрсөтүүлөр түрүн сунуштаган чекене агенттер
Агенттин
Жайгашкан
Сунушталуучу кызмат көрсөтүүлөрдүн
аталышы
орду (дареги)
түрү
2
3
4

Аткаруучу
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 26-мартындагы
№ 2018-П-07/9-1-(ДКП)

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 24, 28 жана
68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук
банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банктын эсептик чени жылдык 5,00 пайыз өлчөмүндө
белгиленсин.
2. Токтом 2018-жылдын 27-мартынан тартып күчүнө кирет.
3. Экономика башкармалыгы эсептик чен өлчөмү жөнүндө
маалыматтын Улуттук банктын расмий интернет-сайтында токтом
кабыл алынгандан кийинки жумуш күнү ичинде жарыялышын камсыз
кылсын.
4. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Н. Жениш мырзага
жүктөлсүн.
Төрага

Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 28-мартындагы
№ 2018-П-12\10-6-(БС)

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү
жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын 20 жана
68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук
банк Башкармасы токтом кылат:
1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төмөнкү ченемдик
укуктук актыларына сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо
тиркелет) бекитилсин:
−− Улуттук банк Башкармасынын «2006-жылдын 30-октябрындагы
№ 32/2 «Кыргыз Республикасында каржылоонун ислам принциптерин
алгачкы долбоордун алкагында жүзөгө ашыруу жөнүндөгү» жобо
тууралуу» токтомуна;
−− Улуттук банк Башкармасынын «2009-жылдын 23-сентябрындагы
№ 38/8 «Банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптерине
ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу» токтомуна;
−− Улуттук банк Башкармасынын «2011-жылдын 26-октябрындагы
№ 60/8 «Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар
тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»
токтомуна.
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3. Токтом расмий жарыялангандан 15 (он беш) күн өткөндөн кийин
күчүнө кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул
токтом менен коммерциялык банктарды, микрофинансылык уюмдарды,
кредиттик союздарды, алардын бирикмелерин (ассоциацияларын),
«Кыргыз банктар бирлиги», «Ислам финансылык ассоциациясы»,
«Микрофинансылык уюмдар ассоциациясы» юридикалык жактар
бирикмелерин, «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы»
ААКсын, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен
областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
5. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т. Джусупов мырзага жүктөлсүн.
Төрага

Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2018-жылдын 28-мартындагы
№ 2018-П-12\10-6-(БС)
токтомуна тиркеме

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик
укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор
1. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 30-октябрындагы
№ 32/2 «Кыргыз Республикасында каржылоонун ислам принциптерин
алгачкы долбоордун алкагында жүзөгө ашыруу жөнүндөгү» жобо
тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор
киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасында каржылоонун ислам принциптерин алгачкы
долбоордун алкагында жүзөгө ашыруу жөнүндөгү» жобо:
−− төмөнкү мазмундагы «Товардык мурабаха бүтүмү»
аталышындагы 2.3.1-глава менен толукталсын:
«2.3.1-глава Товардык мурабаха бүтүмү
1. Товардык мурабаха (таваррук) – акча каражатын алуу
максатында түзүлгөн, эки макулдашуудан турган бүтүм: мурабаха
келишими шартында товарды кийинчерээк төлөө аркылуу сатып алуу
жана ошол эле товарды баштапкы сатып алуучудан башка үчүнчү
жакка дароо төлөө шартында сатуу.
2. Товардык мурабаха бүтүмү банк тарабынан акча каражатын,
анын ичинде инвестиция тартуу инструменти катары да колдонулат.
Эгерде ФКУлар бүтүмгө тарап катары катышкан болсо, анда бул
бүтүм бир тарап үчүн акча каражатын жайгаштыруу инструменти
катары каралышы мүмкүн. Бүтүм банк кардарларын каржылоо
инструменти же кардарлардан акча каражатын тартуу инструменти
катары колдонулбайт.
3. Товарды сатуу учурунда товарды саткан тарап анын ээси
болууга тийиш.
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4. Товардык мурабаха бүтүмүнүн натыйжасында алынган акча
каржаты Шариат стандарттарына ылайык келген операцияларда
колдонулууга тийиш.
5. Товардык мурабаха бүтүмү боюнча келишимдер жазуу жүзүндө
түзүлөт. Эки келишим боюнча (товарды кийин төлөө шартында сатып
алуу келишими менен дароо төлөө шартында сатуу келишими)
тараптардын милдеттенмелеринин байланыштуулугуна жол
берилбейт.
6. Товар сатып алуучу (товардык мурабаханын объектиси)
кийинчерээк төлөө шартында сатып алган сатуучудан башка адам
(товар үчүнчү жакка сатылышы зарыл) болууга тийиш.
7. Бүтүмгө келишүү учурунда товар сатуучунун колунда жана анын
менчигинде болууга тийиш. Бүтүмгө келишилген жерде товар жок
болгон шартта, ошол товардын мүнөздүү өзгөчөлүктөрү белгиленген
же алардын үлгүлөрү, ал жайгашып турган жерге тиешелүү
маалыматтар товардын жалган эмес анык сатылып алынгандыгын
тастыктоо максатында сатып алуучуга кошумча сунушталууга тийиш.
8. Товардык мурабаха бүтүмүнө келишүүдө сатып алуучу сатуучуну
же анын өкүлүн мурдагы сатуучудан (анын өкүлүнөн) сатылып алынган
товарды сатуучу агент катары дайындай алат. Мындай учурларда
агенттик келишим сатып алуучу товарга ээлик кыла баштагандан
кийин түзүлүүгө тийиш.
9. Товардык мурабаха бүтүмү алтынга, күмүшкө же валюта
түрлөрүнө карата түзүлбөйт.»;
−− 2.4-главасынын:
12-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«12. Ижара берүүчү эгерде ижарачы ижарага алынган менчикке
карата кандайдыр бир укукка жатпаган аракеттерге же этиятсыздыкка
жол бербеген болсо, иджара келишими колдонулган бүтүндөй мезгил
ичинде, ижарага алынган менчик үчүн жоопкерчиликтүү болуп саналат.
Мыйзам боюнча мүлктү сөзсүз түрдө камсыздандыруу зарыл
болгон шартта ижара берүүчү аны Шариат стандарттарына
ылайык камсыздандырууга тийиш. Шариат стандарттарына
ылайык камсыздандырууга мүмкүн болбосо, анда Шариат кеңеши
тарабынан жактырылган шартта, мүлктү жөнгө салынган ыкмада
эле камсыздандырууга болот. Камсыздандыруу чыгашалары
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ижара төлөмүнө кирет. Келишимге кол коюлгандан кийин ижарага
берүүчү ижарачыдан ижара акысынын белгиленген өлчөмүнөн
ашык кандайдыр бир төлөмдү кармап кала албайт. Ижара берүүчү
да ижарачыны мүлктү ижара берүүчүнүн эсебинен камсыздандыруучу
агент катары дайындай алат.»;
34-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«34. Ижара же ижара мунтахийя биттамлик келишиминде ага
ылайык төлөмдү негизсиз эле кечиктирген ижарачы ижара төлөмүнөн
белгилүү бир сумманы же андан кошумча үлүштү төлөөгө тийиш
экендигин болжолдогон жобо каралышы мүмкүн. Ижара төлөмүнүн
тиешелүү суммасынан үстөк төлөнгөн мындай сумма банктын Шариат
кеңеши тарабынан жактырылган ички саясатка ылайык кайрымдуулук
максаттарына багытталат.
Ижарачы сунуштаган гарантиялык камсыздоону алуу укугунан
ажырап калган шартта ижара берүүчү мындай сумманы,
ижарага алынган менчиктен пайда алына элек мезгил үчүн төлөө
милдеттенмеси келип жете элек төлөмдөрдү кошо алганда, бөлүп
төлөнгөн ижара төлөмдөрүнүн бардык суммасын эмес, өткөн мезгил
үчүн ижара төлөмү катары ага тиешелүү болгон сумманы гана
эсептеп кармап кала алат. Ижара берүүчү ошондой эле, гарантиялык
камсыздоо суммасынан келишимди бузууга жол бергендиги үчүн
ижарачы мыйзамдуу түрдө төлөөгө тийиш болгон компенсацияларды
да эсептеп кармап калышы мүмкүн.»;
36-пунктундагы «жараксыз болуп» деген сөздөрдөн кийин «же
өлүп» деген сөздөр менен толукталсын.
2. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-сентябрындагы
№ 38/8 «Банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптерине
ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор
киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Микрофинансылык
уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана
каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операциялар
жөнүндө» жобо:
−− төмөнкү мазмундагы «Товардык мурабаха бүтүмү»
аталышындагы 2.3.1-глава менен толукталсын:
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«2.3.1-глава Товардык мурабаха бүтүмү
2.3.1.1. Товардык мурабаха (таваррук) – акча каражатын алуу
максатында түзүлгөн, эки макулдашуудан турган бүтүм: мурабаха
келишими шартында товарды кийинчерээк төлөө аркылуу сатып алуу
жана ошол эле товарды баштапкы сатып алуучудан башка үчүнчү
жакка дароо төлөө шартында сатуу.
2.3.1.2. Товардык мурабаха бүтүмү банк тарабынан акча
каражатын, анын ичинде инвестиция тартуу инструменти катары
да колдонулат. Эгерде ФКУлар бүтүмгө тарап катары катышкан
болсо, анда бул бүтүм бир тарап үчүн акча каражатын жайгаштыруу
инструменти катары каралышы мүмкүн. Бүтүм банк кардарларын
каржылоо инструменти же кардарлардан акча каражатын тартуу
инструменти катары колдонулбайт.
2.3.1.3. Товарды сатуу учурунда товарды саткан тарап анын ээси
болууга тийиш.
2.3.1.4. Товардык мурабаха бүтүмүнүн натыйжасында алынган
акча каржаты Шариат стандарттарына ылайык келген операцияларда
колдонулууга тийиш.
2.3.1.5. Товардык мурабаха бүтүмү боюнча келишимдер жазуу
жүзүндө түзүлөт. Эки келишим боюнча (товарды кийин төлөө
шартында сатып алуу келишими менен дароо төлөө шартында сатуу
келишими) тараптардын милдеттенмелеринин байланыштуулугуна
жол берилбейт.
2.3.1.6. Товар сатып алуучу (товардык мурабаханын объектиси)
кийинчерээк төлөө шартында сатып алган сатуучудан башка адам
(товар үчүнчү жакка сатылышы зарыл) болууга тийиш.
2.3.1.7. Бүтүмгө келишүү учурунда товар сатуучунун колунда жана
анын менчигинде болууга тийиш. Бүтүмгө келишилген жерде товар жок
болгон шартта, ошол товардын мүнөздүү өзгөчөлүктөрү белгиленген
же алардын үлгүлөрү, ал жайгашып турган жерге тиешелүү
маалыматтар товардын жалган эмес анык сатылып алынгандыгын
тастыктоо максатында сатып алуучуга кошумча сунушталууга тийиш.
2.3.1.8. Товардык мурабаха бүтүмүнө келишүүдө сатып алуучу
сатуучуну же анын өкүлүн мурдагы сатуучудан (анын өкүлүнөн)
сатылып алынган товарды сатуучу агент катары дайындай алат.
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Мындай учурларда агенттик келишим сатып алуучу товарга ээлик
кыла баштагандан кийин түзүлүүгө тийиш.
2.3.1.9. Товардык мурабаха бүтүмү алтынга, күмүшкө же валюта
түрлөрүнө карата түзүлбөйт.»;
−− 2.4.11-пункттун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«Мыйзам боюнча мүлктү сөзсүз түрдө камсыздандыруу зарыл
болгон шартта ижара берүүчү аны Шариат стандарттарына
ылайык камсыздандырууга тийиш. Шариат стандарттарына
ылайык камсыздандырууга мүмкүн болбосо, анда Шариат кеңеши
тарабынан жактырылган шартта, мүлктү жөнгө салынган ыкмада
эле камсыздандырууга болот. Камсыздандыруу чыгашалары
ижара төлөмүнө кирет. Келишимге кол коюлгандан кийин ижарага
берүүчү ижарачыдан ижара акысынын белгиленген өлчөмүнөн
ашык кандайдыр бир төлөмдү кармап кала албайт. Ижара берүүчү
да ижарачыны мүлктү ижара берүүчүнүн эсебинен камсыздандыруучу
агент катары дайындай алат.»;
−− 2.4.33-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«2.4.33. Ижара же ижара мунтахийя биттамлик келишиминде ага
ылайык төлөмдү негизсиз эле кечиктирген ижарачы ижара төлөмүнөн
белгилүү бир сумманы же андан кошумча үлүштү төлөөгө тийиш
экендигин болжолдогон жобо каралышы мүмкүн. Ижара төлөмүнүн
тиешелүү суммасынан үстөк төлөнгөн мындай сумма банктын Шариат
кеңеши тарабынан жактырылган ички саясатка ылайык кайрымдуулук
максаттарына багытталат.
Ижарачы сунуштаган гарантиялык камсыздоону алуу укугунан
ажырап калган шартта ижара берүүчү мындай сумманы,
ижарага алынган менчиктен пайда алына элек мезгил үчүн төлөө
милдеттенмеси келип жете элек төлөмдөрдү кошо алганда, бөлүп
төлөнгөн ижара төлөмдөрүнүн бардык суммасын эмес, өткөн мезгил
үчүн ижара төлөмү катары ага тиешелүү болгон сумманы гана
эсептеп кармап кала алат. Ижара берүүчү ошондой эле, гарантиялык
камсыздоо суммасынан келишимди бузууга жол бергендиги үчүн
ижарачы мыйзамдуу түрдө төлөөгө тийиш болгон компенсацияларды
да эсептеп кармап калышы мүмкүн.»;
−− 2.4.35-пунктундагы «жараксыз болуп» деген сөздөрдөн кийин
«же өлүп» деген сөздөр менен толукталсын.
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3. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 26-октябрындагы
№ 60/8 «Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар
тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»
токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Микрофинансылык
уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана
каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операциялар
жөнүндө» жобо:
−− төмөнкү мазмундагы «Товардык мурабаха» деген 3.1-глава
менен толукталсын:
«64.1. Товардык мурабаха – акча каражатын алуу максатында
түзүлгөн, эки макулдашуудан турган бүтүм: мурабаха келишими
шартында товарды кийинчерээк төлөө аркылуу сатып алуу жана ошол
эле товарды баштапкы сатып алуучудан башка үчүнчү жакка дароо
төлөө шартында сатуу.
64.2. Товардык мурабаха бүтүмү ФКУ тарабынан акча каражатын,
анын ичинде инвестиция тартуу инструменти катары да колдонулат.
Бүтүм ФКУ кардарларын каржылоо инструменти же кардарлардан
акча каражатын тартуу инструменти катары колдонулбайт.
64.3. Товар сатуу учурунда товарды саткан тарап анын ээси
болууга тийиш.
64.4. Товардык мурабаха бүтүмүнүн натыйжасында алынган акча
каржаты Шариат стандарттарына ылайык келген операцияларда
колдонулууга тийиш.
64.5. Товардык мурабаха бүтүмү боюнча келишимдер жазуу
жүзүндө түзүлөт. Эки келишим боюнча (товарды кийин төлөө
шартында сатып алуу келишими менен дароо төлөө шартында сатуу
келишими) тараптардын милдеттенмелеринин байланыштуулугуна
жол берилбейт.
64.6. Товар сатып алуучу (товардык мурабаханын объектиси)
кийинчерээк төлөө шартында сатып алган сатуучудан башка адам
(товар үчүнчү жакка сатылышы зарыл) болууга тийиш.
64.7. Бүтүмгө келишүү учурунда товар сатуучунун колунда жана
анын менчигинде болууга тийиш. Бүтүмгө келишилген жерде товар жок
болгон шартта, ошол товардын мүнөздүү өзгөчөлүктөрү белгиленген
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же алардын үлгүлөрү, ал жайгашып турган жерге тиешелүү
маалыматтар товардын жалган эмес анык сатылып алынгандыгын
тастыктоо максатында сатып алуучуга кошумча сунушталууга тийиш.
64.8. Товардык мурабаха бүтүмүнө келишүүдө сатып алуучу
сатуучуну же анын өкүлүн мурдагы сатуучудан (анын өкүлүнөн)
сатылып алынган товарды сатуучу агент катары дайындай алат.
Мындай учурларда агенттик келишим сатып алуучу товарга ээлик
кыла баштагандан кийин түзүлүүгө тийиш.
64.9. Товардык мурабаха бүтүмү алтынга, күмүшкө же валюта
түрлөрүнө карата түзүлбөйт.»;
−− 75-пункттун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«Мыйзам боюнча мүлктү сөзсүз түрдө камсыздандыруу зарыл
болгон шартта ижара берүүчү аны Шариат стандарттарына ылайык
камсыздандырууга тийиш. Шариат стандарттарына ылайык
камсыздандырууга мүмкүн болбосо, анда ФКУнун Шариат кеңеши
тарабынан жактырылган шартта, мүлктү жөнгө салынган ыкмада
эле камсыздандырууга болот. Камсыздандыруу чыгашалары
ижара төлөмүнө кирет. Келишимге кол коюлгандан кийин ижарага
берүүчү ижарачыдан ижара акысынын белгиленген өлчөмүнөн
ашык кандайдыр бир төлөмдү кармап кала албайт. Ижара берүүчү
да ижарачыны мүлктү ижара берүүчүнүн эсебинен камсыздандыруучу
агент катары дайындай алат.»;
−− 97-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«97. Ижара же ижара мунтахийя биттамлик келишиминде ага
ылайык төлөмдү негизсиз эле кечиктирген ижарачы ижара төлөмүнөн
белгилүү бир сумманы же андан кошумча үлүштү төлөөгө тийиш
экендигин болжолдогон жобо каралышы мүмкүн. Ижара төлөмүнүн
тиешелүү суммасынан үстөк төлөнгөн мындай сумма ФКУнун Шариат
кеңеши тарабынан жактырылган ички саясатка ылайык кайрымдуулук
максаттарына багытталат.
Ижарачы сунуштаган гарантиялык камсыздоону алуу укугунан
ажырап калган шартта ижара берүүчү мындай сумманы,
ижарага алынган менчиктен пайда алына элек мезгил үчүн төлөө
милдеттенмеси келип жете элек төлөмдөрдү кошо алганда, бөлүп
төлөнгөн ижара төлөмдөрүнүн бардык суммасын эмес, өткөн мезгил
үчүн ижара төлөмү катары ага тиешелүү болгон сумманы гана
148

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2018

содержание

эсептеп кармап кала алат. Ижара берүүчү ошондой эле, гарантиялык
камсыздоо суммасынан келишимди бузууга жол бергендиги үчүн
ижарачы мыйзамдуу түрдө төлөөгө тийиш болгон компенсацияларды
да эсептеп кармап калышы мүмкүн.»;
−− 99-пунктагы «жараксыз болуп» деген сөздөрдөн кийин «же
өлүп» деген сөздөр менен толукталсын;
−− мамлекеттик тилдеги текстинде 4-главанын аталышы төмөнкү
мазмунда берилсин:
«4-глава Ижара жана ижара мунтахийя биттамлик бүтүмү».

149

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2018

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 15 января 2018 г.
№ 2018-П-14/1-2-(ПС)

содержание

О внесении изменений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Государственного классификатора
платежного оборота» от 30 ноября 2007 года № 51/4
В соответствии со статьями 20 и 68 Закона «О Национальном
банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»
Правление Национального банка Кыргызской Республики
постановляет:
1. Внести прилагаемые изменения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Государственного классификатора платежного оборота» от 30 ноября
2007 года № 51/4.
2. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
3. Управлению платежных систем Национального банка направить
настоящее постановление в Национальный статистический комитет
Кыргызской Республики для последующей государственной
регистрации в установленном порядке.
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4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи
дней со дня официального опубликования.
5. Управлению бухгалтерского учета и отчетности и Управлению
банковских расчетов внести необходимые изменения в справочники
кодов платежей в Главной книге Национального банка Кыргызской
Республики, Системе пакетного клиринга и Гроссовой системе
расчетов в режиме реального времени.
6. Управлению платежных систем довести настоящее
постановление до сведения Министерства финансов Кыргызской
Республики и коммерческих банков Кыргызской Республики.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Национального банка Кыргызской
Республики Орозбаеву Л. Дж.
Т. Абдыгулов
содержание

Председатель
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 15 января 2018 г.
№ 2018-П-14/1-2-(ПС)

содержание

Изменения
в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Государственного классификатора платежного оборота»
от 30 ноября 2007 года № 51/4
Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного
классификатора платежного оборота» от 30 ноября 2007 года № 51/4,
следующие изменения:
в Государственном классификаторе платежного оборота,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− Раздел 1 «Платежи по доходам в государственный бюджет»
изложить в следующей редакции:
«
Код
платежа
10000000
11000000
11100000
11110000
11111000
11111100
11111200
11112000
11112100
11113000
11113100
11113200
11113300

Наименование назначения платежа
ПЛАТЕЖИ ПО ДОХОДАМ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Налоговые доходы
Налоги на доходы и прибыль
Налоги на доходы и прибыль
Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской
Республики
Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом
Подоходный налог по единой налоговой декларации
Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики
Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики
Налог на прибыль
Налог на прибыль
Налог на проценты
Налог на доходы золотодобывающих компаний
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11311100
11311200
11311300
11312000
11312100
11312200
11320000
11321000
11321100
11321200
11321300
11400000
11410000
11411000
11411100
11411200
11411300
11411400

Наименование назначения платежа
Налоги по специальным режимам
Поступления по единому налогу
Единый налог для субъектов малого предпринимательства
Налог на основе патента
Налог на основе обязательного патента
Налог на основе добровольного патента
Налоги не распределяемые по категориям
Налог на валовый доход Кумтор
Налог на валовый доход Кумтор
Налоги на собственность
Налог на имущество
Налог на недвижимое имущество
Налог на недвижимое имущество не используемое для осуществления
предпринимательской деятельности
Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления
предпринимательской деятельности 2 группы
Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления
предпринимательской деятельности 3 группы
Налог на движимое имущество
Налог на транспортные средства юридических лиц
Налог на транспортные средства физических лиц
Земельный налог
Земельный налог
Земельный налог за пользование приусадебными и садово огородными земельными участками
Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодьями
Земельный налог за использование земель населенных пунктов
и земель несельскохозяйственного назначения
Налоги на товары и услуги
Общие налоги на товары и услуги
Налог на добавленную стоимость (НДС)
НДС на товары и услуги, производимые на территории Кыргызской
Республики
НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики
до присоединения к ЕАЭС
НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики
из государств-членов ЕАЭС
НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики
из третьих стран
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Код
Наименование назначения платежа
платежа
11412000 Налог с продаж
11412100 Налог с продаж
11420000 Акцизный налог
Акцизный налог на товары, производимые или реализуемые
11421000
на территории КР
11421100 Алкогольная продукция
11421110 Спирт этиловый
11421120 Водка и ликероводочные изделия
11421130 Крепленые напитки, крепленные соки и бальзамы
11421140 Вина
11421150 Коньяки
11421160 Вино игристое, включая шампанское
11421170 Пиво расфасованное
11421180 Пиво нефасованное
11421190 Виноматериалы
11421200 Табачные изделия
11421210 Табачные изделия с фильтром
11421220 Табачные изделия без фильтра
11421230 Сигары и сигариллы
11421290 Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного
11421300 Нефтепродукты
11421310 Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины
11421320 Топливо реактивное
11421330 Дизельное топливо
11421340 Мазут
11421350 Масла и газоконденсат
Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных
11421360
материалов
11421400 Прочие подакцизные товары
11421410 Ювелирные изделия из золота, платины или серебра
11421420 Прочие подакцизные товары
Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской
11422000
Республики до присоединения к ЕАЭС
11422100 Алкогольная продукция
11422110 Спирт этиловый
11422120 Водка и ликероводочные изделия
11422130 Крепленые напитки, крепленные соки и бальзамы
11422140 Вина
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11422360
11422400
11422410
11423000
11423100
11423110
11423120
11423130
11423140
11423150
11423160
11423170
11423180
11423190
11423200
11423210
11423220
11423230
11423290

Наименование назначения платежа
Коньяки
Вино игристое, включая шампанское
Пиво расфасованное
Пиво нефасованное
Виноматериалы
Табачные изделия
Табачные изделия с фильтром
Табачные изделия без фильтра
Сигары и сигариллы
Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного
Нефтепродукты
Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины
Топливо реактивное
Дизтопливо
Мазут
Масла и газоконденсат
Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных
материалов
Прочие подакцизные товары
Прочие подакцизные товары
Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской
Республики от государств-членов ЕАЭС
Алкогольная продукция
Спирт этиловый
Водка и ликероводочные изделия
Крепленные напитки, крепленные соки и бальзамы
Вина
Коньяки
Вино игристое, включая шампанское
Пиво расфасованное
Пиво нефасованное
Виноматериалы
Табачные изделия
Табачные изделия с фильтром
Табачные изделия без фильтра
Сигары и сигариллы
Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного
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Код
платежа
11423300
11423310
11423320
11423330
11423340
11423350
11423360
11423400
11423410
11423420

содержание

11424000
11424100
11424110
11424120
11424130
11424140
11424150
11424160
11424170
11424180
11424190
11424200
11424210
11424220
11424230
11424290
11424300
11424310
11424320
11424330
11424340
11424350
11424360
11424400
11424410

Наименование назначения платежа
Нефтепродукты
Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины
Топливо реактивное
Дизельное топливо
Мазут
Масла и газоконденсат
Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных
материалов
Прочие подакцизные товары
Ювелирные изделия из золота, платины или серебра
Прочие подакцизные товары
Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской
Республики из третьих стран
Алкогольная продукция
Спирт этиловый
Водка и ликероводочные изделия
Крепленные напитки, крепленные соки и бальзамы
Вина
Коньяки
Вино игристое, включая шампанское
Пиво расфасованное
Пиво нефасованное
Виноматериалы
Табачные изделия
Табачные изделия с фильтром
Табачные изделия без фильтра
Сигары и сигариллы
Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного
Нефтепродукты
Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины
Топливо реактивное
Дизельное топливо
Мазут
Масла и газоконденсат
Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных
материалов
Прочие подакцизные товары
Прочие подакцизные товары
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Наименование назначения платежа
Другие налоги на товары и услуги
Бонусы
Горючие полезные ископаемые
Нефть
Газы горючие
Уголь
Прочие горючие полезные ископаемые
Металлические полезные ископаемые
Благородные металлы
Ртуть
Сурьма
Олово, вольфрам
Прочие металлы, не классифицированные выше
Неметаллические полезные ископаемые
Облицовочные камни
Песок строительный
Гипс
Известняк, строительный камень
Цветные камни (самоцветы)
Прочие неметаллы, не классифицированные выше
Подземные воды
Минеральные и пресные воды для розлива в качестве питьевой воды
Минеральные воды для бальнолечения
Термальные воды для отопления
Воды питьевые и технические
Роялти
Горючие полезные ископаемые
Нефть
Газы горючие
Уголь
Прочие горючие полезные ископаемые
Металлические полезные ископаемые
Благородные металлы
Ртуть
Сурьма
Олово, вольфрам
Прочие металлы, не классифицированные выше

157

содержание

Код
платежа
11460000
11461000
11461100
11461110
11461120
11461130
11461190
11461200
11461210
11461220
11461230
11461240
11461290
11461300
11461310
11461320
11461330
11461340
11461350
11461390
11461400
11461410
11461420
11461430
11461440
11462000
11462100
11462110
11462120
11462130
11462190
11462200
11462210
11462220
11462230
11462240
11462290
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Код
платежа
11462300
11462310
11462320
11462330
11462340
11462350
11462390
11462400
11462410
11462420
11462430
11462440
11462490
11500000
11510000
11511000
11511100
11511200
11511300
11511400
11511500
11511600
11512000
11512100
11512200
11513000
11513100
11513200
11514000
11514100
11515000

Наименование назначения платежа
Неметаллические полезные ископаемые
Облицовочные камни
Песок строительный
Гипс
Известняк, строительный камень
Цветные камни (самоцветы)
Прочие неметаллы, не классифицированные выше
Подземные воды
Минеральные и пресные воды для розлива в качестве питьевой воды
Минеральные воды для бальнолечения
Термальные воды для отопления
Воды питьевые и технические
Прочие подземные воды
Налоги на международную торговлю и внешние операции
Таможенные платежи
Таможенные платежи с ввозимой продукции
Ввозные таможенные пошлины, подлежащие уплате до присоединения
Кыргызской Республики к ЕАЭС
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины
уплаченные и зачисленные в соответствии с Договором
о присоединении к ЕАЭС
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины
подлежащие уплате до присоединения Кыргызской Республики к ЕАЭС
Ввозные таможенные пошлины, уплаченные по ставкам ЕТТ
и зачисленные в соответствии с Договором о присоединении к ЕАЭС
Таможенный платеж по единым ставкам таможенных пошлин, налогов
Совокупный таможенный платеж
Таможенные платежи с вывозимой продукции
Экспортная таможенная пошлина
Экспортная сезонная таможенная пошлина
Таможенные сборы
Сборы с иностранных автоперевозчиков
Сборы за таможенное оформление
Другие таможенные сборы и платежи
Другие таможенные сборы и платежи
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление
которых на счета в иностранной валюте других государств-членов
ЕАЭС приостановлено
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление
которых на счета в иностранной валюте Республики Казахстан
приостановлено
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление
11515200 которых на счета в иностранной валюте Республики Беларусь
приостановлено
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление
11515300 которых на счета в иностранной валюте Российской Федерации
приостановлено
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление
11515400 которых на счета в иностранной валюте Республики Армения
приостановлено
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные
11516000
на счета в иностранной валюте других государств-членов ЕАЭС
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные
11516100
на счет в иностранной валюте Республики Казахстан
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные
11516200
на счет в иностранной валюте Республики Беларусь
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные
11516300
на счет в иностранной валюте Республики Российской Федерации
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные
11516400
на счет в иностранной валюте Республики Армения
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные
11516500
на счет Кыргызской Республики
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины,
перечисленные на счета в иностранной валюте в соответствии
11517000 с Протоколом о применении специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер по отношению
к третьим странам.
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины,
11517100
перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Казахстан
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины,
11517200
перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Беларусь
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины,
11517300 перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Российской
Федерации
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины,
11517400
перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Армения
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины,
11517500
перечисленные на счет Кыргызской Республики
11518000 Невыясненные суммы, поступившие на счет казначейства
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Код
Наименование назначения платежа
платежа
11518100 Невыясненные суммы, поступившие на счет казначейства
11520000 Ввозные таможенные пошлины
Ввозные таможенные пошлины, поступающие от государств11521000
членов в соответствии с Договором о присоединении к ЕАЭС
11521100 Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Казахстан
11521200 Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Беларусь
Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Российской
11521300
Федерации
11521400 Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Армения
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение
11522000 обязательств государств-членов по перечислению сумм
от распределения ввозных таможенных пошлин
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств
11522100 Республикой Казахстан по перечислению сумм от распределения
ввозных таможенных пошлин
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств
11522200 Республикой Беларусь по перечислению сумм от распределения
ввозных таможенных пошлин
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств
11522300 Российской Федерации по перечислению сумм от распределения
ввозных таможенных пошлин
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств
11522400 Республикой Армения по перечислению сумм от распределения
ввозных таможенных пошлин
Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты
таможенных пошлин, налогов, предоставленного таможенным
11523000 органам, при перевозке товаров в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита по таможенной территории
ЕАЭС
Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты
11523100
таможенных пошлин и налогов, поступившие от Республики Казахстан
Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты
11523200
таможенных пошлин и налогов, поступившие от Республики Беларусь
Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты
11523300
таможенных пошлин и налогов, поступившие от Российской Федерации
Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты
11523400
таможенных пошлин и налогов, поступившие от Республики Армения
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины,
уплаченные в ссответствии с соглашениями о применении
11524000
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мер по отношению к третьим странам
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11524100
11524200
11524300
11524400
11525000

11525100
11525200
11525300
11525400
11526000
11526100
11526200
11526300
11526400
11600000
11610000

Наименование назначения платежа
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины,
поступившие от Республики Казахстан
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины,
поступившие от Республики Беларусь
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины,
поступившие от Российской Федерации
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины,
поступившие от Республики Армения
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение
обязательств государств-членов по перечислению
сумм от распределения специальных, антидемпинговых
и компенсационных пошлин
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств
Республикой Казахстан по перечислению сумм от распределения
специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств
Республикой Беларусь по перечислению сумм от распределения
специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств
Российской Федерации по перечислению сумм от распределения
специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств
Республикой Армения по перечислению сумм от распределения
специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин
Распределенные специальные, антидемпинговые
и компенсационные пошлины, перечисление которых на счета
в иностранной валюте приостановлено
Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные
пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте
Республики Казахстан приостановлено
Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные
пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте
Республики Беларусь приостановлено
Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные
пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте
Российской Федерации приостановлено
Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные
пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте
Республики Армения приостановлено
Прочие налоги и сборы
Прочие налоги и сборы
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Код
платежа
11611000
11611100
11611200
12000000
12100000
12110000
12111000
12111100

содержание

12111200
12111300
12111400
12200000
12210000
12211000
12211100
12211200
12211300
12211400
12211900
12220000
12221000
12221100
12230000
12231000
12231100
12300000
12310000
12311000
12311100
12311200

Наименование назначения платежа
Прочие налоги и сборы
Прочие налоги и сборы республиканского бюджета
Прочие налоги и сборы местного бюджета
Взносы/отчисления на социальные нужды
Взносы/отчисления на обязательное государственное социальное
страхование
Страховые взносы в Социальный фонд
Страховые взносы в Социальный фонд
Страховые взносы
Страховые взносы в Государственный накопительный пенсионный
фонд
Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования
Фонд оздоровления трудящихся
Прочие доходы Социального фонда
Прочие доходы Социального фонда
Прочие доходы Социального фонда
Капитализируемые суммы для выплаты пенсий
Средства, взыскиваемые с работодателей и граждан в результате
предъявления регрессных требований
Проценты за предоставление отсрочки по уплате страховых взносов
Пени и штрафы, начисленные за несвоевременное и неполное
перечисление страховых взносов
Прочие доходы Социального фонда
Проценты по доходам Социального фонда
Проценты по доходам Социального фонда
Проценты по доходам Социального фонда
Прочие доходы Государственного накопительного пенсионного
фонда
Прочие доходы Государственного накопительного пенсионного
фонда
Прочие доходы Государственного накопительного пенсионного фонда
Прочие доходы ФОМС
Прочие доходы ФОМС
Прочие доходы ФОМС
Средства сооплаты
Поступления от выдачи полиса ОМС
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12311300
12311400
12311500
12311600
12311700
12311900
13000000
13100000
13110000
13111000
13111100
13111200
13120000
13121000
13121100
13121200
13300000
13320000
13321000
13321100
13321200
13330000
13331000
13331100
13331210
13331220

Наименование назначения платежа
Средства, взыскиваемые в судебном и во внесудебном порядке
с организаций здравоохранения за ненадлежащее исполнение
договорных обязательств
Средства, получаемые в результате применения мер материальной,
административной и уголовной ответственности, включая суммы
возмещения ущерба по решениям суда
Средства, взыскиваемые в результате незаконного или нецелевого
использования средств бюджета Фонда обязательного медицинского
страхования
Пени и штрафы, начисленные за несвоевременное и неполное
перечисление страховых взносов на обязательное медицинское
страхование
Средства, поступающие от благотворительных фондов,
международных организаций и иностранных граждан
Другие доходы, не противоречащие законодательству Кыргызской
Республики
Полученные официальные трансферты
Трансферты из-за границы
Трансферты от правительств иностранных государств
Трансферты от правительств иностранных государств
Текущие
Капитальные
Трансферты от международных организаций
Трансферты от международных организаций
Текущие
Капитальные
Трансферты сектора государственного управления
Трансферты местным бюджетам
Трансферты местным бюджетам
Выравнивающие трансферты
Целевые трансферты
Средства, полученные из республиканского бюджета другими
единицами сектора государственного управления
Средства, полученные из республиканского бюджета Социальным
фондом
Базовая часть пенсии по государственному пенсионному социальному
страхованию
Льготные пенсии за работу в условиях высокогорья
Льготные пенсии за работу в отдаленных и труднодоступных районах
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платежа
13331230 Льготные пенсии многодетным матерям и матерям инвалидов с детства
13331300 Пенсии отдельным категориям населения
13331400 Пенсии военнослужащим
Государственное обязательное страхование военнослужащих при
13331500
гибели, получения инвалидности
13331600 Компенсационные выплаты к пенсиям за электроэнергию
Компенсационные выплаты участникам ликвидации последствий
13331700
аварии на ЧАЭС, по трудовым увечьям
13331800 Надбавки к пенсиям
Средства, полученные из республиканского бюджета Фондом
13332000
обязательного медицинского страхования
Средства, полученные из республиканского бюджета на базовое
13332100
государственное медицинское страхование
Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве
13332200 компенсации страховых взносов на обязательное медицинское детей
до 16 лет
Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве
13332300 компенсации страховых взносов на обязательное медицинское
страхование пенсионеров
Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве
компенсации страховых взносов на обязательное медицинское
13332400
страхование инвалидов с детства и лиц, получающих социальные
пособия
Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве
компенсации страховых взносов на обязательное медицинское
страхование учащихся начальных профессиональных учебных
13332500
заведений, студентов средних и высших профессиональных учебных
заведений, студентов средних и высших профессиональных учебных
заведений до достижения ими возраста 21 года
Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве
компенсации страховых взносов на обязательное медицинское
13332600
страхование безработных граждан, официально зарегистрированных
в государственной службе занятости населения
Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве
компенсации страховых взносов на обязательное медицинское
13332700
страхование военнослужащих срочной службы, офицеров,
прапорщиков, военнослужащих сверхсрочной службы.
Средства, полученные из республиканского бюджета для выплаты
13332800
компенсаций по исполнению решений суда
13332900 Прочие средства, полученные из республиканского бюджета
13340000 Страховые взносы в ФОМС
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Наименование назначения платежа

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование,
13341000 уплачиваемые плательщиками взносов в соответствии
с законодательством Кыргызской республики
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование
13341100
работников
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование
13341200
работодателей
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование занятых
13341300
индивидуальной трудовой деятельностью
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование
13341400
сельхозпроизводителей
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование,
13341900
не распределенные по категориям
13350000 Средства, полученные из бюджета Социального фонда
13351000 Средства, полученные из бюджета Социального фонда
Средства, полученные из бюджета Социального фонда
13351100
на обязательное медицинское страхование
14000000 Неналоговые доходы
14100000 Доходы от собственности и проценты
14110000 Проценты
14111000 Проценты по депозитам
Проценты по депозитам Правительства Кыргызской Республики,
14111100
размещенных в Национальном банке КР
Проценты по депозитам Правительства Кыргызской Республики,
14111200
размещенных в коммерческих банках КР
Проценты, начисленные по размещению временно свободных
14111300 денежных средств Социального фонда в ГЦБ, ноты Национальном
банке КР, на краткосрочные депозиты
Проценты, начисленные на остатки денежных средств Социального
14111400
фонда и ГНПФ на счетах в коммерческих банках
Проценты, начисленные по размещению средств пенсионных
14111500 накоплений в депозиты, государственные ценные бумаги, облигации
кыргызских эмитентов, в ипотечные ценные бумаги
Проценты по депозитам Правительства Кыргызской Республики,
14111600 размещенным загранучреждениями КР в коммерческих банках
государства пребывания
14112000 Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам
14112100 Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам
Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам от других
14112200
единиц сектора государственного управления
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платежа
14120000 Дивиденды и прибыль
14121000 Дивиденды
14121100 Дивиденды, начисленные на государственный пакет акций
Дивиденды по акциям предприятий и доходы от их реализации,
14121200
принадлежащие Социальному фонду
14122000 Прибыль
14122100 Прибыль Национального банка Кыргызской Республики
14122200 Прибыль государственных предприятий
14150000 Арендная плата и плата за разработку и использование ресурсов
Плата за право разведки, разработки и /или использования
14151000
месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива
Плата за право разработки месторождений полезных ископаемых или
14151100
ископаемого топлива
14151200 Плата за удержание лицензии на право пользования недрами
14152000 Плата за использование природных ресурсов
14152100 Плата за аренду земли в населенных пунтах
14152200 Плата за пользование пастбищными угодьями
Плата в республиканский бюджет от возмещения потерь
14152300
сельскохозяйственного производства
14152400 Плата в местный бюджет от возмещения упущенной выгоды
14152600 Плата за аренду земель Фонда перераспределения земель
Плата за пользование лесными ресурсами и пользование природными
14152700
объектами растительного, животного мира и грибами
14152800 Плата за пользование водными ресурсами и водными объектами
14152900 Прочие платежи за использование природных активов
14153000 Плата за загрязнение окружающей среды
14153100 Плата за загрязнение окружающей среды
14200000 Доходы от продажи товаров и оказания услуг
14210000 Плата за аренду
14211000 Плата за аренду имущества
Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся
14211100
в государственной собствености
Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся
14211200
в муниципальной собствености
14211900 Плата за аренду прочего имущества
14212000 Плата за аренду нематериальных активов
Поступления от проведения конкурса на право пользования полос
14212100
радиочастотного спектра
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14221500
14221600
14221700
14221800
14221900
14222000
14222100
14222200
14222300
14222400
14222500
14222900
14223000
14223100
14224000
14224100
14224200
14224300
14224400
14224500
14224900
14230000
14231000
14231100
14231200
14231300

Наименование назначения платежа
Административные сборы и платежи
Платежи
Плата за выдачу лицензий
Плата за выдачу сертификатов и других разрешительных документов
Плата за право осуществления лотерейной деятельности
Платежи за прохождение видов служб и сборов, предоставляемых
взамен срочной военной службы
Отчисления на развитие отрасли связи
Плата за использование радиочастотного спектра
Плата за опробирование и клеймение ювелирных и других бытовых
изделий из драгоценных металлов
Прочие платежи
Пошлины
Государственная пошлина, взимаемая регистрационными органами
Государственная пошлина, взимаемая органами юстиции
Государственная пошлина, взимаемая судебными органами
Патентная пошлина
Государственная пошлина, взимаемая за совершение нотариальных
действий при декларировании
Прочая государственная пошлина
Единовременный декларационный платеж
Единовременный декларационный платеж
Сборы
Сборы за государственную регистрацию
Плата за вывоз мусора населенных пунктов
Сбор за парковку и стоянку автотранспорта
Сбор за осуществление деятельности по производству и обороту
этилового спирта и алкогольной продукции
Сборы за взвешивание, измерение, пропуск и проезд
Прочие сборы
Поступления от оказания платных услуг
Медицинские услуги
Плата за оказание консультативно-диагностической помощи
на амбулаторном уровне
Плата за проведение лечебных мероприятий на амбулаторном уровне
Плата за оказание медицинской помощи в стационарозамещающих
отделениях
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Код
платежа
14231400
14231600
14231700
14231800
14231900
14232000
14232100
14232200
14232300

содержание

14232400
14232500
14232600
14232700
14232800
14232900
14233000
14233100
14233200
14233300
14233400
14233500
14233600
14233900
14234000

Наименование назначения платежа
Плата за оказание медицинской помощи в специализированных
стационарах
Плата за оказание стоматологической помощи
Плата за проведение дезинсекционных, дезинфекционных
и дератизационных мероприятий
Плата за оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи
(сверх установленной квоты)
Плата за неклассифицированные медицинские услуги
Образовательные и культурные услуги
Плата за предоставление образования в учебных заведениях (ВУЗ,
ПТУ, СУЗ)
Плата за проведение тестирования выпускников общеобразовательных
школ-претендентов на получение документов особого образца
Поступления от учебно-производственной деятельности учащихся,
плата за проживание в общежитиях, гостиницах
Плата за оказание дополнительных услуг дошкольными и школьными
учреждениями
Плата за организацию и проведение обучающих программ, курсов,
семинаров, конференций
Плата за предоставление довузовского, послевузовского
и дополнительного образования
Плата за показ театральных постановок
Плата за предоставление залов и помещений, а также оборудования,
инвентаря учреждений культуры
Плата за неклассифицированные образовательные и культурные
услуги
Социальные услуги
Плата за содействие в трудоустройстве за рубежом
Плата за выдачу разрешения на привлечение иностранной рабочей
силы и разрешения на работу
Плата за публикацию научных статей в Интернет-журнале
Плата за предоставление комнат для свиданий
Плата за предоставление санаторно-курортных путевок
на оздоровление лиц с ограниченными возможностями здоровья
Плата за изготовление и предоставление протезно-ортопедических
изделий
Плата за неклассифицированные социальные услуги
Услуги регистрации, выдачи справок, удостоверений и других
документов
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14234100
14234200
14234300
14234400
14234500
14234600
14234700
14234900
14235000
14235100
14235200
14235300
14235400
14235500
14235600
14235700
14235800
14235900
14236000
14236100
14236200
14236300
14236400
14236500
14236600
14236700

Наименование назначения платежа
Плата за выдачу сертификата соответствия на оборудование и услуги
связи
Плата за выдачу дубликатов военно-учетных документов
военнообязанным, военнослужащим срочной и контрактной служб
Плата за выдачу диплома/аттестата, нострификация документов
о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий
Плата за выдачу справок, удостоверений, дубликатов, доверенности
и полиса
Плата за потверждение компетентности лабораторий, органов
по сертификации продукции, персонала и так далее
Плата за предоставление сертификатов
Плата за поставление апостиля
Плата за неклассифицированные услуги по регистрации, выдаче
справок, удостоверений и другие
Услуги по исследованию, анализу, оценке и экспертизе
Плата за определение активности дезинфекционных средств
по заявкам и договорам
Плата за проведение внеплановых работ
Плата за проведение экспертизы и исследований
Плата за проведение тестирования и оценки знаний
Плата за проведение анализа и обследования
Плата за ветеринарный и клинический осмотр
Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы по заявкам
и договорам.
Проведение экспертизы эффективности и безопасности ветеринарных
лекарственных средств по заявкам физических и юридических лиц
Плата за неклассифицированные услуги по исследованию, анализу,
оценке и экспертизе
Предоставление информации и услуги печати
Плата за предоставление информации по авторефератам диссертаций
и диссертациям
Плата за проведение статистических наблюдений, предоставление
статистической информации
Плата за проведение поиска, подбора и предоставление информации
Плата за организацию, проведение различных мероприятий
Плата за выдачу документов во временное пользование
Плата за оформление документов и документирование граждан
Предоставление в пользование геологических информационных
ресурсов
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Код
платежа
14236800
14236900
14237000
14237100
14237200
14237300
14237400
14237500
14237600
14237700

содержание

14237800
14237900
14238000
14238100
14238200
14238300
14238400
14238500
14238600
14238700
14238800
14238900
14239000
14239100
14239200
14239300

Наименование назначения платежа
Сканирование и копирование научно-технической литературы
и документации
Плата за неклассифицированные услуги по предоставлению
информации и печати
Обеспечение безопасности и хранения
Плата за химическую и биологическую обработку против вредителей
Плата за обеззараживание подкарантинных продуктов, средств
и помещений
Плата за содержание животных в карантинном изоляторе
Плата за таможенное сопровождение товаров и транспортных средств
Плата за подготовку, прием и хранение документов
Плата за охрану и обеспечение безопасности объектов по договорам
Плата за сопроводжение легковоспламеняющихся, сильно
действующих, ядовитых веществ
Подготовка документов к сдаче на государственное хранение
и по инициативе заявителя, также отраслевых и индивидуальных
номенклатур дел для учреждений
Плата за неклассифицированные услуги по обеспечению безопасности
и хранения
Другие виды услуг
Плата за поставку воды водопользователям
Плата за посещение объектов особо охраняемых природных
территорий
Плата за реализацию древесины и посадочного материала
Плата за классификацию темы по международной патентной
классификации
Плата за индексирование авторефератов диссертаций
Плата за разработку карты схемы для установки и эксплуатации
садковых сооружений
Плата за организацию и проведение подводно-технических,
водолазных работ и дайвинга
Плата за организацию и проведение мероприятий сверх формата
Плата за неклассифицированные другие виды услуг
Прочие поступления
Попечительские взносы
Отчисления от международных институтов для проведения совместной
научно-исследовательской работы
Средства от реализации товаров собственного производства
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Наименование назначения платежа

Плата за оказание межведомственных услуг, предоставляемых
14239400 на договорной основе государственными и муниципальными
учреждениями
14239500 Отчисления выше/ниже стоящих учреждений
Прочие поступления, отнесенные к категории государственных
14239900
и муниципальных услуг
14300000 Штрафы, санкции, конфискации
14310000 Административные штрафы, санкции, конфискации
14311000 Административные штрафы, санкции, конфискации
14311100 Административные штрафы
14311200 Поступления от реализации выявленной контрабанды
14311300 Поступления от реализации конфискованного имущества
14311400 Поступления от проведения контрольно-надзорных мероприятий
Плата по возмещению причиненного ущерба по экономическим
14311500
преступлениям
14311600 Плата по возмещению экологического ущерба
14311700 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства
Добровольные трансферты и гранты единицам государственного
14400000
сектора
Добровольные трансферты и гранты единицам государственного
14410000
сектора
14411000 Текущие
14411100 Текущая помощь
14412000 Капитальные
14412100 Капитальная помощь
14500000 Прочие неналоговые доходы
14510000 Прочие неналоговые доходы
14511000 Прочие неналоговые доходы
14511100 Доходы обращенные в пользу государства
14511200 Курсовая прибыль/убыток
Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного
14511400
значения
14511900 Прочие неналоговые доходы
14512000 Поступление средств пенсионных накоплений
Поступление средств пенсионных накоплений в ГНПФ от управляющих
14512100
компаний

»;
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содержание

−− Раздел 2 «Платежи по расходам из государственного бюджета»
изложить в следующей редакции:
«
20000000
21000000
21100000
21110000
21111000
21111100
21111200
21111300
21112000
21112100
21200000
21210000
21211000
21211100
21211200
22000000
22100000
22110000
22111000
22111100
22111200
22111300
22112000
22112100
22112200
22112300
22120000
22122000
22122100
22122200
22122300
22122400
22122500
22122900
22130000

ПЛАТЕЖИ ПО РАСХОДАМ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
Оплата труда работников
Заработная плата
Заработная плата
Заработная плата постоянных работников
Основная заработная плата
Надбавки
Дополнительные выплаты и компенсации
Заработная плата временных работников
Работники, нанятые по контракту или на временной основе
Взносы/отчисления на социальные нужды
Взносы в Социальный фонд
Взносы в Социальный фонд
Взносы в Пенсионный фонд
Взносы в Фонд медицинского страхования
Приобретение и использование товаров и услуг
Использование товаров и услуг
Расходы на служебные поездки
Командировочные расходы внутри страны
Транспортные расходы
Гостиничные расходы
Суточные расходы
Командировочные расходы за границу
Транспортные расходы
Гостиничные расходы
Суточные расходы
Услуги связи
Услуги связи
Услуги телефонной и факсимильной связи
Услуги сотовой связи
Услуги фельдъегерской связи
Услуги почтовой связи
Плата за услуги по трансляции телерадиопрограмм
Прочие услуги связи
Арендная плата
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20000000
22131000
22131100
22131200
22131300
22131900
22140000
22141000
22141100
22141200
22141300
22141900
22150000
22151000
22151100
22151200
22151400
22152000
22152100
22152200
22152900
22153000
22153100
22153200
22153300
22154000
22154100
22154200
22154300
22154900
22160000
22161000
22161100
22170000
22171000
22171100

ПЛАТЕЖИ ПО РАСХОДАМ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
Арендная плата
Аренда зданий и помещений
Аренда оборудования и инвентаря
Аренда транспортных средств
Аренда прочего имущества
Транспортные услуги
Транспортные услуги
Бензин, дизель и прочее топливо
Приобретение запасных частей
Обслуживание транспортных средств
Прочие транспортные услуги
Приобретение прочих товаров и услуг
Приобретение прочих услуг
Приобретение юридических услуг
Приобретение услуг консультантов
Услуги в области информационных технологий
Приобретение услуг по содержанию состояния имущества
Приобретение санитарных услуг в содержании зданий и помещений
Приобретение услуг по реставрации памятников истории и культуры
Приобретение прочих услуг по содержанию зданий, помещений и иного
имущества
Расходы на обучение государственных служащих, специалистов
и населения
Расходы на обучение государственных служащих
Расходы на обучение и переобучение взрослого населения в учебных
заведениях профтехобразования на краткосрочной основе
Расходы на обучение и переобучение специалистов
Расходы, связанные с оплатой прочих услуг
Представительские расходы
Расходы за изготовление бланков, медалей, значков
Оплата за оказание информационно-коммуникационных услуг
Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг
Расходы, представленные единой статьей в системе
здравоохранения
Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения
Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения
Приобретение медицинских товаров и услуг
Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения
Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения
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20000000
ПЛАТЕЖИ ПО РАСХОДАМ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
22171200 Приобретение инсулина и инсулиносодержащих препаратов
Приобретение ветеринарных средств и препаратов для служебных
22171300 животных, задействованных в оборонных и правоохранительных
органах
22172000 Расходы, связанные с приобретением медицинских услуг
Расходы на приобретение лабораторных и диагностических
22172100
исследований
22180000 Приобретение продуктов питания
22181000 Приобретение продуктов питания
22181100 Приобретение продуктов питания
22181200 Компенсационные выплаты на продукты питания
Приобретение корма для служебных животных, задействованных
22181300
в оборонных и правоохранительных органах
22181400 Расходы на оплату котлового довольствия.
Расходы, представленные единой статьей в системе высшего
22190000
профессионального образования
Расходы, представленные единой статьей в системе высшего
22191000
профессионального образования
Расходы, представленные единой статьей в системе высшего
22191100
профессионального образования
22200000 Приобретение товаров и услуг
22210000 Расходы на текущий ремонт имущества
22211000 Расходы на текущий ремонт имущества
22211100 Расходы на текущий ремонт зданий и помещений
22211200 Расходы на текущий ремонт сооружений
22211300 Расходы на текущий ремонт оборудования и инвентаря
Приобретение предметов и материалов для текущих
22220000
хозяйственных целей
Приобретение предметов и материалов для текущих
22221000
хозяйственных целей
22221100 Приобретение оборудования и материалов
Прочие приобретение предметов и материалов для текущих
22221200
хозяйственных целей
Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества
22230000
и другого форменного и специального обмундирования
Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества
22231000
и другого форменного и специального обмундирования
Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества
22231100
и другого форменного и специального обмундирования
22240000 Приобретение угля и других видов топлива
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20000000
22241000
22241100
22241200
22250000
22251000
22251100
22251900
22260000
22261000
22261100
22261200
22261300
22270000
22271000
22271100
22271200
22272000
22272100
22272200
22300000
22310000
22311000
22311100
22311200
22311300
22311400
22350000
22351000
22351100
22351200

ПЛАТЕЖИ ПО РАСХОДАМ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
Приобретение угля и других видов топлива
Приобретение каменного угля
Приобретение других видов топлива
Приобретение услуг охраны
Приобретение услуг охраны
Приобретение услуг вневедомственной охраны
Приобретение прочих охранных услуг
Расходы на оплату услуг банков
Расходы на оплату услуг банков и услуг по выпуску размещению
и погашению государственных ценных бумаг
Финансовые услуги по выпуску, размещению и погашению
государственных ценных бумаг
Прочие услуги по выпуску размещению и погашению государственных
ценных бумаг
Оплата услуг Национального банка, коммерческих банков и финансовокредитных учреждений по обслуживанию бюджетов бюджетной
системы Кыргызской Республики
Расходы по оплате услуг по выплате пенсий и пособий
Расходы по оплате услуг коммерческих банков по выплате пенсий
и пособий
Расходы по оплате услуг коммерческими банками по выплате пенсий
и пособий
Расходы по оплате услуг коммерческими банками по выплате
накопительной части пенсии
Расходы по оплате почтовых услуг по выплате пенсий и пособий
Расходы по оплате услуг ГП»Кыргызпочтасы» по выплате пенсий
и пособий
Расходы по оплате услуг ГП»Кыргызпочтасы» по выплате
накопительной части пенсии
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Плата за воду
Плата за электроэнергию
Плата за теплоэнергию
Плата за газ
Плата за прочие коммунальные услуги
Плата за прочие коммунальные услуги
Плата за пользование лифтом
Плата за аренду автостоянок и гаражей
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20000000
ПЛАТЕЖИ ПО РАСХОДАМ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
22351900 Плата за прочие коммунальные услуги
24000000 Проценты
24100000 Проценты нерезидентам
Выплата процентов по кредитам и займам, полученным
24110000
от иностранных государств и международных организаций
Выплата процентов по кредитам и займам, полученным
24111000
от иностранных государств и международных организаций
Выплата процентов по кредитам и займам, полученным от иностранных
24111100
государств и международных организаций
24200000 Проценты резидентам, кроме сектора госуправления
24210000 Выплата процентов по государственным ценным бумагам
24211000 Выплата процентов по государственным ценным бумагам
Выплата процентов по государственным краткосрочным ценным
24211100
бумагам
Выплата процентов по государственным долгосрочным ценным
24211200
бумагам
Погашение задолженности населению по индексированным
24220000
суммам
Погашение задолженности населению по индексированным
24221000
суммам
24221100 Погашение задолженности населению по индексированным суммам
24300000 Проценты другим единицам сектора госуправления
24310000 Выплата процентов другим единицам сектора госуправления
24311000 Выплата процентов другим единицам сектора госуправления
24311100 Выплата процентов другим единицам сектора госуправления
25000000 Субсидии
25100000 Cубсидии государственным предприятиям
25110000 Субсидии нефинансовым государственным предприятиям
25111000 Субсидии нефинансовым государственным предприятиям
25111100 Субсидии нефинансовым государственным предприятиям
25120000 Субсидии финансовым государственным предприятиям
25121000 Субсидии финансовым государственным предприятиям
25121100 Субсидии финансовым государственным предприятиям
25200000 Субсидии частным предприятиям
Субсидии нефинансовым частным предприятиям
25210000
и предпринимателям
Субсидии нефинансовым частным предприятиям
25211000
и предпринимателям
25211100 Субсидии нефинансовым частным предприятиям и предпринимателям
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20000000
25220000
25221000
25221100
26000000
26100000
26110000
26111000
26111100
26120000
26121000
26121100
26200000
26210000
26211000
26211100
26211200
26211300
26211900
26220000
26221000
26221100
26300000
26310000
26311000
26311100
26311200
26313000
26313100
26313210
26313220
26313230
26313300
26313400
26313500
26313600

ПЛАТЕЖИ ПО РАСХОДАМ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
Субсидии финансовым частным предприятиям
Субсидии финансовым частным предприятиям
Субсидии финансовым частным предприятиям
Гранты и взносы
Гранты правительствам иностранных государств
Текущие гранты правительствам иностранных государств
Текущие гранты правительствам иностранных государств
Текущие гранты правительствам иностранных государств
Капитальные гранты правительствам иностранных государств
Капитальные гранты правительствам иностранных государств
Капитальные гранты правительствам иностранных государств
Гранты международным организациям
Текущие взносы международным организациям
Взносы в международные организации и объединения в рамках
СНГ
Взносы в международные организации
Взносы в интеграционные объединения в рамках СНГ
Взносы в ассоциации, союзы органов МСУ КР
Прочие безвозмездные перечисления
Капитальные гранты международным организациям
Капитальные гранты международным организациям
Капитальные гранты международным организациям
Гранты другим единицам сектора государственного управления
Текущие гранты другим единицам сектора государственного
управления
Трансферты местным бюджетам
Выравнивающие трансферты
Целевые трансферты
Ассигнования Социальному фонду
Базовая часть пенсии по государственному пенсионному социальному
страхованию
Льготные пенсии за работу в условиях высокогорья
Льготные пенсии за работу в отдаленных и труднодоступных районах
Льготные пенсии многодетным матерям и матерям инвалидов с детства
Пенсии отдельным категориям населения
Пенсии военнослужащим
Государственное обязательное страхование военнослужащих при
гибели, получения инвалидности
Компенсационные выплаты к пенсиям за электроэнергию
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20000000
26313700
26313800
26314000
26314100
26315000
26315100
26315200
26315300
26320000
26321000
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26321100
27000000
27100000
27110000
27111000
27111100
27111200
27111300
27111400
27111500
27115000
27115100
27115200
27115300
27115400
27115500
27115600

ПЛАТЕЖИ ПО РАСХОДАМ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
Компенсационные выплаты участникам ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС, по трудовым увечьям
Надбавки к пенсиям
Ассигнования Фонду обязательного медицинского страхования
Ассигнования Фонду обязательного медицинского страхования
Средства, передаваемые из бюджета Социального фонда
Средства, передаваемые из бюджета Социального фонда
Средства, передаваемые уполномоченному органу по распределению
средств фонда оздоровления трудящихся
Средства, передаваемые Государственному накопительному
пенсионному фонду
Капитальные гранты другим единицам сектора государственного
управления
Капитальные гранты другим единицам сектора государственного
управления
Капитальные гранты другим единицам сектора государственного
управления
Социальные пособия и выплаты
Пособия по социальному обеспечению
Пособия по социальному обеспечению
Пособия по социальному обеспечению
Выплаты по государственному социальному страхованию
Пособие на погребение пенсионера
Пенсии военнослужащим
Выплаты по государственному обязательному страхованию
военнослужащих при гибели, получения инвалидности
Выплата накопительной части пенсии
Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию
населения
Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию детей
до 16 лет
Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию пенсионеров
Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию лиц,
получающих социальные пособия, в том числе инвалидов с детства
Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию
по медицинскому страхованию студентов до 21 года
Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию
безработных
Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию
военнослужащих
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20000000
27200000
27210000
27211000
27211100
27211200
27211300
27211400
27211500
27211600
27212000
27212100
27212200
27212300
27213000
27213100
27214000
27214100
27214200
27214300
27214400
27215000
27215100
27216000
27216100
28000000
28200000
28210000
28211000
28211100
28214000
28214100
28220000
28221000
28221100
28230000

ПЛАТЕЖИ ПО РАСХОДАМ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
Пособия по социальной помощи населению
Пособия по социальной помощи населению
Пособия по социальной помощи населению
Пособия малообеспеченным семьям
Единовременное пособие при рождении ребенка
Пособия матерям до достижения ребенком 3 лет
Пособия по безработице
Социальные выплаты населению
Компенсационные выплаты, в связи с потерей кормильца
Прочие социальные пособия и выплаты
Пособия по временной нетрудоспособности
Пособия по беременности и родам
Выплата ритуальных пособий (на погребение)
Компенсации взамен льгот и льготы населению
Компенсации взамен льгот и льготы населению
Прочие расходы по содействию занятости населения
Расходы на профессиональное обучение
Расходы на организацию общественных работ
Расходы на микрокредитование
Чек на рабочее место
Расходы на оздоровительные мероприятия
Расходы на оздоровительные мероприятия работников и членов их
семей
Безвозмездная помощь населению, пострадавшему от стихийных
бедствий
Безвозмездная помощь населению, пострадавшему от стихийных
бедствий
Другие расходы
Различные прочие расходы
Стипендии
Стипендии
Стипендии
Перечисление ошибочно зачисленных денежных средств из ГНПФ
Перечисление ошибочно зачисленных денежных средств из ГНПФ
Капитальные различные прочие расходы
Капитальные различные прочие расходы
Капитальные различные прочие расходы
Исполнение решений суда

179

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2018

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2018
20000000
ПЛАТЕЖИ ПО РАСХОДАМ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
28231000 Исполнение решений суда
28231100 Исполнение решений суда
Компенсации должностным лицам, незаконно освобожденным
28231200
от занимаемой должности
28240000 Резервные фонды
28241000 Резервные фонды
28241100 Резервные фонды
28250000 Передача средств пенсионных накоплений
Передача средств пенсионных накоплений Государственным
28251000
накопительным пенсионным фондом
Передача средств пенсионных накоплений управляющим компаниям
28251100
в доверительное управление
Передача средств пенсионных накоплений накопительным пенсионным
28251200
фондам
28260000 Расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений
Расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений
28261000
Государственного накопительного пенсионного фонда
28261100 Услуги управляющих компаний
28261200 Услуги депозитария
28261300 Услуги аудиторов
Услуги страховщиков по договорам обязательного страхования
28261400
ответственности
Услуги других участников отношений по формированию
28261500
и инвестированию средств пенсионных накоплений
28270000 Перечисление ошибочно зачисленных денежных средств из ГНПФ
28271000 Перечисление ошибочно зачисленных денежных средств из ГНПФ
28271100 Перечисление ошибочно зачисленных денежных средств из ГНПФ
28280000 Фонд развития Социального фонда
28281000 Фонд развития Социального фонда
28281100 Фонд развития Социального фонда

».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 17 января 2018 г.
№ 2018-П-14/2-6-(ПС)

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики, банках
и банковской деятельности», статьей 26 Закона Кыргызской
Республики «О платежной системе Кыргызской Республики», Законом
«О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»,
Правление Национального банка Кыргызской Республики
постановляет:
1. Утвердить Положение «О Комитете по платежной системе
Национального банка Кыргызской Республики» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
−− постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении Положения «О Комитете по платежной
системе Национального банка Кыргызской Республики» от 15 апреля
2015 года № 22/4;
−− постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения «О Комитете по платежной системе
Национального банка Кыргызской Республики» от 15 апреля 2015 года
N 22/4» от 24 февраля 2016 года № 10/9;
−− постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление
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Правления Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения «О Комитете по платежной системе
Национального банка Кыргызской Республики» от 15 апреля 2015 года
N 22/4» от 14 сентября 2016 года № 37/5.
3. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
пятнадцати дней со дня официального опубликования.
5. Отделу развития государственного языка и документооборота
довести настоящее постановление до сведения соответствующих
структурных
подразделений,
областных
управлений
и представительства Национального банка в Баткенской области.
6. Управлению платежных систем довести настоящее
постановление до сведения коммерческих банков, операторов
платежных систем и платежных организаций Кыргызской Республики
и операторов международных платежных систем.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Национального банка Кыргызской
Республики Орозбаеву Л. Дж.
Председатель

Т. Абдыгулов
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 17 января 2018 г.
№ 2018-П-14/2-6-(ПС)

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Комитете по платежной системе Национального
банка Кыргызской Республики»

1. Настоящее Положение определяет полномочия, основные
задачи, функции, порядок формирования и деятельности Комитета
по платежной системе Национального банка Кыргызской Республики
(далее – Комитет).
2. Комитет является постоянно действующим коллегиальным
органом, который уполномочен Правлением Национального банка
Кыргызской Республики (далее -Национальный банк) в соответствии
с настоящим Положением и иными нормативными правовыми
актами Национального банка принимать решения по вопросам
в сфере методологии и развития, регулирования и надзора
(оверсайта) за платежной системой Кыргызской Республики,
а также лицензирования, регулирования и пруденциального надзора
за деятельностью операторов платежных систем и платежных
организаций.
3. Решения, принимаемые Комитетом, являются обязательными
к исполнению для структурных подразделений Национального банка,
а также операторов платежных систем, платежных организаций
Кыргызской Республики, участников платежных систем и других
юридических лиц, поднадзорных Национальному банку. В случае
необходимости, Комитет может инициировать внесение вопроса
для рассмотрения на заседаниях Правления Национального банка,
Комитета по надзору и других комитетов Национального банка.
4. В своей деятельности Комитет руководствуется нормативными
правовыми актами Кыргызской Республики, настоящим Положением
и Регламентом Комитета.
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Глава 2. Основные цели, задачи и функции Комитета
5. Комитет определяет направления развития платежной системы
Кыргызской Республики, цели и задачи по развитию, регулированию
и надзору (оверсайту) за функционированием платежной системы
Кыргызской Республики, лицензированию и пруденциальному надзору
за операторами платежных систем и платежных организаций, а также
осуществляет контроль за реализацией решений Комитета.
6. Основной целью Комитета является координация работы
платежной системы Кыргызской Республики для обеспечения ее
эффективности, надежности и безопасности.
7. Задачами Комитета по вопросам бесперебойного
функционирования и развития платежной системы Кыргызской
Республики являются принятие решений, выработка и представление
рекомендаций (заключений) по:
−− направлениям развития платежной системы Кыргызской
Республики;
−− координации
деятельности
по
обеспечению
и совершенствованию нормативной правовой базы по платежной
системе Кыргызской Республики;
−− координации сотрудничества с национальными (центральными)
банками других стран по вопросам платежных систем (развитие,
регулирование, надзор (оверсайт), интеграция и т.д.);
−− текущим вопросам функционирования платежной системы;
−− надзору (оверсайт) за платежной системой Кыргызской
Республики;
−− интеграции платежной системы Кыргызской Республики
с международными платежными системами и национальными
платежными системами других стран;
−− контролю за текущим состоянием платежной системы
Кыргызской Республики;
−− рассмотрению и утверждению регламента работы системнозначимых платежных систем и их отдельных компонентов;
−− координации и контролю за реализацией основных направлений
и проектов по развитию и совершенствованию платежной системы
Кыргызской Республики;
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−− рассмотрению, утверждению, корректировке планов и сроков
реализации проектов по развитию и совершенствованию платежной
системы Кыргызской Республики;
−− взаимодействию платежной системы с межбанковскими
торговыми системами и с зарубежными платежными системами;
−− рассмотрению рисков в платежной системе и предложений
по их снижению, принятие решений по снижению рисков в платежной
системе;
−− определению тарифов на услуги платежных систем (Гроссовой
системы расчетов в режиме реального времени и Системы пакетного
клиринга мелких и розничных платежей), операторами которых
является Национальный банк;
−− рассмотрению
вопросов
тарифной
политики,
по антимонопольному регулированию платежных услуг,
предоставляемых операторами и платежными организациями
в интересах защиты прав потребителей платежных/банковских услуг;
выработка и принятие своевременных решений по защите прав
потребителей в вопросах платежных систем;
−− рассмотрению проектов нормативных документов, проектов
типовых договоров и рекомендаций в рамках интеграционных проектов
платежных систем.
8. Задачами Комитета по вопросам лицензирования,
регулирования и надзора за деятельностью операторов платежных
систем и платежных организаций являются:
1) принятие решения по выдаче лицензии /прекращению действия
лицензии на деятельность по:
−− оказанию услуг по приему и проведению платежей и расчетов
за товары и услуги, не являющиеся результатом своей деятельности
в пользу третьих лиц посредством компонентов платежных систем,
основанных на использовании информационных технологий
и электронных средств и способах проведения платежей;
−− оказанию услуг по приему, обработке и выдаче финансовой
информации (процессинг, клиринг) процессинговыми и клиринговыми
центрами участникам платежной системы по платежам и расчетам
третьих лиц;
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2) принятие решения по результатам проведения инспекторских
проверок операторов платежных систем и платежных организаций;
3) принятие решения по предупреждению и применению мер
воздействия в отношении операторов платежных систем и платежных
организаций в случае нарушений законодательства Кыргызской
Республики.
9. В рамках определения стратегических целей в соответствии
с возложенными задачами Комитет осуществляет следующие
функции:
−− рассматривает основные направления развития платежной
системы;
−− рассматривает политику по надзору (оверсайту) за платежной
системой;
−− рассматривает предложения по установлению требований
к деятельности операторов платежных систем и платежных
организаций;
−− осуществляет взаимодействие с другими органами надзора, как
местными, так и зарубежными, в отношении операторов платежных
систем и платежных организаций.
10. В рамках осуществления надзора (оверсайта) за платежной
системой Кыргызской Республики:
−− координация деятельности структурных подразделений
Национального банка по регулированию и надзору (оверсайту)
за платежной системой;
−− рассмотрение и утверждение перечня системно-значимых,
значимых и национальных платежных систем, критической платежной
инфраструктуры;
−− утверждение методики надзора (оверсайта) за платежными
системами;
−− рассмотрение и утверждение результатов самооценки системнозначимых, оценки значимых и национальных платежных систем,
а также плана по устранению замечаний и реализации рекомендаций
по результатам оценки/самооценки платежных систем;
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−− контроль за исполнением плана мероприятий по результатам
оценки/самооценки системно-значимых, значимых и национальных
платежных систем;
−− координация, выработка требований к деятельности системнозначимых, значимых и национальных платежных систем;
−− взаимодействие с органами банковского надзора и Комитетом
по надзору Национального банка при принятии решений о применении
мер воздействия в отношении участников платежных систем;
−− координация взаимодействия Национального банка
с государственными органами Кыргызской Республики и центральными
банками других стран в области надзора (оверсайта) за платежной
системой;
−− рассмотрение и согласование проектов нормативных
документов, проектов соглашений/договоров и выработка предложений
по их утверждению (постановление Правления Национального банка,
решение Комитета по платежной системе и др.)
11. В рамках координации деятельности по совершенствованию
нормативной правовой базы по платежной системе Кыргызской
Республики:
−− рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых
актов, проектов соглашений/договоров и выработка предложений
по их утверждению (постановление Правления Национального банка,
решение Комитета по платежной системе и др.);
−− координация сроков разработки, согласования проектов
нормативных правовых актов по вопросам платежных систем.
12. В рамках лицензирования операторов платежных систем
и платежных организаций:
−− рассмотрение
заключения
Управления
платежных
систем по результатам предлицензионной проверки и анализа
предоставленных документов на получение лицензии операторами
платежных систем и платежными организациями;
−− принятие решения относительно выдачи лицензии/отказа
в выдаче лицензии операторам платежных систем и платежным
организациям.
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−− принятие решения относительно отзыва лицензии оператора
платежных систем/платежной организации, включая решение
о прекращении деятельности оператора платежной системы/
платежной организации на основании соответствующего заявления/
уведомления учредителя.
13. В рамках регулирования деятельности операторов платежных
систем и платежных организаций:
−− координация и выработка требований к деятельности
операторов платежных систем и платежных организаций;
−− координация взаимодействия с другими органами надзора, как
местными, так и зарубежными, в отношении операторов платежных
систем и платежных организаций.
14. В рамках проведения инспекторских проверок операторов
платежных систем и платежных организаций:
−− рассмотрение результатов проведения инспекторских проверок;
−− рассмотрение анализа тарифов операторов платежных систем
и платежных организаций в Кыргызской Республике на соответствие
антимонопольному регулированию;
−− согласование рекомендаций по улучшению деятельности
операторов платежных систем и платежных организаций.
15. Комитет в отношении операторов платежных систем
и платежных организаций принимает решения о:
а) направлении предупредительного письма;
б) направлении предписания;
в) наложении денежного штрафа;
г) требовании об изменении политик, положений, процедур
и других внутренних нормативных документов банка;
д) введении ограничений и запретов, установленных в Законах
«О платежной системе Кыргызской Республики» и «О Национальном
банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»;
е) применении других мер воздействия в соответствии
с нормативными правовыми актами Национального банка;
ж) отзыве лицензии в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов Национального банка.
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16. Комитет рассматривает другие вопросы, делегированные
Комитету Правлением Национального банка.

17. В состав Комитета входят заместитель председателя
Национального банка/ член Правления Национального
банка – куратор платежных систем (председатель Комитета)
и руководители структурных подразделений Национального банка.
18. Персональный состав Комитета утверждается приказом
Национального банка. В состав Комитета с правом совещательного
голоса могут входить работники Национального банка в соответствии
с приказом Национального банка. В отсутствие председателя
Комитета и других членов Комитета в работе Комитета принимают
участие лица, замещающие их по должности, в соответствии
с приказом Национального банка.
19. На заседания Комитета могут приглашаться работники
Национального банка, представители операторов платежных систем,
платежных организаций, коммерческих банков, в зависимости
от рассматриваемых вопросов.
20. Председатель Комитета организует и координирует работу
Комитета, определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению
на заседаниях Комитета, дает поручения членам Комитета.
21. Члены Комитета выполняют поручения по разработке проектов
решений и рекомендаций, участвуют в изучении и обсуждении
различных вопросов, выполняют другие поручения, вытекающие
из настоящего Положения.
22. Функции секретаря Комитета исполняет работник Управления
платежных систем. Контроль за организацией заседаний Комитета
и подготовкой документов осуществляет начальник Управления
платежных систем и председатель Комитета.
23. В обязанности секретаря Комитета входит:
а) организация заседания Комитета, своевременное оповещение
каждого члена Комитета о дате проведения заседания, повестке дня;
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б) рассылка необходимого пакета документов и материалов всем
членам Комитета по рассматриваемым вопросам в установленный
срок;
в) составление проекта плана работы Комитета на следующий год;
г) подготовка протоколов заседаний Комитета и контроль
за оформлением и сроками подготовки постановлений и/или решений
Комитета;
д) контроль за подготовкой и оформлением материалов
структурными подразделениями в соответствии с Регламентом,
утвержденными Комитетом, в том числе за обеспечением членов
Комитета соответствующим перечнем нормативных правовых
актов Кыргызской Республики, на основании которых подготовлены
материалы;
е) подготовка на ежеквартальной основе для Комитета отчетов
о ходе исполнения структурными подразделениями постановлений
и других решений (поручений) Комитета.
Глава 4. Организация работы Комитета
24. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии
с задачами и функциями, изложенными в разделе 2 настоящего
Положения.
25. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний
на основании утвержденной повестки дня. Материалы для проведения
внеочередных заседаний должны содержать документы, достаточные
для принятия решения.
26. Не реже одного раза в квартал Комитет рассматривает:
−− отчет о состоянии платежной системы Кыргызской Республики;
−− отчет по надзору (оверсайту) за платежной системой Кыргызской
Республики;
−− отчет о результатах инспекторских проверок операторов
платежных систем и платежных организаций.
27. Ответственное структурное подразделение Национального
банка представляет на рассмотрение Комитета пакет документов,
который должен включать служебную записку с визой начальника
соответствующего управления на имя Председателя и членов
190

Комитета, отдельно на каждый вопрос, который указан в проекте
повестки заседания Комитета, с анализом и оценкой положения
дел по данному вопросу в кратком и последовательном изложении.
В случае внесения изменений и (или) дополнений в нормативный
правовой акт Национального банка должна быть представлена
сравнительная таблица.
28. Внеочередные (внеплановые) заседания Комитета, требующие
безотлагательного решения, могут созываться по инициативе
Председателя Комитета, либо лица, исполняющего его обязанности,
или по инициативе трех членов Комитета с оповещением и указанием
конкретной даты проведения заседания. В ходе внеочередных
заседаний может рассматриваться любой вопрос, отнесенный
настоящим Положением к компетенции Комитета и не терпящий
отлагательства. Материалы для проведения внеочередных заседаний
должны содержать документы, достаточные для принятия решения.
29. Кворум заседания Комитета составляет 2/3 голосов членов
Комитета, одним из которых должен быть Председатель Комитета или
лицо, исполняющее его обязанности.
30. Решения по выносимым на рассмотрение Комитета вопросам
принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих членов Комитета. При равенстве голосов
голос Председателя Комитета или лица, его замещающего, является
решающим.
31. По результатам обсуждения вопросов, рассматриваемых
на заседании Комитета по платежной системе, решения принимаются
в следующих формах:
−− постановление Комитета;
−− протокольное поручение Комитета.
32. Заседание Комитета оформляется протоколом, который после
согласования с членами Комитета, подписывается Председателем
Комитета и секретарем Комитета. Процедуры и порядок ведения
протокола определяются Регламентом Комитета. Протокол
оформляется и согласовывается в течение пяти рабочих дней после
проведения заседания Комитета.
33. Решение Комитета доводится до сведения задействованных
структурных подразделений Национального банка, а в случае
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необходимости – до участников платежных систем в виде выписки
из протокола заседания Комитета.
34. Протокольное поручение Комитета является обязательным
к исполнению структурными подразделениями Национального банка.
Протокольное поручение оформляется и подписывается секретарем
Комитета и доводится до сведения структурных подразделений
Национального банка, участников платежных систем согласно
указателю рассылки, который составляется лицом, подготавливающим
вопрос для рассмотрения на заседании Комитета.
35. Решение Комитета может быть обжаловано в соответствии
с нормативным правовым актом Национального банка, регулирующим
досудебный порядок регулирования споров.
36. Деятельность Комитета прекращается на основании
соответствующего решения Правления Национального банка.

содержание

Глава 5. Ответственность Комитета
37. Председатель и все члены Комитета несут ответственность
за соблюдение и выполнение требований настоящего Положения,
а также за принятые решения по вопросам, рассматриваемым
на заседании Комитета в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.
38. Все лица, в том числе члены Комитета, ответственные
за подготовку материалов на заседание, несут ответственность
за полноту и достоверность информации по вопросам,
рассматриваемым на заседании Комитета в порядке, предусмотренном
законодательством Кыргызской Республики.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 31 января 2018 г.
№ 2018-П-09\4-4-(НПА)

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской
деятельности» Правление Национального банка Кыргызской
Республики постановляет:
1. Признать утратившими силу следующие постановления
Правления Национального банка Кыргызской Республики:
−− «Об утверждении Временного положения «О предоставлении
кредитов Национальным банком Кыргызской Республики
коммерческим банкам при конвертации кредитов в иностранной
валюте в национальную валюту» от 5 февраля 2016 года № 5/4;
−− «О внесении дополнений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Временного положения «О предоставлении кредитов Национальным
банком Кыргызской Республики коммерческим банкам при конвертации
кредитов в иностранной валюте в национальную валюту» от 5 февраля
2016 года № 5/4» от 29 февраля 2016 года № 11/3»;
−− «О внесении изменений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Временного положения «О предоставлении кредитов Национальным
банком Кыргызской Республики коммерческим банкам при конвертации
кредитов в иностранной валюте в национальную валюту» от 5 февраля
2016 года № 5/4» от 17 мая 2017 года № 19/2»;
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−− «Об условиях проведения своп-операций (без поставки)
с коммерческими банками и условиях предоставления
коммерческим банкам кредитов в национальной валюте»
от 8 февраля 2016 года № 6/2.
2. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
пятнадцати дней со дня официального опубликования.
4. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее
постановление до сведения коммерческих банков, соответствующих
структурных подразделений Национального банка Кыргызской
Республики, областных управлений и представительства
Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Национального банка Кыргызской
Республики Жениша Н.
Председатель

Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения «О порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики валютных
своп-операций» от 28 марта 2013 года № 10/13
В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской
деятельности» Правление Национального банка Кыргызской
Республики постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения «О порядке проведения Национальным банком
Кыргызской Республики валютных своп-операций» от 28 марта
2013 года № 10/13 (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
пятнадцати дней cо дня официального опубликования.
3. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
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4. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее
постановление до сведения коммерческих банков, соответствующих
структурных подразделений Национального банка Кыргызской
Республики, областных управлений и представительства
Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Национального банка Кыргызской
Республики Н. Жениша.
Т. Абдыгулов

содержание

Председатель
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 31 января 2018 года
№ 2018-П-09\4-5-(НПА)

Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке
проведения Национальным банком Кыргызской Республики валютных
своп-операций» от 28 марта 2013 года № 10/13 следующие изменения
и дополнения:
в Положении «О порядке проведения Национальным банком
Кыргызской Республики валютных своп-операций», утвержденном
вышеуказанным постановлением:
−− пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Национальный банк проводит валютные своп-операции
по решению Комитета по денежно-кредитному регулированию
Национального банка (далее – КДКР) на аукционной и не на
аукционной основе.»;
−− пункт 18 дополнить абзацами двенадцатым - пятнадцатым
следующего содержания:
«Дополнительные условия:
−− возможность, срок и количество пролонгаций;
−− возможность досрочного завершения;
−− возможность и количество досрочно-частичного завершения.»;
−− пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Условия проведения валютных своп–операций, указанные
в пункте 18 Положения, объявляются Национальным банком
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средствами АТС и/или путем размещения информационного
сообщения на официальном интернет-сайте Национального банка.»;
−− пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. По решению КДКР допускается досрочное завершение,
досрочно-частичное завершение и пролонгация сроков валютной
своп-операции.
При досрочном завершении АТС автоматически производит
пересчет процентов с учетом досрочного завершения.
При пролонгации АТС автоматически производит пересчет
процентов с учетом срока пролонгации.
Досрочно-частичное завершение валютной своп-операции может
быть проведено путем досрочного завершения первоначальной
валютной своп-операции и заключения новой валютной свопоперации на следующих условиях:
−− объем должен быть равен разнице между объемом
первоначальной валютной своп-операции и досрочно-частично
завершающим объемом валютной своп-операции;
−− в случае, когда производится повторное досрочно-частичное
завершение в рамках одной своп-операции, объем должен быть равен
разнице между объемом новой валютной своп-операции, заключенной
при предыдущем досрочно-частичном завершении и новым досрочночастично завершающим объемом валютной своп-операции;
−− срок должен быть равен сроку от даты досрочно-частичного
завершения до даты завершения первоначальной валютной свопоперации;
−− обменный курс должен быть равен обменному курсу, который
использовался при заключении первоначальной валютной свопоперации;
−− процентные ставки по национальной и иностранной валюте
должны быть равны процентным ставкам, которые использовались
при заключении первоначальной валютной своп-операции.
При досрочно-частичном завершении валютной своп-операции
начисление процентов производится в соответствии с пунктом
26 Положения.»;
−− пункт 32 изложить в следующей редакции:
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«Валютная своп-операция на аукционной основе может быть
признана Национальным банком несостоявшейся в случае участия
в аукционе менее двух участников.»;
−− абзац первый пункта 35 изложить в следующей редакции:
«Прямая валютная своп-операция на аукционной основе:»;
−− абзац первый пункта 36 изложить в следующей редакции:
«Обратная валютная своп-операция на аукционной основе:»;
−− Положение дополнить пунктом 39-1 следующего содержания:
«39-1. Прямые и обратные валютные своп-операции
не на аукционной основе проводятся путем заключения сделки
между Национальным банком и Участником в соответствии
с Правилами торгов на межбанковском валютном рынке через
автоматизированную торговую систему Национального банка,
утвержденными постановлением Правления Национального банка
от 28 марта 2013 года №10/16.»;
−− пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Неисполнением Участником своих обязательств по валютной
своп-операции является:
При прямой валютной своп-операции:
−− неполное и/или несвоевременное зачисление суммы
денежных средств в иностранной валюте на корреспондентский
счет Национального банка в иностранной валюте в дату исполнения
прямой валютной своп-операции;
−− отсутствие достаточной суммы денежных средств
в национальной валюте на корреспондентском счете Участника
в Национальном банке в дату завершения, досрочного завершения или
досрочно-частичного завершения прямой валютной своп-операции.
При обратной валютной своп-операции:
−− отсутствие достаточной суммы денежных средств
в национальной валюте на корреспондентском счете Участника
в Национальном банке в дату исполнения обратной валютной свопоперации;
−− неполное и/или несвоевременное зачисление суммы
денежных средств в иностранной валюте на корреспондентский счет
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Национального банка в иностранной валюте в дату завершения,
досрочного завершения или досрочно-частичного завершения
обратной валютной своп-операции.»;
−− пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Неисполнением Национальным банком своих обязательств
по валютной своп-операции является:
−− при прямой валютной своп-операции – неполное и/или
несвоевременное зачисление суммы денежных средств в иностранной
валюте на корреспондентский счет Участника в иностранной валюте
в дату завершения, досрочного завершения или досрочно-частичного
завершения прямой валютной своп-операции;
−− при обратной валютной своп-операции – неполное и/или
несвоевременное зачисление суммы денежных средств в иностранной
валюте на корреспондентский счет Участника в иностранной валюте
в дату исполнения обратной валютной своп-операции.»;
−− в пункте 44:
слова «исполнения/завершения» заменить словами «исполнения/
завершения/ досрочного завершения/досрочно-частичного
завершения»;
слова «начальной/завершающей» заменить словами «начальной/
завершающей/досрочно
завершающей/досрочно-частично
завершающей»;
−− в пункте 46:
слова «исполнения/завершения» заменить словами «исполнения/
завершения/досрочного
завершения/досрочно-частичного
завершения»;
слова «начальной/завершающей» заменить словами «начальной/
завершающей/досрочно
завершающей/досрочно-частично
завершающей»;
−− в Приложении 1 к Положению:
−− пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Условия проведения валютной своп-операции, указанные
в пункте 18 Положения, определяются КДКР Национального банка
и объявляются в АТС и/или путем размещения информационного
сообщения на официальном интернет-сайте Национального банка.»;
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−− пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Результаты по проведенным валютным своп-операциям
объявляются Национальным банком в АТС и/или путем размещения
статистической информации на официальном интернет-сайте
Национального банка.»;
−− пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. По решению КДКР допускается досрочное завершение,
досрочно-частичное завершение и пролонгация сроков валютной
своп-операции.
2.13.1. При досрочном завершении АТС автоматически производит
пересчет процентов с учетом досрочного завершения.
2.13.2. При пролонгации АТС автоматически производит пересчет
процентов с учетом срока пролонгации.
2.13.3. Досрочно-частичное завершение валютной своп-операции
может быть проведено путем досрочного завершения первоначальной
валютной своп-операции и заключения новой валютной свопоперации на следующих условиях:
−− объем должен быть равен разнице между объемом
первоначальной валютной своп-операции и частично завершающим
объемом валютной своп-операции;
−− в случае когда производится повторное досрочно-частичное
завершение в рамках одной своп-операции, объем должен быть равен
разнице между объемом новой валютной своп-операции, заключенной
при предыдущем досрочно-частичном завершении и новым досрочночастично завершающим объемом валютной своп-операции;
−− срок должен быть равен сроку от даты досрочно-частичного
завершения до даты завершения первоначальной валютной свопоперации;
−− обменный курс должен быть равен обменному курсу, который
использовался при заключении первоначальной валютной свопоперации;
−− процентные ставки по национальной и иностранной валюте
должны быть равны процентным ставка, которые использовались при
заключении первоначальной валютной своп-операции.
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2.13.4. При досрочно-частичном завершении валютной свопоперации начисление процентов производится в соответствии
с пунктом 26 Положения.»;
−− пункт 3.4.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«- В дату досрочного или досрочно-частичного завершения
прямой валютной своп-операции иметь на корреспондентском
счете в Национальном банке достаточную сумму денежных средств
в национальной валюте для исполнения досрочного или досрочночастичного завершения прямой валютной своп-операции.»;
−− в пункте 3.4.5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Предоставить право структурному подразделению Национального
банка, отвечающему за проведение расчетов по валютной свопоперации, в случае:»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- отсутствия на корреспондентском счете Участника
в Национальном банке достаточного количества денежных
средств в национальной валюте для исполнения завершающей/
досрочно завершающей/досрочно-частично завершающей части
прямой валютной своп-операции, безакцептно (бесспорно) списать
с корреспондентского счета Участника в Национальном банке
единовременный штраф в размере 0,5 процента от соответствующей
суммы денежных средств в национальной валюте по завершающей/
досрочно завершающей/досрочно-частично завершающей части
прямой валютной своп-операции и сумм начисленных процентов;»;
−− пункт 3.4.7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«- В дату досрочного или досрочно-частичного завершения
обратной валютной своп-операции зачислить на счет Национального
банка соответствующую сумму денежных средств в иностранной
валюте для исполнения досрочного или досрочно-частичного
завершения обратной валютной своп-операции.»;
−− в пункте 3.4.8:
абзац первый изложить в следующей редакции:

202

«Предоставить право структурному подразделению Национального
банка, отвечающему за проведение расчетов по валютной свопоперации, в случае:»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- неисполнения Участником своих обязательств при
осуществлении завершающей/досрочно завершающей/досрочночастично завершающей части обратной валютной свопоперации, безакцептно (бесспорно) списать по официальному
курсу, установленному Национальным банком на дату списания
с корреспондентского счета Участника единовременный штраф
в размере 0,5 процента от соответствующей суммы денежных средств
в иностранной валюте по завершающей/досрочно завершающей/
досрочно-частично завершающей части обратной валютной свопоперации и сумму начисленных процентов;»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«неисполнения Участником своих обязательств по завершающей/
досрочно завершающей/досрочно-частично завершающей части
обратной валютной своп-операции и при исполнении со стороны
Национального банка обязательств по завершающей/досрочно
завершающей/досрочно-частично завершающей части обратной
валютной своп-операции, безакцептно (бесспорно) списать основную
сумму в национальной валюте, включая сумму начисленных
процентов и единовременную сумму штрафа в размере 0,5 процента
от соответствующей суммы денежных средств в иностранной
валюте по завершающей/досрочно завершающей/досрочночастично завершающей части обратной валютной своп-операции.
Размер основной суммы и единовременного штрафа списывается
с корреспондентского счета Участника в Национальном банке
по официальному курсу, установленному Национальным банком
на дату списания;»;
−− пункт 3.5.2 изложить в следующей редакции:
«3.5.2. В дату завершения/досрочного завершения/досрочночастичного завершения прямой валютной своп-операции зачислить
на корреспондентский счет Участника в иностранной валюте
сумму денежных средств в иностранной валюте для исполнения
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завершающей/досрочно
завершающей/досрочно-частично
завершающей части валютной своп-операции.»;
−− пункт 3.5.3 изложить в следующей редакции:
«3.5.3. В случае неисполнения обязательств выплатить Участнику
единовременный штраф в размере 0,5 процента от соответствующей
суммы денежных средств начальной/завершающей/досрочно
завершающей/досрочно-частично завершающей части прямой
валютной своп-операции.».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 31 января 2018 г.
№ 2018-П-12\4-6-(БС)

В соответствии со статьями 4, 20 и 68 Закона «О Национальном
банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»
Правление Национального банка Кыргызской Республики
постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в следующие нормативные
правовые акты Национального банка Кыргызской Республики
(прилагаются):
−− постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении Правил регулирования деятельности
микрофинансовых организаций, осуществляющих операции
по исламским принципам банковского дела и финансирования»
от 30 мая 2014 года № 24/11;
−− постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении положений Национального банка
Кыргызской Республики» от 17 октября 2014 года № 45/1.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
пятнадцати дней со дня официального опубликования.
3. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
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внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
4. Управлению методологии надзора и лицензирования
довести настоящее постановление до сведения микрофинансовых
организаций, их объединений (ассоциаций), ОЮЛ «Ассоциация
исламских финансов», областных управлений и представительства
Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики
Джусупова Т. Дж.
Т. Абдыгулов

содержание

Председатель
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 31 января 2018 года
№ 2018-П-12\4-6-(БС)

1. Внести в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
регулирования деятельности микрофинансовых организаций,
осуществляющих операции по исламским принципам банковского
дела и финансирования» от 30 мая 2014 года № 24/11 следующие
изменения и дополнения:
в Правилах регулирования деятельности микрофинансовых
организаций, осуществляющих операции по исламским принципам
банковского дела и финансирования, утвержденных вышеуказанным
постановлением:
−− содержание/оглавление признать утратившим силу;
−− пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила регулирования деятельности
микрофинансовых организаций, осуществляющих операции
по исламским принципам банковского дела и финансирования
(далее
–
Правила),
распространяют
свое
действие
на микрофинансовые организации, осуществляющие операции
в соответствии с исламскими принципами банковского дела
и финансирования, а также на микрофинансовые организации,
имеющие «исламское окно» (далее – МФО).»;
−− пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Целью настоящих Правил является установление
в соответствии с законами Кыргызской Республики «О Национальном
банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»
и «О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике»
экономических нормативов и требований, обязательных для
выполнения и соблюдения МФО.»;
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−− пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. МФО должны осуществлять бухгалтерский учет своих
операций и формировать финансовую отчетность в соответствии
с требованиями Национального банка.»;
−− в третьем предложении пункта 8-1 слово «применяется»
заменить словами «может применяться»;
−− абзац первый пункта 8-2 изложить в следующей редакции:
«В целях настоящих Правил под оптовым финансированием
понимаются активы, несущие в себе кредитный риск, предоставляемые
ФКО для последующего предоставления финансирования клиентам
с соблюдением принципов и условий, соответствующих стандартам
шариата, в целях продвижения финансовых услуг и поддержки
предпринимательской активности.»;
−− Правила дополнить пунктом 8-3 следующего содержания:
«8-3. МФО должны осуществлять делопроизводство
на государственном и/или на официальном языках. Все внутренние
документы, в том числе договоры, контракты, соглашения
с контрагентами, необходимо оформлять на государственном
или на официальном языках. При этом допускается оформление
договоров с контрагентами на государственном и/или официальном
и на иностранном языках, имеющих равную юридическую силу.
Оформление договоров на иностранном языке допускается только
при наличии заверенного в установленном порядке перевода
на государственный или официальный язык.»;
−− Правила дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. МФК, уставный капитал которых превышает размер уставного
капитала, установленного для вновь создаваемых МФК, а также
показатель отношения собственного капитала к сумме уставного
капитала равен не менее 150 процентов, имеют право выдавать
финансирование одному и тому же клиенту или группе связанных лиц,
в максимальном совокупном размере финансирования не более двух
процентов от размера действующего зарегистрированного уставного
капитала МФК, за исключением финансирования по операции иджара
мунтахийя биттамлик.
При выдаче МФК финансирования в размере, указанном в абзаце
первом настоящего пункта, в дополнение к условиям, обозначенным
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в пункте 10 настоящего Положения, за исключением подпунктов
2 и 6 указанного пункта, необходимо выполнение следующих условий:
1) значение наценки/дохода по финансированию, за исключением
значения прибыли по операциям мудараба и шарика/мушарака,
не должно превышать предельно допустимого процента,
рассчитываемого исходя из учетной ставки Национального банка
Кыргызской Республики плюс 20 процентов;
2) совокупный объем финансирования в размере, указанном
в абзаце первом настоящего пункта не должен превышать
50 процентов от портфеля финансирования МФК;
3) коэффициент покрытия долга клиента, равный отношению
совокупного дохода клиента к месячному взносу (платежам) по активу,
несущему в себе кредитный риск (по основной сумме и наценке),
должен составлять не менее 100 процентов.»;
−− пункты 13-1, 13-2 и 13-3 признать утратившими силу;
−− пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Ежеквартально, не позднее двадцатого числа месяца,
следующего за отчетным, МФК должны представлять в Национальный
банк в рамках периодической регулятивной отчетности информацию
по исполнению экономических нормативов.»;
−− пункт 15-1 признать утратившим силу;
−− в пункте 22:
четвертый абзац изложить в следующей редакции:
«- норматив достаточности (адекватности) капитала (М2);»;
абзацы двенадцатый и тринадцатый признать утратившими силу;
−− подпункт 1 пункта 24 изложить в следующей редакции:
«1) минимальный размер уставного капитала и условия по его
формированию для МФК, осуществляющих операции по привлечению
денежных средств, должны соответствовать требованиям,
установленным в Положении «О лицензировании деятельности
микрофинансовых компаний», утвержденной постановлением
Правления Национального банка Кыргызской Республики;»;
−− абзацы первый и второй пункта 26 изложить в следующей
редакции:
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«Значение норматива достаточности (адекватности) капитала (М2)
необходимо поддерживать на уровне не менее 8 процентов.
Норматив достаточности (адекватности) капитала МФК
определяется по формуле:»;
−− в пункте 30:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«К операциям с аффилированными и связанными с МФК лицами
устанавливаются следующие ограничения:
1) МФК, привлекающие денежные средства, должны
осуществлять операции с аффилированными и связанными
с МФК лицами в соответствии с Инструкцией «О требованиях
к операциям микрофинансовых компаний, привлекающих депозиты,
с аффилированными и связанными с микрофинансовой компанией
лицами», утвержденной постановлением Правления Национального
банка Кыргызской Республики. Максимальный размер риска
по операциям с аффилированными и связанными с МФК лицами,
выраженный в качестве размера совокупной задолженности
аффилированных и связанных с МФК лиц перед МФК, не должен
превышать 60 процентов собственного капитала МФК;»;
подпункт 2 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Операции по предоставлению финансирования должностным
лицам и сотрудникам МФК могут осуществляться только при условии
соблюдения требований, указанных в Инструкции «О требованиях
к операциям микрофинансовых компаний, привлекающих депозиты,
с аффилированными и связанными с микрофинансовой компанией
лицами», утвержденной постановлением Правления Национального
банка Кыргызской Республики.»;
−− пункты 32-1 и 32-2 признать утратившими силу;
−− пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Ежемесячно, не позднее двадцатого числа месяца,
следующего за отчетным, МФК должны представлять в Национальный
банк в рамках периодической регулятивной отчетности информацию
по исполнению экономических нормативов.»;
−− пункты 36 и 37 признать утратившим силу;
−− в пункте 42 слова «пунктом 41» заменить словами «пунктом
40»;
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−− Правила дополнить пунктом 42-1 следующего содержания:
«42-1. МКК, уставный капитал которых превышает размер уставного
капитала, установленного для вновь создаваемых МКК, а также если
показатель отношения собственного капитала к сумме уставного
капитала равен не менее 150 процентам, имеют право выдавать
финансирование одному и тому же клиенту или группе связанных лиц,
в максимальном совокупном размере финансирования не более двух
процентов от размера действующего зарегистрированного уставного
капитала МКК, за исключением финансирования по операции иджара
мунтахийя биттамлик.
При выдаче МКК финансирования в размере, указанном в абзаце
первом настоящего пункта, в дополнение к условиям, обозначенным
в пункте 42 настоящего Положения, за исключением подпунктов
2 и 7 указанного пункта необходимо выполнение следующих условий:
1) значение наценки/дохода по финансированию, за исключением
значения прибыли по операциям мудараба и шарика/мушарака,
не должно превышать предельно допустимого процента,
рассчитываемого исходя из учетной ставки Национального банка
плюс 20 процентов;
2) совокупный объем финансирования в размере, указанном
в абзаце первом настоящего пункта не должен превышать
50 процентов от портфеля финансирования МКК;
3) коэффициент покрытия долга клиента, равный отношению
совокупного дохода клиента к месячному взносу (платежам) по активу,
несущему в себе кредитный риск (по основной сумме и наценке),
должен составлять не менее 100 процентов.»;
−− пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Средства, привлеченные МФО от юридических лиц
и учредителей (акционеров), должны соответствовать исламским
принципам банковского дела и финансирования.»;
−− пункт 43.1 признать утратившим силу;
−− абзацы первый, второй, третий пункта 44 изложить в следующей
редакции:
«Для МКК, занимающихся оптовым финансированием и имеющих
обязательства перед кредиторами (в том числе ФКО), установить
норматив достаточности (адекватности) капитала.
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Значение норматива достаточности (адекватности) капитала
M2 необходимо поддерживать на уровне не менее 15 процентов.
Норматив достаточности (адекватности) капитала определяется
по формуле:»;
−− пункт 48 признать утратившим силу;
−− Приложение к Правилам регулирования деятельности
микрофинансовых компаний, осуществляющих операции по исламским
принципам банковского дела и финансирования признать утратившим
силу.
2. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении положений Национального
банка Кыргызской Республики» от 17 октября 2014 года
№ 45/1 следующее изменение:
1) в Положении «О периодическом регулятивном отчете
микрокредитных компаний и микрокредитных агентств,
осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами
банковского дела и финансирования», утвержденном вышеуказанным
постановлением:
−− раздел 7 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«Раздел 7. Сведения о соблюдении экономических нормативов
Наименование
Обоэкономических
значенормативов и трение
бований

Расчет
норматива

Фактическое значение норматива

Установленное
значение
норматива

Отклонение
от установленного
норматива

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ МКК
Норматив достаточности (адекватности) капитала МКК

М2

СК/
СА*100%

Руководитель
исполнительного органа
Главный бухгалтер
М. П.
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не менее
15%

_____________

_ ___________

Ф.И.О.

подпись

_____________

_ ___________

Ф.И.О.

подпись»;
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2) в Положении «О периодическом регулятивном отчете
микрофинансовых компаний, осуществляющих операции
в соответствии с исламскими принципами банковского дела
и финансирования», утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− раздел 10 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
Наименование
ФактичеОтклонение
Установленэкономических ОбознаРасчет
ское значеот установное значение
нормативов
чение норматива ние нормаленного норнорматива
и требований
тива
матива
Экономические нормативы для МФК, не привлекающих денежные средства
Минимальный
СК/
не менее
размер уставного
УК*100%
100%
капитала
Максимальный
СИ/
не более
совокупный разСК*100%
30%
мер инвестиций
Максимальный
размер финансирования, выдане более
ваемого одному
МК/
20 %
и тому же лицу,
СК*100%
МФК, занимающихся оптовым
финансированием
Экономические нормативы для МФК, привлекающих денежные средства
Норматив минимального
размера собственного
М1
СК/УК*100%
не менее 100%
капитала
Норматив достаточности
М2
СК/СА*100%
не менее 8%
(адекватности) капитала
Норматив максимального
размера риска на одного
М3
СЗ/СК *100%
не более 5%
клиента
Норматив ликвидности
М4
ЛА/ОБ*100%
не менее 30%
Норматив ограничения
риска по возврату
М5
К/В*100%
не менее 100%
привлеченных денежных
средств на счета
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Экономические нормативы для МФК, привлекающих денежные средства
Максимальный размер
риска по операциям
СЗ Аф. Лиц/
с аффилированными
не более 60%
СК*100%
и связанными с МФК
лицами
Совокупная
задолженность служащих
СЗС/СК*100%
не более5%
МФК
Максимальный
совокупный размер
инвестиций в МФО,
СИ / СК * 100%
не более 30%
лизинговые компании
и банки
Общий размер
инвестиций
СИ / СК * 100%
не более 50%
в негосударственные
долговые ценные бумаги
Средние значения за отчетный период
ЛА - Ликвидные активы
ОБ - Обязательства
Норматив М4=ЛА/ОБ

1 месяц

2 месяц

3 месяц

0,0%

0,0%

0,0%

Всего
0
0

Должность:_________ Фамилия:__________ Подпись: _________».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 14 февраля 2018 г.
№ 2018-П-14/5-3-(ПС)

В соответствии со статьями 16, 17, 20 и 68 Закона «О Национальном
банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»,
Законом Кыргызской Республики «О платежной системе Кыргызской
Республики», а также Положением «О банковских платежных
картах в Кыргызской Республике», утвержденным постановлением
Правления Национального банка Кыргызской Республики от 9 декабря
2015 года № 76/8, Правление Национального банка Кыргызской
Республики постановляет:
1. Утвердить Временное положение «О страховом (резервном)
фонде для международных платежных систем расчетов платежными
картами» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
пятнадцати дней со дня официального опубликования.
3. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
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систем расчетов платежными картами»
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4. Управлению платежных систем довести настоящее
постановление до сведения структурных подразделений, областных
управлений и представительства Национального банка Кыргызской
Республики в Баткенской области, операторов платежных систем
и коммерческих банков Кыргызской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
заместителя председателя Национального банка Кыргызской
Республики Орозбаеву Л. Дж.
Т. Абдыгулов

содержание

Председатель
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 14 февраля 2018 г.
№ 2018-П-14/5-3-(ПС)

Временное положение «О страховом (резервном) фонде для
международных систем расчетов платежными картами»
1. Временное
положение
о
страховом
(резервном)
фонде для международных систем расчетов платежными
картами (далее – Положение) определяет порядок создания
и функционирования страхового (резервного) фонда для
международных систем расчетов платежными картами на территории
Кыргызской Республики для обеспечения своевременного исполнения
обязательств участников при проведении окончательного расчета
чистых позиций в рамках внутристрановых расчетов по картам
международных платежных систем в национальной валюте (далее –
страховой (резервный) фонд).
2. В настоящем Положении используются определения,
изложенные в нормативных правовых актах Национального банка
Кыргызской Республики (далее – Национальный банк).
3. Страховой (резерный) фонд создается с целью снижения
финансовых рисков и создания дополнительного механизма
управления ликвидностью в платежной системе для своевременного
и гарантированного проведения окончательного расчета чистых
позиций международных систем расчетов платежными картами
по внутригосударственным платежам при недостатке ликвидности
у одного или нескольких участников.
4. Средства страхового (резервного) фонда учитываются
на отдельном счете в Национальном банке в национальной валюте
из средств (далее – взносов) коммерческих банков – прямых
участников (принципалов) международных систем расчетов
платежными картами (далее – участник), имеющих корреспондентский
счет в Национальном банке и подписавших с Национальным банком
соответствующее соглашение.
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5. Счет страхового (резервного) фонда является кумулятивным
(накопительным) для всех участников.
6. Взносы участников, перечисленные на счет страхового
(резервного) фонда, не могут быть использованы для выполнения
норматива обязательных резервных требований.
7. Формирование страхового (резервного) фонда является
обязательным для каждого участника.
8. Участник должен самостоятельно обеспечить достаточный
объем ликвидности на своем корреспондентском счете
в Национальном банке, учитывать возможные финансовые риски
и не допускать проведения рискованных финансовых операций.
9. Участник должен использовать все доступные механизмы
и инструменты по обеспечению достаточной ликвидности на своем
корреспондентском счете в Национальном банке, в том числе
следующие:
−− продажа активов на межбанковских рынках;
−− получение межбанковского кредита;
−− использование внутридневного кредита Национального банка;
−− другие механизмы для увеличения уровня ликвидности
в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
10. Средства страхового (резервного) фонда используются
в исключительных случаях для своевременного и гарантированного
проведения окончательного расчета чистых позиций международных
систем расчетов платежными картами при невозможности
участника/участников обеспечить необходимую ликвидность
на своих корреспондентских счетах в Национальном банке на момент
завершения расчета.
2. Порядок формирования и функционирования
страхового (резервного) фонда
11. Размер страхового (резервного) фонда должен быть
достаточным для покрытия чистых позиций международных систем
расчетов платежными картами.
12. Национальный банк на постоянной основе анализирует средние
объемы операций, размеры чистых позиций участников по каждой
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международной системе расчетов платежными картами, платежи
в очереди и своевременность расчетов в Гроссовой системе расчетов
в режиме реального времени (далее – ГСРРВ), достаточность средств
страхового (резервного) фонда и определяет размер взносов каждого
участника в страховой (резерный) фонд.
13. Размер взноса участников определяется Национальным
банком исходя из среднедневных объемов операций с банковскими
платежными картами за год и не должен быть ниже 30% от размера
страхового депозита каждого участника, размещённого в каждой
из международных систем расчетов платежными картами.
14. Участник должен не позднее 5 (пяти) календарных дней
после получения уведомления от оператора международных
платежных систем об изменении размера страхового депозита
предоставить в Национальный банк информацию о размере
данного депозита. Национальный банк анализирует полученную
информацию, а также обороты участника с банковскими платежными
картами международных платежных систем и направляет участнику
уведомление об увеличении/снижении его взноса в страховом
(резервном) фонде.
15. Участник, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения уведомления Национального банка о размере взноса
и необходимости перечисления средств в страховой (резерный)
фонд, должен перечислить соответствующие средства в страховой
(резерный) фонд в размере, установленном Национальным банком
согласно пунктам 13 и 14 настоящего Положения.
16. В случае если показатели среднедневных объемов операций
с банковскими платежными картами за год и размер страхового
депозита участника, размещённого в каждой из международных
систем расчетов платежными картами будут ниже показателя
за предыдущий год, то Национальный банк зачисляет излишек
денежных средств на корреспондентский счет участника и направляет
в банк соответствующее уведомление.
17. В случае прекращения участия в международной системе
расчетов платежными картами и/или расторжения соглашения,
заключенного между Национальным банком и участником, взносы
участника, внесенные на счет страхового (резервного) фонда
в Национальном банке, подлежат возврату после погашения
219

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2018

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2018

всех обязательств и получения соответствующего уведомления
от операторов международных систем расчетов платежными картами.
Возврат осуществляется перечислением на корреспондентский счет
участника в Национальном банке.

содержание

3. Порядок использования средств
страхового (резервного) фонда
18. В случае, если до 16.00 часов текущего операционного дня
участник не смог обеспечить на своем корреспондентском счете
достаточный объем ликвидности, необходимый для проведения
окончательного расчета чистых позиций международных систем
расчетов платежными картами, Национальный банк в безакцептном
порядке дебетует счет страхового (резервного) фонда и пополняет
корреспондентский счет участника в размере, достаточном для
завершения расчетов чистых позиций международных систем
расчетов платежными картами.
19. Участник, для пополнения корреспондентского счета которого
были использованы средства страхового (резервного) фонда, обязан
возместить данные средства через ГСРРВ на условиях срочности,
платности и возвратности не позднее 16.00 часов следующего
операционного дня. При этом возврат средств должен быть выполнен
в полном объеме, возврат средств по частям не допускается.
20. Участник, для пополнения корреспондентского счета
которого были использованы средства страхового (резервного)
фонда в размере, не превышающем сумму его взноса в страховой
(резервный) фонд, использует данные средства на бесплатной основе
до 16.00 часов следующего операционного дня.
21. Участнику, для пополнения корреспондентского счета которого
были использованы средства страхового (резервного) фонда более
одного календарного дня, начисляются проценты за каждый день
невозврата средств страхового (резервного) фонда. Проценты
рассчитываются в соответствии с пунктом 27.
22. За пополнение корреспондентского счета участника
средствами страхового (резервного) фонда в размере, превышающем
сумму его взноса, на участника налагается штраф. Размер штрафа
рассчитывается в соответствии с пунктом 26.
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23. В случае невозврата средств страхового (резервного) фонда
участником до 16.00 часов следующего операционного дня, оператор
ГСРРВ в безакцептном порядке дебетует корреспондентский счет
участника на сумму использованных средств со счета страхового
(резервного) фонда (с учетом штрафов и процентов) и зачисляет
на счет страхового (резервного) фонда.
24. Если на момент ввода платежа о возврате средств
страхового (резервного) фонда (с учетом штрафов и процентов),
на корреспондентском счете участника недостаточно средств для
проведения платежа, данный платеж помещается в очередь платежей
ГСРРВ и находится там до тех пор, пока на корреспондентском счете
участника не появятся средства, достаточные для его оплаты.
25. Если в течение двух операционных дней, с учетом дня,
в течение которого были привлечены средства из страхового
(резервного) фонда, участник не смог вернуть средства страхового
(резервного) фонда, Национальный банк в целях минимизации
финансовых рисков и обеспечения стабильности работы платежной
системы, информирует оператора международной системы
расчетов платежными картами о данном факте, а также структурные
подразделения Национального банка, ответственные за банковский
надзор.
4. Порядок начисления штрафов и процентов
за использование средств страхового (резервного) фонда
26. Начисление штрафов участнику за использование средств
страхового (резервного) фонда, превыщающих суммы взноса
Участника, определяется по формуле простых процентов в размере 1
(одного) процента от суммы, использованной сверх взноса Участника:
P = (S – C) x I /100, где:
Р – сумма штрафа;
S – средства, использованные из страхового (резервного) фонда
(сом);
С – сумма взноса участника (сом);
I – ежедневная процентная ставка (в %).
27. В случае, если участник не может возвратить использованные
средства страхового (резервного) фонда до 16.00 часов следующего
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операционного дня, участник оплачивает 1 (один) процент от суммы
использованных средств страхового (резервного) фонда за каждый
календарный день использования средств страхового (резервного)
фонда. При этом оплата взимается на всю сумму использованных
средств, независимо от взноса участника, и вычисляется
по следующей формуле:
P = S x I x T /100, где;
Р – сумма процентов;
S – средства, использованные из страхового (резервного) фонда
(сом);
I – ежедневная процентная ставка (в %);
Т – срок пользования заемными средствами (в календарных днях).
28. В подсчет фактических дней, в течение которых участник
пользовался средствами страхового (резервного) фонда,
включаются установленные законодательством либо объявленные
Правительством Кыргызской Республики выходные и праздничные
дни.
29. Средства, накопленные в виде штрафов и процентов
за использование и/или несвоевременный возврат средств страхового
(резервного) фонда в соответствии с пунктами 26 и 27 настоящего
Положения, учитываются на отдельном счете в Национальном банке
и распределяются один раз в год пропорционально доле внесенных
средств между участниками, которые не использовали в течение года
средства страхового (резервного) фонда.
4. Заключительные положения
30. В рамках надзора (оверсайта) за платежной системой
Национальный банк осуществляет мониторинг состояния ликвидности
участников, включая использование участниками средств страхового
(резервного) фонда.
31. В случае несоблюдения участником требований данного
Положения, Национальный банк имеет право применить в отношении
участника меры воздействия, предусмотренные нормативными
правовыми актами Национального банка.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 14 февраля 2018 г.
№ 2018-П-14/5-5-(НПА)

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона «О Национальном
банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»
Правление Национального банка Кыргызской Республики
постановляет:
1. Внести в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения
«Об электронных деньгах в Кыргызской Республике» от 30 марта
2016 года № 15/6 изменения и дополнения (прилагаются).
2. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
пятнадцати дней со дня официального опубликования.
4. Отделу развития государственного языка и документооборота
довести настоящее постановление до сведения соответствующих
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О внесении изменений и дополнений в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения «Об электронных деньгах
в Кыргызской Республике» от 30 марта 2016 года № 15/6
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структурных
подразделений,
областных
управлений
и представительства Национального банка в Баткенской области.
5. Управлению платежных систем довести настоящее
постановление до сведения коммерческих банков, операторов
платежных систем и платежных организаций Кыргызской Республики.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Национального банка Кыргызской
Республики Орозбаеву Л. Дж.
Т. Абдыгулов

содержание

Председатель Правления
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 14 февраля 2018 г.
№ 2018-П-14/5-5-(НПА)

Внести в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения
«Об электронных деньгах в Кыргызской Республике»
от 30 марта 2016 года № 15/6 следующие изменения и дополнения:
−− пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«6. Лицевой счет – счет в виде комбинации цифр и/или знаков,
открываемый у поставщиков товаров и услуг, служащий для учета
объема предоставляемых товаров и оказываемых услуг абонентам
(пользователям).
Абонент (пользователь) – физическое или юридическое лицо,
получающее товары и услуги от поставщика товаров и услуг.»;
−− пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. С использованием электронных денег можно проводить
операции по приобретению товаров и услуг у акцептантов,
погашать электронные деньги и переводить электронные деньги
с идентифицированного электронного кошелька, предоплаченной
карты и/или виртуальной предоплаченной карты держателя.
При международных/трансграничных переводах электронных
денег держатели электронных кошельков, предоплаченных
карт и/или виртуальных предоплаченных карт должны быть
идентифицированными.»;
−− дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
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Изменения и дополнения
в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения «Об электронных деньгах
в Кыргызской Республике» от 30 марта 2016 года № 15/6
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«8-1. Платежи с лицевого счета абонента (пользователя)
поставщика товаров и услуг, осуществляются только за услуги самого
поставщика товаров и услуг в рамках его основной деятельности.»;
−− пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Пополнение электронного кошелька, предоплаченной
карты и/или виртуальной предоплаченной карты держателя может
осуществляться посредством использования только следующих
способов:
−− перечисления с банковского счета;
−− перевода с идентифицированного электронного кошелька,
предоплаченной карты и/или виртуальной предоплаченной карты;
−− денежного перевода без открытия банковского счета
через системы денежных переводов, прошедших регистрацию
в Национальном банке;
−− внесения наличных денежных средств в автоматизированные
терминалы самообслуживания (cash-in), в кассы банка-эмитента,
а также агентам коммерческих банков и/или агентам платежных
организаций.
Установленный в настоящем пункте перечень способов пополнения
является исчерпывающим, не предусматривающим использование
иных способов пополнения.
При этом пополнение электронного кошелька, предоплаченной
карты и/или виртуальной предоплаченной карты держателя,
являющееся следствием уменьшения обязательств поставщика
товаров и услуг перед своим абонентом (пользователем), не может
осуществляться как самим поставщиком товаров и услуг, так и им
по доверенности и/или поручению абонента (пользователя) и/или его
доверенного лица, а также иными лицами, связанными напрямую или
опосредованно договорными отношениями с поставщиком товаров
и услуг.
При пополнении электронного кошелька, предоплаченной карты
и/или виртуальной предоплаченной карты держателя промежуток
времени между передачей или переводом наличных, или
безналичных денежных средств лицом, пополняющим электронный
кошелек, предоплаченную карту и/или виртуальную предоплаченную
карту держателя, и поступлением электронных денег на электронный
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кошелек предоплаченную карту и/или виртуальную предоплаченную
карту держателя, не должен превышать 1 календарный день.
Не допускается пополнение электронного кошелька,
предоплаченной карты и/или виртуальной предоплаченной карты
держателя с лицевого счета абонента (пользователя) поставщика
товаров и услуг, в том числе и путем возврата аванса за товары
и услуги с зачислением возвращаемого аванса на электронный
кошелек, предоплаченную карту и/или виртуальную предоплаченную
карту.»;
−− дополнить пунктом 26-1 следующего содержания:
«26-1. Оператор системы расчетов электронными деньгами
обязан обеспечить механизм хранения остатка электронных денег
только на программном обеспечении и/или программно-техническом
устройстве для хранения электронных денег (в том числе электронный
кошелек, предоплаченная карта и/или виртуальная предоплаченная
карта) держателя с возможностью осуществления платежей за товары
и услуги непосредственно с использованием данного программного
обеспечения и/или программно-технического устройства.»
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 26 февраля 2018 года
№ 2018-П-07/6-2-(ДКП)

содержание

О размере учетной ставки Национального
банка Кыргызской Республики
В соответствии со статьями 24, 28 и 68 Закона Кыргызской
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках
и банковской деятельности», Правление Национального банка
Кыргызской Республики постановляет:
1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской
Республики в размере 5,00 процента годовых.
2. Настоящее постановление вступает в действие с 27 февраля
2018 года.
3. Экономическому управлению разместить информацию
о размере учетной ставки на официальном интернет-сайте
Национального банка Кыргызской Республики в течение одного
рабочего дня со дня принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Национального банка Кыргызской
Республики Н. Жениша.
Исполняющий обязанности председателя
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Временного положения «О критериях для выбора расчетного
агента для проекта интеграции Национальной системы
расчетов платежными картами «Элкарт» с национальными/
международными платежными системами других стран»»
от 16 августа 2017 года №2017-П-14\34-2-(НПА)
В соответствии со статьями 20 и 68 Закона «О Национальном
банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»,
Законом «О платежной системе Кыргызской Республики», Правление
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Временного положения
«О критериях для выбора расчетного агента для проекта интеграции
Национальной системы расчетов платежными картами «Элкарт»
с национальными/международными платежными системами других
стран»» от 16 августа 2017 года №2017-П-14\34-2-(НПА) следующие
изменения и дополнения:
во Временном положении «О критериях для выбора расчетного
агента для проекта интеграции Национальной системы расчетов
платежными картами «Элкарт» с национальными/международными
платежными системами других стран», утвержденном вышеуказанным
постановлением:
−− подпункт 3 пункта 1 Главы 4 изложить в следующей редакции:
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720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 26 февраля 2018 г.
№ 2018-П-14/6-3-(ПС)
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«3) иметь портфель государственных ценных бумаг и ценных бумаг
Национального банка со сроком погашения не менее 3 (трех) месяцев
(без учета заложенного портфеля), который должен составлять
не меньше среднемесячного значения оборотов по национальной
системе «Элкарт» (сумма оборотов за каждый день предыдущего
месяца / количество дней в предыдущем месяце, когда были
платежи);»;
−− Главу 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Расчет среднего значения оборотов за месяц осуществляется
ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» 1 (один) раз в месяц
на основании данных за предыдущий месяц и до 5 числа следующего
за отчетным месяцем соответствующая информация направляется
в Национальный банк и коммерческий банк для дальнейшего
использования коммерческим банком – расчетным агентом в течении
отчетного месяца для соблюдения требования, указанного в подпункте
3 пункта 1 Главы 4 настоящего Временного положения».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
пятнадцати дней со дня его официального опубликования.
3. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
4. Управлению платежных систем довести настоящее
постановление до сведения структурных подразделений, областных
управлений и представительства Национального банка в Баткенской
области, коммерческих банков Кыргызской Республики и ЗАО
«Межбанковский процессинговый центр».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Национального банка Кыргызской
Республики Л. Дж.Орозбаеву.
Исполняющий обязанности председателя
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 28 февраля 2018 г.
№ 2018-П-12/7-7-(НПА)

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской
деятельности» Правление Национального банка Кыргызской
Республики постановляет:
1. Утвердить Положение «О порядке размещения коммерческими
банками денежных средств в иностранной валюте на депозитных
счетах, открытых в Национальном банке Кыргызской Республики»
(прилагается).
2. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
пятнадцати дней со дня официального опубликования.
5. Управлению методологии надзора и лицензирования довести
настоящее постановление до сведения коммерческих банков,
Государственного банка развития Кыргызской Республики, ОЮЛ «Союз
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Об утверждении Положения «О порядке размещения
коммерческими банками денежных средств
в иностранной валюте на депозитных счетах, открытых
в Национальном банке Кыргызской Республики»
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банков Кыргызстана», областных управлений и представительства
Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики
Джусупова Т. Дж.
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 28 февраля 2018 г.
№ 2018-П-12/7-7-(НПА)

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке размещения коммерческими банками денежных
средств в иностранной валюте на депозитных счетах,
открытых в Национальном банке Кыргызской Республики»

1. Настоящее Положение устанавливает минимальные требования
к порядку размещения коммерческими банками (далее – Банк)
денежных средств в иностранной валюте на депозитных счетах,
открытых Банком в Национальном банке Кыргызской Республики
(далее – Национальный банк).
2. Банк размещает на депозитных счетах Национального банка
денежные средства в иностранной валюте в целях управления риском
ликвидности Банка, снижения финансовых рисков и концентрации
средств.
3. Перевод денежных средств в иностранной валюте Банка
на депозитные счета, открытые в Национальном банке, должен
применяться только после исчерпания Банком возможностей
перечисления указанных денежных средств в иностранной валюте
на счета в другие финансово-кредитные организации (далее – ФКО).
4. Банк должен провести мероприятия по открытию счетов в других
ФКО в целях перечисления на них денежных средств в иностранной
валюте, размещенных на депозитных счетах Национального
банка, с учетом условий, установленных Комитетом по надзору
Национального банка (далее – Комитет по надзору).
5. Денежные средства Банка в иностранной валюте, размещенные
на депозитных счетах Национального банка, учитываются в составе
ликвидных активов при расчете нормативов ликвидности.
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6. Денежные средства Банка в иностранной валюте, размещенные
на депозитных счетах Национального банка, не могут быть
использованы для выполнения норматива обязательных резервных
требований.
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2. Условия размещения денежных средств
в иностранной валюте на депозитных счетах,
открытых Банком в Национальном банке
7. Для получения возможности размещения денежных средств
в иностранной валюте на депозитных счетах Национального банка Банк
должен направить официальное обращение о намерении разместить
денежные средства в иностранной валюте в Национальном банке,
которое рассматривается Национальным банком в течение одного
рабочего дня. При этом Банк должен соответствовать следующим
требованиям:
−− иметь корреспондентский счет в Национальном банке;
−− не находиться в режимах, предусмотренных Законом Кыргызской
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках
и банковской деятельности» (временная администрация, прямой
банковский надзор).
По отдельному решению Правления Национального
банка
банки,
находящиеся
в
режимах/процедурах,
предусмотренных
Законом
Кыргызской
Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской
деятельности» (временная администрация, прямой банковский
надзор/процедуры финансового оздоровления), могут разместить
денежные средства в иностранной валюте на депозитных счетах.
8. Официальное обращение должно содержать:
−− причины/обоснования Банка, на основании которых Банк
инициирует вопрос о размещении денежных средств в иностранной
валюте в Национальном банке;
−− информацию о ФКО, с корреспондентского счета в котором
будет произведен перевод денежных средств Банка в иностранной
валюте для последующего размещения на депозитных счетах,
открытых в Национальном банке;
−− вид валюты;
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−− сумму;
−− срок размещения;
−− план мероприятий Банка по открытию альтернативных счетов
в ФКО с указанием сроков закрытия депозитных счетов в Национальном
банке;
9. Вместе с официальным обращением Банк представляет
в Национальный банк решение Правления Банка/уполномоченного
лица о временном размещении денежных средств Банка
в иностранной валюте на депозитных счетах Национального банка,
а также выписки по счету в разрезе каждой валюты, указанных
в пункте 14 настоящего Положения, на дату официального обращения
в Национальный банк.
10. Основные критерии, на основании которых Национальный
банк рассматривает официальное обращение Банка о намерении
разместить денежные средства в иностранной валюте в Национальном
банке:
а) риск несоблюдения экономических нормативов, установленных
в Положении «Об экономических нормативах и требованиях,
обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской
Республики»;
б) когда более 50% денежных средств Банка в иностранной
валюте аккумулируются на счетах, открытых в одном или нескольких
зарубежных низко-рейтинговых ФКО или на счетах в ФКО одной
страны;
в) наличие объективных причин риска потери денежных средств
в иностранной валюте и подтверждаемых фактов об отсутствии
альтернативного счета(ов) для вывода денежных средств
в иностранной валюте из зарубежных ФКО.
11. Результаты по рассмотрению обращений официально
направляются Банку.
12. Банк для перечисления денежных средств в иностранной
валюте на депозитные счета Национального банка должен
заключить с Национальным банком Соглашение о порядке
размещения денежных средств в иностранной валюте на депозитных
счетах, открытых в Национальном банке, согласно Приложению
1 к настоящему Положению.
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13. Национальный банк принимает денежные средства Банка
в иностранной валюте на депозитные счета Национального банка
на условиях, предусмотренных Соглашением о порядке размещения
денежных средств в иностранной валюте на депозитных счетах,
открытых в Национальном банке.
14. Национальный банк размещает на депозитных счетах
денежные средства Банка в иностранной валюте, выраженные
в долларах США и евро.
15. Отношения Национального банка и Банка по размещению
на депозитных счетах Национального банка денежные средства
Банка в иностранной валюте регулируются:
−− настоящим Положением;
−− Соглашением о порядке размещения денежных средств
в иностранной валюте на депозитных счетах, открытых в Национальном
банке.
16. Решение о заключении с Банком Соглашение о порядке
размещения денежных средств в иностранной валюте на депозитных
счетах, открытых в Национальном банке, принимается Комитетом
по надзору в каждом конкретном случае отдельно.
17. По открытию счетов в ФКО Банк с официальным обращением
в Национальный банк направляет заявку на перечисление денежных
средств в иностранной валюте на счета Банка в ФКО, а также
представляет решение Правления Банка/уполномоченного лица
о перечислении с депозитных счетов в Национальном банке денежных
средств Банка в иностранной валюте на валютные счета Банка в ФКО.
18. Национальный банк на основании официального обращения
Банка определяет следующие условия:
−− объем денежных средств, вносимых Банком в иностранной
валюте;
−− вид валюты;
−− срок
−− условия размещения /вывода денежных средств в иностранной
валюте на/из депозитного счета.
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19. Размещение денежных средств Банка в иностранной валюте
на депозитных счетах Банка, открытых в Национальном банке,
осуществляются только в безналичном порядке.
20. Национальный банк принимает денежные средства
в иностранной валюте на депозитные счета Национального
банка на условиях отрицательной процентной ставки в значении,
установленном от учетной ставки Национального банка на момент
принятия решения о заключении с Банком Соглашение о порядке
размещения денежных средств в иностранной валюте на депозитных
счетах, открытых в Национальном банке, в зависимости от сроков
размещения:
−− до 3 месяцев (процентная ставка – 0%);
−− до 6 месяцев (- (минус) 25 % от учетной ставки Национального
банка);
−− до 12 месяцев (- (минус) 50 % от учетной ставки Национального
банка);
−− свыше 12 месяцев (- (минус) 75 % от учетной ставки
Национального банка);
Расчёт процентов производится на остаток денежных средств
Банка в иностранной валюте.
21. Срок начисления процентов по размещенным денежным
средствам в иностранной валюте на депозитных счетах, открытых
Банком в Национальном банке, – промежуток времени, выраженный
в календарных днях и рассчитываемый начиная со дня, следующего
за днем зачисления на депозитный счет в Национальном банке,
и до дня, предшествующего дню перечисления денежных средств
в иностранной валюте на корреспондентский счет Банка в ФКО,
включительно.
22. Для начисления процентов по размещенным денежным
средствам в иностранной валюте на депозитных счетах, открытых
Банком в Национальном банке, в расчет берется 1 (один) день
и производится по формуле простых процентов исходя из количества
365 дней в году. В случае, когда денежные средства Банка
в иностранной валюте на депозитных счетах, открытых Банком
в Национальном банке, зачисляются в последний день недели
и/или в предпраздничный день, то срок начисления процентов
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рассчитывается как промежуток времени, выраженный в календарных
днях и рассчитываемый начиная со дня, следующего за днем
зачисления денежных средств в иностранной валюте на депозитный
счет и до дня, предшествующего дню перечисления денежных средств
Банка в иностранной валюте на счета в ФКО включительно.
23. Национальный банк удерживает с корреспондентского
счета Банка в национальной валюте сумму сомового эквивалента
процентных расходов на остаток счета, начисленных за размещение
денежных средств в иностранной валюте, с учетом сроков
размещения.
24. По отдельному решению Правления Национального банка
для банков, находящихся в режимах/процедурах, предусмотренных
Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской
Республики, банках и банковской деятельности» (временная
администрация, прямой банковский надзор/процедуры финансового
оздоровления), условия размещения могут определяться
и устанавливаться в каждом конкретном случаи отдельно и в разрезе
каждой валюты отдельно.
25. При каждом обращении о намерении разместить денежные
средства в иностранной валюте в Национальном банке Банк должен
соблюдать требования, указанные в пункте 8 настоящего Положения.
26. Перечисление Банком денежных средств в иностранной
валюте с валютного депозитного счета в Национальном банке
в полном объеме может быть осуществлен в любое время
(в рамках стандартных сроков банковской практики) по согласованию
с Национальным банком и по мере реализации мероприятий,
направленных на снижение рисков банка и/или по завершению
действия срока, для проведения необходимых мероприятий для
открытия счетов в других ФКО.
27. Частичный вывод денежных средств в иностранной валюте
не более 3 раз в рамках одного соглашения может быть осуществлен
по согласованию с Национальным банком.
28. Запрещается перечисление с депозитных счетов
Национального банка денежных средств Банка в иностранной валюте:
−− в пользу третьих лиц;
−− на счета ФКО, зарегистрированных в оффшорных зонах.
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29. В Соглашении о порядке размещения денежных средств
в иностранной валюте на депозитных счетах, открытых
в Национальном банке, должны быть указаны как минимум:
−− условия, на которых заключается Соглашение о порядке
размещения денежных средств в иностранной валюте на депозитных
счетах, открытых в Национальном банке;
−− сумма денежных средств Банка в иностранной валюте,
подлежащая размещению на депозитные валютные счета
в Национальном банке, в разрезе иностранных валют;
−− обязательство Банка о проведении в течение указанного
времени мероприятий по перечислению на валютные счета в другие
ФКО денежных средств в иностранной валюте с депозитных счетов
в Национальном банке;
−− реквизиты депозитных валютных счетов Национального банка,
на которые будут размещены денежные средства Банка в иностранной
валюте, находящиеся в ФКО;
−− наименование, юридический адрес, реквизиты валютных
счетов ФКО, с которых будут перечислены денежные средства Банка
в иностранной валюте на депозитные валютные счета в Национальном
банке;
−− права, обязанности и ответственность Национального банка
и Банка;
−− условия применения санкции к Банку в случаях нарушения
условий настоящего Положения, а также условий заключенного
Соглашения;
−− условия по возмещению расходов Национального банка.
4. Заключительные положения
30. Национальный банк и Банк обеспечивают конфиденциальность
информации об операциях по зачислению и перечислению денежных
средств в иностранной валюте.
31. Банк возмещает Национальному банку любые возможные
расходы, связанные с размещением на депозитных счетах
239

содержание

3. Порядок перечисления Банком денежных
средств в иностранной валюте

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2018

содержание

и перечислению с указанных счетов денежных средств Банка
в иностранной валюте.
32. Передача Банком права требования денежных средств
в иностранной валюте, размещённых на депозитных счетах, иным
лицам не допускается.
33. Расходы Банка, указанные в пунктах 20 и 31 настоящего
Положения, списываются с корреспондентского счета Банка
в национальной валюте.
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Приложение 1
к Положению о порядке
размещения коммерческими
банками денежных средств
в иностранной валюте
на депозитных счетах,
открытых в Национальном
банке Кыргызской
Республики
от 28 февраля 2018 г.
№ 2018-П-12/7-7-(НПА)

Типовая форма
СОГЛАШЕНИЕ
между Национальным банком Кыргызской Республики и

о порядке размещения денежных средств
в иностранной валюте на депозитных счетах, открытых
в Национальном банке Кыргызской Республики
г. Бишкек_ ________________ № ______ от «___» _________20__г.
Национальный
ба н к
Кыргызской
Ре с п у бл и к и ,
именуемый
в
дальнейшем
«Национальный
банк»,
в лице _______________________________, действующего
на основании ____________________________, с одной стороны,
и ________________________ (название коммерческого банка)
именуемый в дальнейшем «Банк», в лице _______________
___________________, действующей на основании ________
с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны»,
на основании Положения «О порядке размещения коммерческими
банками денежных средств в иностранной валюте на депозитных
счетах, открытых в Национальном банке Кыргызской Республики»,
утвержденного постановлением Правления Национального банка
_______ от «___» __________ 20___г., (далее – Положение),
заключили настоящее Соглашение о порядке размещения денежных
средств в иностранной валюте на депозитных счетах, открытых
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в Национальном банке Кыргызской Республики (далее – Соглашение)
о нижеследующем:

содержание

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение
условий регулирования правоотношений, расчетов и учета,
возникающих при размещении денежных средств Банка в иностранной
валюте на депозитных счетах, открытых в Национальном банке.
1.2. Расчеты при размещении денежных средств Банка
в иностранной валюте осуществляются по соответствующему счету
в иностранной валюте Банка, открытому в Национальном банке,
и затрагивают ностро-счет Национального банка в иностранной
валюте в банке-корреспонденте Национального банка при зачислении
денежных средств в иностранной валюте, и корреспондентский счет
Банка в иностранной валюте, открытый в банке-корреспонденте
Банка, при обратном выводе денежных средств в иностранной
валюте.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Зачисление денежных средств Банка в иностранной валюте
проводится на условиях возвратности, платной/бесплатной основе
в пределах согласованной с Национальным банком суммы и сроков
размещения на дату официального рассмотрения и согласования.
2.2. Банк до зачисления денежных средств в иностранной
валюте предоставляет в произвольной форме официальное
письменное обращение с указанием параметров, указанных в пункте
8 и 9 Положения.
2.3. Для зачисления денежных средств в иностранной валюте
на депозитные счета Банка, открытые в Национальном банке,
Банк предоставляет в Национальный банк Заявку на зачисление
денежных средств в иностранной валюте на депозитные счета,
открытые в Национальном банке, подписанное руководителем
исполнительного органа и главным бухгалтером Банка, имеющими
право первой и второй подписи, и заверенную гербовой печатью
Банка в соответствии с нотариально заверенной карточкой образцов
подписей, согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.
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2.4. Заявка на зачисление денежных средств в иностранной валюте
на депозитные счета, открытые в Национальном банке, должна быть
предоставлена Банком в Национальный банк не позднее 12.00 часов
в дату зачисления денежных средств в иностранной валюте. Заявка
предоставляется в непрозрачном запечатанном конверте и должна
быть зарегистрирована в журнале регистрации.
2.5. Сумма, указанная в Заявке на зачисление денежных
средств в иностранной валюте на депозитные счета, открытые
в Национальном банке, не должна превышать сумму, согласованную
Национальным банком.
2.6. Дополнительное пополнение денежными средствами
в иностранной валюте депозитных валютных счетов Банка, открытых
в Национальном банке, запрещено.
2.7. Частичный вывод денежных средств в иностранной валюте
с депозитных счетов Банка, открытых в Национальном банке,
возможен только при наличии согласия Национального банка. При
этом частичный вывод денежных средств в иностранной валюте
не может превышать более 3 раз в рамках данного Соглашения.
2.8. При каждом обращении о намерении разместить денежные
средства в иностранной валюте в Национальном банке Банк должен
соблюдать требования, указанные в пункте 8 Положения.
2.9. Для обратного вывода денежных средств в иностранной
валюте Банк предоставляет в Национальный банк Заявку на обратный
вывод денежных средств в иностранной валюте с депозитных счетов,
открытых в Национальном банке, подписанное руководителем
исполнительного органа Банка, имеющим право первой подписи
и заверенное гербовой печатью Банка в соответствии с Приложением
2 к настоящему Соглашению.
2.10. Заявка для обратного вывода денежных средств в иностранной
валюте с депозитных счетов Банка, открытых в Национальном банке,
должна быть предоставлена Банком в Национальный банк не менее
чем за 2 (два) рабочих дня до даты предполагаемого обратного
вывода денежных средств в иностранной валюте с депозитных счетов
в Национальном банке, Заявка предоставляется в непрозрачном
запечатанном конверте и должна быть зарегистрирована в журнале
регистрации.
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2.11. В случаях, когда указанная в Заявке дата зачисления
денежных средств в иностранной валюте на депозитные счета
Национального банка или дата обратного вывода денежных средств
в иностранной валюте с депозитных счетов Национального банка
является нерабочим днем (в Кыргызской Республике и/или стране
банка-корреспондента), то зачисление/обратный/досрочный вывод
денежных средств в иностранной валюте с депозитных счетов
проводится на следующий рабочий день.
2.12. Национальный банк обеспечивает конфиденциальность
сведений, указанных в Заявке Банка.
2.13. При обратном выводе денежных средств в иностранной
валюте с депозитных счетов Банка, открытых в Национальном банке,
со стороны Банка должна быть направлена платежная инструкция
по системе SWIFT в формате МТ202. Платежная инструкция
должна быть заполнена согласно условиям, указанным в Заявке
на обратный/досрочный вывод денежных средств в иностранной
валюте, и направлена до 12:00 часов (время бишкекское) в дату
валютирования вывода/досрочного вывода денежных средств Банка
в иностранной валюте.
2.14. В случае изменения реквизитов валютных счетов,
Национальный банк и Банк обязуются незамедлительно уведомить
об этом друг друга в письменном виде, с подписью должностных
лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами Банка
в иностранной валюте за 2 (два) дня до проведения окончательных
расчетов по зачислению/обратному/досрочному выводу денежных
средств в иностранной валюте с депозитных валютных счетов Банка,
открытых в Национальном банке.
2.15. В случае неосуществления или несвоевременного
осуществления Банком перевода денежных средств в иностранной
валюте на корреспондентские счета Национального банка в дату
валютирования при размещении (зачислении) денежных средств
в иностранной валюте на депозитных счетах Банка, указанную
в заявке Банка, Банку необходимо направить письмо об отмене
ранее предоставленной заявки на зачисление денежных средств
в иностранной валюте с указанием причины не зачисления средств,
и в случае необходимости предоставить новую заявку на зачисление
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денежных средств в иностранной валюте с указанием новой даты
зачисления, срока и даты завершения срока размещения.
2.16. В случае зачисления Банком на корреспондентский счет
Национального банка суммы отличной от суммы, указанной в заявке
на зачисление денежных средств в иностранной валюте, Банку
необходимо направить письмо об отмене ранее предоставленной
заявки на зачисление денежных средств в иностранной валюте
с указанием причины несоответствия фактической суммы зачисления
и суммы, указанной в заявке Банка, и предоставить новую заявку
на зачисление денежных средств в иностранной валюте с указанием
фактически зачисленной на корреспондентский счет Национального
банка суммы денежных средств в иностранной валюте.
2.17. Перевод денежных средств Банка в иностранной
валюте, находящихся на счетах в Национальном банке, должен
производиться только на корреспондентские счета Банка, открытые
в других ФКО. Запрещается производить перевод денежных
средств Банка в иностранной валюте, находящихся на депозитных
счетах, открытых в Национальном банке, в пользу третьих лиц и в
ФКО, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых
определен Национальным банком.
2.18. Операции с денежными средствами Банка в иностранной
валюте, переведенными на депозитные счета Банка, открытые
в Национальном банке, осуществляются только в безналичном
порядке.
2.19. На остаток средств на депозитном счете Банка, открытом
в Национальном банке, применяются отрицательные ставки,
в значении, установленной от учетной ставки Национального банка
на момент принятия решения о заключении с Банком Соглашение
о порядке размещения денежных средств в иностранной валюте
на депозитных счетах, открытых в Национальном банке. В зависимости
от сроков хранения средств применяются следующие ставки:
−− до 3 месяцев (процентная ставка- 0%);
−− до 6 месяцев (- (минус) 25 % от учетной ставки Национального
банка);
−− до 12 месяцев (- (минус) 50 % от учетной ставки Национального
банка);
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−− свыше 12 месяцев (- (минус) 75 % от учетной ставки
Национального банка).
2.20. Банк возмещает Национальному банку все расходы на остаток
счета по размещению денежных средств в иностранной валюте
Национальным банком в банках-корреспондентах Национального
банка, связанные с отрицательными процентными ставками,
установленными банками-корреспондентами Национального банка.

содержание

3. НАЗНАЧЕНИЕ, ВЕДЕНИЕ И РЕЖИМ СЧЕТОВ
3.1. Для временного размещения денежных средств Банка
в иностранной валюте, согласно настоящему Соглашению,
Национальный банк открывает Банку депозитные счета.
3.2. Для временного размещения денежных средств Банка
в иностранной валюте, согласно настоящему Соглашению, Банку
необходимо предоставить всю информацию о ФКО (наименование,
юридический адрес, реквизиты валютных счетов), со счетов
которых будут зачислены денежные средства в иностранной валюте
на депозитные счета Банка в Национальном банке, согласно
Приложению 1 к настоящему Соглашению.
3.3. Название счетов: (название Банка) депозитные счета
в следующих валютах: название иностранной валюты.
3.4. № депозитного счета название иностранной валюты
________________________________________________________
№ депозитного счета название иностранной валюты
________________________________________________________
3.5. Назначение счетов: учет денежных средств Банка
в иностранной валюте на депозитные счета.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Стороны имеют право на проведение операции по зачислению/
перечислению денежных средств в иностранной валюте
в соответствии с Положением и настоящим Соглашением.
4.2. Стороны согласны с условиями проведения зачисления/
перечисления денежных средств в иностранной валюте,
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изложенными в Положении и в настоящем Соглашении, и признают
свои обязательства друг перед другом.
4.3. Банк обязуется:
4.3.1. в течение двух рабочих дней после заключения Соглашения
представить в Национальный банк Заявку на зачисление денежных
средств в иностранной валюте на депозитные счета, открытые
в Национальном банке, согласно Приложению 1 к настоящему
Соглашению;
4.3.2. зачислить сумму денежных средств в иностранной валюте
на соответствующий депозитный счет, открытый в Национальном
банке, в соответствующую дату валютирования, согласно
предоставленной Заявке;
4.3.3. осуществить обратный вывод денежных средств
в иностранной валюте с депозитного счета Банка, открытого
в Национальном банке, на счета Банка, открытые в ФКО не позднее
срока, указанного в Заявке Банка;
4.3.4. выполнить план мероприятий по открытию альтернативных
счетов в ФКО с указанием сроков закрытия депозитных счетов
в Национальном банке, предоставленный Банком в официальном
обращении в Национальный банк.
4.3.5. возмещать Национальному банку любые возможные
расходы, связанные:
−− с размещением денежных средств Банка в иностранной
валюте на корреспондентских счетах Национального банка в банкекорреспонденте, на которые будут перечисляться денежных средств
Банка в иностранной валюте, включая счета по валютам, по которым
применяются негативные процентные ставки на кредитовый остаток.
Сумма расходов, связанных с применением негативных процентных
ставок на кредитовый остаток, будет рассчитываться пропорционально
остатку денежных средств Банка в иностранной валюте, размещенных
на депозитных валютных счетах, открытых в Национальном банке;
−− с обратным переводом денежных средств Банка в иностранной
валюте на валютные счета в ФКО, в том числе фактические расходы,
понесенные Национальным банком или выставленные к оплате
Национальному банку, возникшие в результате перечисления денежных
средств в иностранной валюте по платежной инструкции Банка:
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удержание комиссии за перевод денежных средств в иностранной
валюте и другие расходы по переводу средств;
−− с возвратом денежных средств в иностранной валюте
неисполненного платежа: удержание комиссии за перевод денежных
средств в иностранной валюте, оплата услуг за проведение
расследования по платежу и другие расходы по переводу средств;
4.3.6. В случае несвоевременного исполнения условий Соглашения,
Банк выплачивает штрафные санкции в размере 0,5 % от учетной
ставки Национального банка, действующей на момент начисления
штрафов, за каждый день просрочки, исходя из количества 365 дней
в году.
4.4. Национальный банк обязуется:
4.4.1. перечислить сумму денежных средств Банка в иностранной
валюте в дату валютирования на счет Банка в ФКО в соответствии
с заявкой и платежной инструкцией (МТ202, переданной по системе
SWIFT) Банка.
4.5. Национальный банк имеет право:
4.5.1. безакцептно списывать с корреспондентского счета Банка
в национальной валюте сумму сомового эквивалента процентных
расходов на остаток счета, начисленных за размещение денежных
средств в иностранной валюте, с учетом сроков размещения;
4.5.2. безакцептно списывать с корреспондентского счета Банка
в национальной валюте сумму сомового эквивалента расходов,
связанных с поддержанием депозитных счетов в Национальном
банке, на который будут перечисляться денежных средств Банка
в иностранной валюте, включая счета, по которым применяются
негативные процентные ставки на кредитовый остаток, а также
расходы, связанные с обратным переводом денежных средств
Банка в иностранной валюте на валютные счета в ФКО, а также
по возмещению фактических расходов, понесенных Национальным
банком или выставленные к оплате Национальному банку, возникшие
в результате перечисления денежных средств в иностранной валюте
по платежной инструкции Банка, в том числе расходы, связанные
с возвратом денежных средств неисполненного платежа, удержание
комиссии за перевод денежных средств в иностранной валюте,
оплате услуг за проведение расследования по платежу и другие
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут полную ответственность за свои обязательства,
связанные с зачислением/перечислением денежных средств
в иностранной валюте, в соответствии с настоящим Соглашением
и нормативными правовыми актами Национального банка.
5.2. Национальный банк и Банк несут полную ответственность
за правильность, своевременность и конфиденциальность
совершаемых их ответственными лицами и сотрудниками действий,
связанных с зачислением/перечислением денежных средств
в иностранной валюте на депозитные счета, в соответствии
с настоящим Соглашением и нормативными правовыми актами
Национального банка.
5.3. Неисполнением Банком своих обязательств при зачислении
денежных средств в иностранной валюте является несвоевременное
зачисление и/или зачисление суммы, отличной от суммы, указанной
в Заявке на корреспондентский счет Национального банка
в соответствующую дату валютирования, а также зачисление
денежных средств в иностранной валюте с ФКО, отличного
от указанного в Заявке.
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расходы по переводу средств, начисленных в иностранной валюте
и пересчитанных по официальному курсу Национального банка
на дату списания таких расходов.
4.5.3. в случае неисполнения Банком своих обязательств
в соответствии с Положением и настоящим Соглашением,
Национальный банк имеет право безакцептно списать
с корреспондентского счета Банка в Национальном банке
сумму штрафных санкций в размере 0,5 % от учетной ставки
Национального банка, исходя из количества 365 дней в году, на сумму
сомового эквивалента денежных средств в иностранной валюте
по неисполненному обязательству, пересчитанную по официальному
курсу Национального банка на дату списания со счета за каждый
календарный день просрочки.
4.5.4. вносить изменения в размер штрафных санкций
в случаи неисполнения Банком своих обязательств в соответствии
с Положением и с настоящим Соглашением.
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5.4. Неисполнением Банком своих обязательств является
нарушение условий срока размещения денежных средств
в иностранной валюте, указанных в обращении Банка.
5.5. Неисполнением Банком своих обязательств является отказ
оплачивать/возмещать расходы, связанные с поддержанием
депозитных счетов в Национальном банке, на который будут
перечисляться денежных средств Банка в иностранной валюте,
включая счета по валютам, по которым применяется негативные
процентные ставки на кредитовый остаток, а также расходы,
связанные с обратным переводом денежных средств Банка
в иностранной валюте на валютные счета в ФКО, в том числе
возмещает фактические расходы, понесенные Национальным
банком или выставленные к оплате Национальному банку, возникшие
в результате перечисления денежных средств в иностранной валюте
по платежной инструкции Банка, в том числе и расходы, связанные
с возвратом денежных средств неисполненного платежа, удержание
комиссии за перевод денежных средств в иностранной валюте, оплате
услуг за проведение расследования по платежу и другие расходы
по переводу средств.
5.6. Национальный банк не несет ответственности за ущерб,
причиненный Банку вследствие нарушения Банком настоящего
Соглашения и нормативных правовых актов Национального банка.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению,
если такое неисполнение является следствием непреодолимой
силы: природные и техногенные катастрофы, стихийные бедствия,
военные конфликты, забастовки, народные волнения, революции,
нормативные правовые акты, принятые органами законодательной
и исполнительной власти и другие обстоятельства, послужившие
непосредственной причиной для невозможности исполнения
обязательств по настоящему Соглашению. Указанные выше события
должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый
характер, возникнуть после заключения настоящего Соглашения
и не зависеть от воли Сторон.
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6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы
Стороны должны в течении двух рабочих дней известить друг друга
о них в письменном виде. В извещении должны быть сообщены
данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка
их влияния на исполнение обязательств по настоящему Соглашению
и срок исполнения обязательств.
6.3. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств, срок
выполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
такие обстоятельства и их последствия.
6.4. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия
продолжают действовать более десяти календарных дней или
они и их последствия будут действовать более этого срока,
Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью
выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов
исполнения настоящего Соглашения и достижения соответствующей
договоренности.
6.5. Наступление форс-мажорных обстоятельств не освобождает
Стороны от обязательств по депозитным операциям в иностранной
валюте, совершенным и действовавшим к моменту наступления этих
обстоятельств.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры между Сторонами, возникающие в процессе
исполнения настоящего Соглашения, подлежат урегулированию
путем переговоров Сторон между собой в целях выработки
взаимоприемлемого решения.
7.2. В случае невозможности достижения согласия путем
переговоров Сторон, спор между Сторонами подлежит
урегулированию в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и/
или дополнения по обоюдному согласию Сторон.
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8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
являются действительными, если они совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами.
8.3. В случае реорганизации или ликвидации Сторон, все права
и обязанности Сторон по настоящему Соглашению переходят
на правопреемников Сторон.
8.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) подлинных
экземплярах на государственном (кыргызском) и в 2 (двух) подлинных
экземплярах на официальном (русском языках, имеющих одинаковую
юридическую силу, и состоит из ____ страниц. Два экземпляра
настоящего Соглашения хранятся в Национальном банке, два других
- передаются Банку.
8.5. Приложения 1 и 2 к настоящему Соглашению являются его
неотъемлемой частью.

содержание

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами.
9.2. Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящее Соглашение с предварительным уведомлением другой
Стороны не позднее, чем за один календарный месяц, но не ранее
завершения расчетов по заключенным депозитным операциям.
9.3. Национальный банк имеет право в одностороннем порядке
без предварительного уведомления Банка расторгнуть настоящее
Соглашение в случаях:
−− нарушения Банком условий настоящего Соглашения;
−− отзыва у Банка лицензии на проведение банковских операций,
выданной Национальным банком;
−− прекращения деятельности Банка как юридического лица,
в соответствии с действующим законодательством Кыргызской
Республики;
−− в случае изменения в установленном порядке нормативных
правовых документов, определяющих порядок проведения сделок,
являющихся основанием для пересмотра условий настоящего
Соглашения.
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9.4. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения
одной из сторон Банк обязуется осуществить вывод денежных средств
в иностранной валюте с депозитных счетов, открытых в Национальном
банке, согласно условиям пунктов 2.9, 2.10. и 2.13 настоящего
Соглашения в течение 3 (трех) банковских рабочих дней.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

содержание

Национальный банк
Кыргызской Республики
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Приложение 1 к Соглашению
между Национальным банком
Кыргызской Республики
и (название коммерческого
банка) о порядке размещения
денежных средств в иностранной
валюте на депозитных счетах,
открытых в Национальном
банке Кыргызской Республики

содержание

Заявка на зачисление денежных средств в иностранной валюте
на депозитные счета открытые, в Национальном банке
в ___________________________________
(указать наименование иностранной валюты)
‑от “_____” _______________ 20__ г.
Настоящим (официальное наименование банка) уведомляет
о перечислении денежных средств в (указать вид иностранной
валюты) на следующих условиях:
№
Объем денежных средств в (указать вид иностранной валюты)
Дата валютирования (зачисление)
Срок
Дата завершения срока размещения
Информация о ФКО, со счета в котором будут перечислены денежные средства Банка в иностранной валютные (наименование,
юридический адрес, реквизиты валютных счетов)
Корреспондентский
счет Национального банка, на который будут перечислены размещаемые денежные средства Банка в иностранной валюте (наименование банка, номер счета)
Номер депозитного
счетах Банка, открытого в Национальном банке
Назначение платежа

М. П.

0,00
(дд.мм.гггг)
(кол-во дней)
(дд.мм.гггг)

№______

_ ____________

_____________

_____________

_ ____________

_____________

_____________

должность

гл. бухгалтер

подпись

подпись

Ф.И.О.

Ф.И.О.

__________________________________________________________
(заполняется НБКР)
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Приложение 2 к Соглашению между
Национальным банком Кыргызской
Республики и ______________________
(название коммерческого банка) о порядке
размещения денежных средств
в иностранной валюте на депозитных
счетах, открытых в Национальном
банке Кыргызской Республики

Заявка на обратный вывод денежных средств в иностранной
валюте с депозитного счета, открытых в Национальном банке
(указать наименование иностранной валюты)
от “_____” _______________ 20__ г.
Настоящим (официальное наименование банка) уведомляет
о (выводе/досрочном выводе) денежных средств в (указать вид
иностранной валюты) на следующих условиях:
нужное подчеркнуть
№
Объем денежных средств в (указать вид
иностранной валюты)
Дата валютирования (вывод/досрочный
вывод)
Номер депозитного счетах Банка,
открытого в Национальном банке
Реквизиты ФКО на который должны быть
перечислены денежные средства Банка
в иностранной валюте
(наименование банка-корреспондента,
номер счета, а также банка-посредника)
Назначение платежа

М. П.

вывод
0,00

0,00

(дд.мм.гггг)

(дд.мм.гггг)

№______________

№______________

_ ____________

_____________

_____________

_ ____________

_____________

_____________

должность

гл. бухгалтер

подпись

подпись

(заполняется НБКР)
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Ф.И.О.

Ф.И.О.

содержание

в ___________________________________________
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 28 февраля 2018 г.
№ 2018-П-12/7-8-(НПА)

содержание

О внесении изменений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения об экономических нормативах
и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими
банками Кыргызской Республики» от 21 июля 2004 года №18/1
В соответствии со статьями 20, 68 и 136 Закона «О Национальном
банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»
Правление Национального банка Кыргызской Республики
постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения
об экономических нормативах и требованиях, обязательных для
выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики»
от 21 июля 2004 года №18/1 (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
пятнадцати дней со дня официального опубликования.
3. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
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4. Управлению методологии надзора и лицензирования довести
настоящее постановление до сведения коммерческих банков, ОЮЛ
«Союз банков Кыргызстана», Государственного банка развития
Кыргызской Республики, областных управлений и представительства
Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики
Джусупова Т. Дж.
Н. Жениш

содержание

Исполняющий обязанности председателя
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 28 февраля 2018 г.
№ 2018-П-12/7-8-(НПА)

содержание

Изменения в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения об экономических нормативах и требованиях,
обязательных для выполнения коммерческими банками
Кыргызской Республики» от 21 июля 2004 года №18/1
1. Внести в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения
об экономических нормативах и требованиях, обязательных для
выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики»
от 21 июля 2004 года №18/1 следующее изменения:
в Положении об экономических нормативах и требованиях,
обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской
Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− в пункте 4.2:
абзацы седьмой и восьмой в подпункте 1 изложить в следующей
редакции:
«- золотые мерные слитки, эмитированные Национальным банком
Кыргызской Республики;
−− депозиты в банках, имеющие долгосрочный кредитный рейтинг
не ниже уровня «ВВ» или «Ва2», присвоенный одним из рейтинговых
агентств Standard and Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service,
Japan Credit Rating Agency (JCR), Dominion Bond Rating Service (DBRS),
за исключением аффилированных банков, если условиями договора
предусмотрена возможность изъятия депозита в течение 7 дней;»;
абзацы второй и третий подпункта 2 изложить в следующей
редакции:
«- депозиты до востребования юридических и физических лиц
в национальной и иностранной валюте, за исключением неснижаемого
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остатка, установленного договором (которым нельзя распоряжаться
до расторжения договора), а также денежные средства в расчетах;
−− сумма срочного вклада (депозита), если условиями договора
предусмотрена возможность частичного пополнения и частичного
изъятия клиентом денежных средств до истечения срока или
до наступления иных обязательств, без необходимости расторжения
договора и оплаты штрафной процентной ставки, за исключением
неснижаемого остатка, установленного договором;»;
−− в пункте 4.9:
в абзаце «е» подпункта 1 слова «со сроком погашения до 7 дней»
заменить словами «срок погашения которых наступает в течение
12 месяцев»;
абзац «м» подпункта 1 признать утратившим силу;
абзацы «а» и «б» подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) депозиты до востребования юридических и физических лиц
в национальной и иностранной валюте, за исключением неснижаемого
остатка, установленного договором (которыми нельзя распоряжаться
до расторжения договора), а также денежные средства в расчетах;
б) сумма срочного вклада (депозита), если условиями договора
предусмотрена возможность частичного пополнения и частичного
изъятия клиентом денежных средств до истечения срока или
до наступления иных обязательств, без необходимости расторжения
договора и оплаты штрафной процентной ставки, за исключением
неснижаемого остатка, установленного договором;»;
−− пункт 4.13 изложить в следующей редакции:
«4.13. Норматив (показатель) мгновенной ликвидности (К3.3)
определяется по формуле:
К3.3 = (ВЛА / КОБ) * 100%, где:
1) ВЛА – высоколиквидные активы:
−− наличные денежные средства в кассе и банкоматах банка
в национальной и иностранной валюте;
−− средства на корреспондентском и других счетах в Национальном
банке Кыргызской Республики;
−− средства на корреспондентских счетах в банках, имеющих
долгосрочный кредитный рейтинг не ниже уровня «ВВ» или «Ва2»,
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присвоенный одним из рейтинговых агентств Standard and Poor’s,
Fitch Ratings, Moody’s Investors Service, Japan Credit Rating Agency
(JCR), Dominion Bond Rating Service (DBRS), за исключением
аффилированных банков;
−− 20 процентов средств на корреспондентских счетах в других
банках, за исключением аффилированных банков, банков, указанных
в абзаце четвертом подпункта 1 настоящего пункта, а также банков,
в которых введен прямой банковский надзор либо осуществляется
процедура ликвидации;
−− для филиала зарубежного банка – средства на корреспондентских
счетах в других филиалах данного зарубежного банка, расположенных
на территории государств-членов ОЭСР и открытых в валюте
указанных государств;
−− ноты Национального банка Кыргызской Республики,
за исключением нот, являющихся обеспечением по обязательствам
банка, а также проданных по репо-соглашению;
−− государственные ценные бумаги, выпущенные Правительством
Кыргызской Республики срок погашения которых наступает в течение
7 дней, за исключением государственных ценных бумаг, являющихся
обеспечением по обязательствам банка, а также проданных по репосоглашению
−− депозиты «овернайт» в банках, имеющие долгосрочный
кредитный рейтинг не ниже уровня «ВВ» или «Ва2», присвоенный
одним из рейтинговых агентств Standard and Poor’s, Fitch Ratings,
Moody’s Investors Service, Japan Credit Rating Agency (JCR), Dominion
Bond Rating Service (DBRS), за исключением аффилированных банков,
погашение по которым наступает в течение следующего (одного)
операционного дня.
2) КОБ – краткосрочные обязательства:
−− депозиты до востребования юридических и физических лиц
в национальной и иностранной валюте, денежные средства в расчетах;
−− другие обязательства, в том числе забалансовые, расчеты
по которым наступают в течение отчетного операционного дня.»;
−− пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3. Максимальный объем депозитов, привлеченных
от физических и юридических лиц, не должен превышать
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50 процентов от размера кредитного портфеля банка, в случае, если
объем кредитов, выданных членам солидарной ответственности,
в кредитном портфеле банка составляет 50 и более процентов.
При этом из объема кредитов, выданных членам солидарной
ответственности, исключаются кредиты, выданные членам
солидарной ответственности, подпадающие под все следующие
критерии:
−− на сумму не более 150 000 сом (одной ГСО);
−− сроком не более чем 24 месяцев;
−− с аннуитетным графиком погашения;
−− годовая процентная ставка не более 23 %.».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 14 марта 2018 г.
№ 2018-П-13\8-7-(НПА)

содержание

О признании утратившим силу постановления
Правления Национального банка Кыргызской
Республики «О Порядке ведения кассовых операций
в Кыргызской Республике» от 23 июля 1994 года № 1/7
В соответствии со статьями 20, 32 и 68 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской
деятельности», Правление Национального банка Кыргызской
Республики постановляет:
1. Признать утратившими силу следующие постановления
Правления Национального банка Кыргызской Республики:
−− «О Порядке ведения кассовых операций в Кыргызской
Республике» от 23 июля 1994 года № 1/7»;
−− «О внесении изменений и дополнений в «Порядок ведения
кассовых операций в Кыргызской Республике», утвержденный
постановлением Правления Национального банка от 23 июля
1994 года № 1/7» от 23 января 1997 года № 2/5».
2. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
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3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
пятнадцати дней со дня официального опубликования.
4. Управлению денежной наличности довести настоящее
постановление до сведения коммерческих банков, структурных
подразделений, областных управлений и представительства
Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Национального банка Кыргызской
Республики Орозбаеву Л. Дж.
Т. Абдыгулов

содержание

Председатель
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 14 марта 2018 г.
№ 2018-П-14\8-11-(БС)

содержание

О внесении изменений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения «Об основных требованиях
к деятельности коммерческих банков при заключении агентского
договора по предоставлению банковских розничных услуг» от 26 мая
2010 года № 36/7
В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской
деятельности», Правление Национального банка Кыргызской
Республики постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения
«Об основных требованиях к деятельности коммерческих банков
при заключении агентского договора по предоставлению банковских
розничных услуг» от 26 мая 2010 года № 36/7» (прилагаются).
2. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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4. Управлению платежных систем довести настоящее
постановление до сведения коммерческих банков, операторов
платежных систем и платежных организаций Кыргызской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Национального банка Кыргызской
Республики Орозбаеву Л. Дж.
Т. Абдыгулов

содержание

Председатель
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 14 марта 2018 года
№ 2018-П-14\8-11-(БС)

содержание

Изменения
в постановление Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения «Об основных требованиях
к деятельности коммерческих банков при заключении
агентского договора по предоставлению банковских
розничных услуг» от 26 мая 2010 года № 36/7»
Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об основных
требованиях к деятельности коммерческих банков при заключении
агентского договора по предоставлению банковских розничных услуг»
от 26 мая 2010 года № 36/7» следующие изменения:
в Положении «Об основных требованиях к деятельности
коммерческих банков при заключении агентского договора
по предоставлению банковских розничных услуг», утвержденном
вышеуказанным постановлением:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Банк может привлекать в качестве розничного агента
юридическое лицо или индивидуального предпринимателя
в соответствии с требованиями настоящего Положения. При этом
ответственность за исполнение обязательств агентами в пределах
договора несет банк.
Розничные агенты могут предоставлять:
−− расширенный спектр банковских розничных услуг;
−− ограниченный спектр банковских розничных услуг.»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. К расширенному спектру банковских розничных услуг
относятся:
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−− прием и проведение платежей и расчетов за товары и услуги,
не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу третьих
лиц посредством платежных систем, основанных на информационных
технологиях и электронных средствах, и способах проведения
платежей,
−− осуществление денежных переводов посредством систем
денежных переводов;
−− выдача и прием бланков и передача их в банк для оформления
кредитов овердрафт;
−− погашение кредитов;
−− пополнение банковского счета;
−− распространение/погашение электронных денег.»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. К ограниченному спектру банковских розничных услуг
относятся:
−− прием и проведение платежей и расчетов за товары и услуги,
не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу третьих
лиц посредством платежных систем, основанных на информационных
технологиях и электронных средствах, и способах проведения
платежей;
−− погашение кредитов;
−− распространения/погашение электронных денег.»;
4) пункт 6-1 изложить в следующей редакции:
«6-1. Банк при привлечении розничного агента для
распространения/погашения электронных денег должен соблюдать
требования Национального банка, установленные в Положении
«Об электронных деньгах в Кыргызской Республике», утверждаемом
постановлением Правления Национального банка Кыргызской
Республики. В случае несоблюдения требований нормативных
правовых актов, Национальный банк вправе применить меры
воздействия в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики»;
5) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
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«7-1. Агентам расширенного спектра банковских розничных
услуг и агентам ограниченного спектра банковских розничных услуг
запрещается:
−− прием лотерейных ставок, за исключением государственных
(национальной) лотерей, проводимых в режиме реального времени;
−− прием платежей за лотерейные билеты, квитанции и иные
документы, удостоверяющие право на участие в лотерее.»;
6) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Баркод (barcode) – штриховой код, машинно-читаемый код,
набор геометрических символов, расположение которых описано
в соответствующих товарах/объектах и т.д.»;
7) в пункте 10:
−− в абзаце первом после слов «банковских розничных услуг»
дополнить словами «в соответствии с пунктом 25 настоящего
Положения»;
−− абзацы второй и третий признать утратившими силу;
8) пункт 17-1 признать утратившим силу;
9) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Банк, руководствуясь документами по управлению рисками
и управления информационными системами, должен разработать
критерии по выбору розничного агента, основываясь на следующих
категориях агентов в соответствии с нормативными правовыми
актами Национального банка:
1) Агентами по предоставлению расширенного спектра банковских
розничных услуг являются юридические лица, резиденты Кыргызской
Республики, которые имеют лицензию Национального банка на один
из следующих видов банковской деятельности и банковские операции:
а) на осуществление деятельности для микрофинансовых
организаций;
б) на осуществление деятельности кредитных союзов;
в) на осуществление деятельности по оказанию услуг по приему
и проведению платежей и расчетов за товары и услуги, не являющиеся
результатом своей деятельности, в пользу третьих лиц посредством
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платежных систем, основанных на информационных технологиях
и электронных средствах, и способах проведения платежей;
г) на осуществление деятельности по проведению обменных
операций с наличной иностранной валютой.
2) Агентами по предоставлению ограниченного спектра
банковских розничных услуг являются агенты, не подпадающие
под агентов по предоставлению расширенного спектра
банковских розничных услуг, являющиеся юридическими лицами/
индивидуальными предпринимателями, резидентами Кыргызской
Республики, не имеющее/имеющие лицензию Национального банка
на осуществление деятельности банковских/ платежных услуг, а также
государственное предприятие «Кыргыз почтасы»»;
10) в пункте 26:
−− в предложении первом после слов «договор с розничным
агентом и» слова «при необходимости» исключить;
−− в предложении втором слова «однозначно утверждать»
заменить словом «содержать»;
11) в пункте 45:
−− слова «выдает по требованию плательщика кассовый
чек» заменить словами «должен выдать плательщику кассовый
(электронный) чек»;
−− предложение второе исключить;
12) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Информация о принятых платежах должна храниться
в аппаратно-программном комплексе и на электронных носителях
банка и/или у розничного агента сроком пять лет.»;
13) пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64. В зависимости от условий агентского договора
по предоставлению банковских розничных услуг розничный агент
может устанавливать платежные терминалы с полнофункциональной
клавиатурой, позволяющей в случае необходимости вводить:
−− идентификационную текстовую информацию по клиенту;
−− устройства биометрического сканирования;
−− устройства сканирования баркодов.»
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14) пункт 69 изложить в следующей редакции:
«69. Все операции, проведенные розничным агентом
по предоставлению банковских розничных услуг, должны храниться
в том формате, в котором они были сформированы, отправлены или
получены с соблюдением их целостности и неизменности в течение
срока (пяти лет).»;
15) Приложение 1 к Положению «Об основных требованиях
к деятельности коммерческих банков при заключении агентского
договора по предоставлению банковских розничных услуг» изложить
в следующей редакции:
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«Приложение 1
к Положению «Об основных
требованиях к деятельности
коммерческих банков при
заключении агентского
договора по предоставлению
банковских розничных услуг»

Наименование коммерческого банка
________________________________
За ______________ квартал 20__ год.

А. Розничные агенты, предоставляющие расширенный спектр услуг
Наименование
Местонахождение
Виды предоставляемых
№
агента
(адрес)
услуг
1
2
3
4
Б. Розничные агенты, предоставляющие ограниченный спектр услуг
Наименование
Местонахождение
Виды предоставляемых
№
агента
(адрес)
услуг
1
2
3
4

Исполнитель

_ ___________

_______________

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 26 марта 2018 года
№ 2018-П-07/9-1-(ДКП)

содержание

О размере учетной ставки Национального
банка Кыргызской Республики
В соответствии со статьями 24, 28 и 68 Закона Кыргызской
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках
и банковской деятельности», Правление Национального банка
Кыргызской Республики постановляет:
1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской
Республики в размере 5,00 процента годовых.
2. Настоящее постановление вступает в действие с 27 марта
2018 года.
3. Экономическому управлению разместить информацию
о размере учетной ставки на официальном интернет-сайте
Национального банка Кыргызской Республики в течение одного
рабочего дня со дня принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Национального банка Кыргызской
Республики Н. Жениша.
Председатель

Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 28 марта 2018 года
№ 2018-П-12\10-6-(БС)

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона «О Национальном
банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»
Правление Национального банка Кыргызской Республики
постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в следующие нормативные
правовые акты Национального банка Кыргызской Республики
(прилагаются):
−− постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «О Положении «О реализации исламских принципов
финансирования в Кыргызской Республике в рамках пилотного
проекта» от 30 октября 2006 года № 32/2»;
−− постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении Положения «Об операциях,
осуществляемых в соответствии с исламскими принципами банковского
дела и финансирования» от 23 сентября 2009 года № 38/8»;
−− постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении Положения «Об операциях,
осуществляемых микрофинансовыми организациями и кредитными
союзами в соответствии с исламскими принципами банковского дела
и финансирования» от 26 октября 2011 года № 60/8».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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3. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
4. Управлению методологии надзора и лицензирования довести
настоящее постановление до сведения коммерческих банков,
микрофинансовых организаций, кредитных союзов, их объединений
(ассоциаций), ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», ОЮЛ «Ассоциация
исламских финансов», ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых
организаций», ОАО «Финансовая компания кредитных союзов»,
областных управлений и представительства Национального банка
Кыргызской Республики в Баткенской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики
Джусупова Т. Дж.
Председатель

Т. Абдыгулов
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 28 марта 2018 года
№ 2018-П-12\10-6-(БС)

1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О Положении «О реализации исламских
принципов финансирования в Кыргызской Республике в рамках
пилотного проекта» от 30 октября 2006 года № 32/2» следующие
изменения и дополнения:
в Положении «О реализации исламских принципов
финансирования в Кыргызской Республике в рамках пилотного
проекта», утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− Положение дополнить главой 2.3.1 «Сделка товарная мурабаха»
следующего содержания:
«Глава 2.3.1 Сделка товарная мурабаха
1. Товарная мурабаха (таваррук) – это сделка, заключаемая
с целью получения денежных средств, состоящая из двух договоров:
покупки товара с отсрочкой платежа на условиях договора
мурабаха и последующей продажи данного товара третьему лицу,
не являющемуся первоначальным продавцом, за незамедлительную
оплату.
2. Сделка товарная мурабаха применяется банком в качестве
инструмента по привлечению денежных средств, в том числе
инвестиций. Данная сделка может рассматриваться в качестве
инструмента размещения денежных средств для одной из сторон
сделки в случае, если сторонами сделки выступают ФКО. Данная
сделка не может быть использована в качестве инструмента
финансирования клиентов банка либо привлечения денежных
средств от клиентов банка.
3. При продаже товара сторона, продающая товар, должна быть
собственником товара.
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4. Денежные средства, полученные в результате сделки товарная
мурабаха, должны быть использованы в операциях, соответствующих
стандартам Шариата.
5. Договоры по сделке товарная мурабаха заключаются
в письменной форме. Cвязи между обязательствами сторон по двум
договорам (договором покупки товара с отсрочкой оплаты и договором
продажи за незамедлительную оплату) не допускаются.
6. Покупателем товара (объекта товарной мурабахи) должно быть
лицо, не являющееся продавцом, у которого товар был приобретен
с отсрочкой оплаты (товар должен быть продан третьему лицу).
7. На момент заключения сделки товар должен быть в наличии
у продавца и должен находиться в его собственности. В случае
отсутствия товара на месте заключения сделки, необходимо
дополнительно предоставить покупателю данные о товаре в виде
спецификации либо образцов, а также информацию об объеме товара
и его местонахождении, так, чтобы приобретение товара покупателем
было действительным, а не фиктивным.
8. При заключении сделки товарная мурабаха покупатель товара
может назначить продавца, у которого товар был приобретен
с отсрочкой оплаты, или его представителя в качестве агента для
продажи купленного у данного продавца (или его представителя)
товара. В подобных случаях агентский договор должен заключаться
после вступления покупателя во владение товаром.
9. Сделка товарная мурабаха не может заключаться в отношении
золота, серебра или различного рода валюты.»;
−− в главе 2.4:
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Арендодатель несет ответственность за арендованную
собственность в течение периода действия договора иджара, если
арендатор не допускает каких-либо неправомерных действий или
небрежности в отношении арендованной собственности.
При обязательности страхования имущества по законодательству
арендодатель должен застраховать имущество в соответствии
со стандартами Шариата. В случае если страхование имущества
в соответствии со стандартами Шариата невозможно, то имущество
может быть застраховано традиционным методом при наличии
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соответствующего одобрения Шариатского совета банка. Расходы
по страхованию включаются в арендную плату. После подписания
договора арендодатель не может взимать с арендатора какиелибо средства сверх установленного размера арендной платы.
Арендодатель также может назначить арендатора агентом для
страхования имущества за счет арендодателя.»;
пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. В договоре Иджара или Иджара Мунтахийя Биттамлик может
быть предусмотрено такое положение, согласно которому арендатор,
необоснованно задерживающий оплату, выплачивает определенную
сумму или дополнительную долю от положенной суммы арендной
платы. Выплата такой суммы сверх положенной арендной платы
направляется на благотворительные цели, согласно внутренней
политике банка, одобренной Шариатским советом.
В случае потери права на получение гарантийного обеспечения,
предоставленного арендатором, арендодатель может вычесть
из таких сумм только ту сумму, которая полагается ему как
арендная плата за предыдущие периоды, а не все суммы частичных
арендных платежей, включая выплаты, обязанности по которым еще
не наступили за периоды, за которые арендатор еще не получил
выгоду от арендованной собственности. Арендодатель может также
вычесть из суммы гарантийного обеспечения компенсацию, которую
арендатор должен выплатить за нарушение договора.»;
пункт 36 после слова «разрушения» дополнить словом «/гибели».
2. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об операциях,
осуществляемых в соответствии с исламскими принципами
банковского дела и финансирования» от 23 сентября 2009 года
№ 38/8 следующие изменения и дополнения:
в Положении «Об операциях, осуществляемых в соответствии
с исламскими принципами банковского дела и финансирования»,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− Положение дополнить главой 2.3.1 «Сделка товарная мурабаха»
следующего содержания:
«Глава 2.3.1 Сделка товарная мурабаха
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2.3.1.1. Товарная мурабаха (таваррук) – это сделка, заключаемая
с целью получения денежных средств, состоящая из двух договоров:
покупки товара с отсрочкой платежа на условиях договора
мурабаха и последующей продажи данного товара третьему лицу,
не являющемуся первоначальным продавцом, за незамедлительную
оплату.
2.3.1.2. Сделка товарная мурабаха применяется банком в качестве
инструмента по привлечению денежных средств, в том числе
инвестиций. Данная сделка может рассматриваться в качестве
инструмента размещения денежных средств для одной из сторон
сделки в случае, если сторонами сделки выступают ФКО. Данная
сделка не может быть использована в качестве инструмента
финансирования клиентов банка либо привлечения денежных
средств от клиентов банка.
2.3.1.3. При продаже товара сторона, продающая товар, должна
быть собственником товара.
2.3.1.4. Денежные средства, полученные в результате сделки
товарная мурабаха, должны быть использованы в операциях,
соответствующих стандартам Шариата.
2.3.1.5. Договоры по сделке товарная мурабаха заключаются
в письменной форме. Cвязи между обязательствами сторон по двум
договорам (договором покупки товара с отсрочкой оплаты и договором
продажи за незамедлительную оплату) не допускаются.
2.3.1.6. Покупателем товара (объекта товарной мурабахи)
должно быть лицо, не являющееся продавцом, у которого товар был
приобретен с отсрочкой оплаты (товар должен быть продан третьему
лицу).
2.3.1.7. На момент заключения сделки товар должен быть
в наличии у продавца и должен находиться в его собственности.
В случае отсутствия товара на месте заключения сделки, необходимо
дополнительно предоставить покупателю данные о товаре в виде
спецификации либо образцов, а также информацию об объеме товара
и его местонахождении, так, чтобы приобретение товара покупателем
было действительным, а не фиктивным.
2.3.1.8. При заключении сделки товарная мурабаха покупатель
товара может назначить продавца, у которого товар был приобретен
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с отсрочкой оплаты, или его представителя в качестве агента для
продажи купленного у данного продавца (или его представителя)
товара. В подобных случаях агентский договор должен заключаться
после вступления покупателя во владение товаром.
2.3.1.9. Сделка товарная мурабаха не может заключаться
в отношении золота, серебра или различного рода валюты.»;
−− абзац второй пункта 2.4.11 изложить в следующей редакции:
«При обязательности страхования имущества по законодательству
арендодатель должен застраховать его в соответствии со стандартами
Шариата. В случае если страхование имущества в соответствии
со стандартам Шариата невозможно, то имущество может быть
застраховано традиционным методом при наличии соответствующего
одобрения Шариатского совета банка. Расходы по страхованию
включаются в арендную плату. После подписания договора
арендодатель не может взимать с арендатора какие-либо средства
сверх установленного размера арендной платы. Арендодатель также
может назначить арендатора агентом для страхования имущества
за счет арендодателя.»;
−− пункт 2.4.33 изложить в следующей редакции:
«2.4.33. В договоре иджара или иджара мунтахийя биттамлик
может быть предусмотрено такое положение, согласно которому
арендатор, необоснованно задерживающий оплату, выплачивает
определенную сумму или дополнительную долю от положенной
суммы арендной платы. Выплата такой суммы сверх положенной
арендной платы направляется на благотворительные цели согласно
внутренней политике банка, одобренной Шариатским советом.
В случае потери права на получение гарантийного обеспечения,
предоставленного арендатором, арендодатель может вычесть
из таких сумм только ту сумму, которая полагается ему как
арендная плата за предыдущие периоды, а не все суммы частичных
арендных платежей, включая выплаты, обязанности по которым еще
не наступили за периоды, за которые арендатор еще не получил
выгоду от арендованной собственности. Арендодатель может также
вычесть из суммы гарантийного обеспечения компенсацию, которую
арендатор должен выплатить за нарушение договора.»;
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−− пункт 2.4.35 после слова «разрушения» дополнить словом «/
гибели».
3. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об операциях,
осуществляемых микрофинансовыми организациями и кредитными
союзами в соответствии с исламскими принципами банковского дела
и финансирования» от 26 октября 2011 года № 60/8» следующие
изменения и дополнения:
в Положении «Об операциях, осуществляемых микрофинансовыми
организациями и кредитными союзами в соответствии с исламскими
принципами банковского дела и финансирования», утвержденном
вышеуказанным постановлением:
−− Положение дополнить главой 3.1 «Товарная мурабаха»
следующего содержания:
«Глава 3.1 Сделка товарная мурабаха
64.1. Товарная мурабаха (таваррук) – это сделка, заключаемая
с целью получения денежных средств, состоящая из двух договоров:
покупки товара с отсрочкой платежа на условиях договора
мурабаха и последующей продажи данного товара третьему лицу,
не являющемуся первоначальным продавцом, за незамедлительную
оплату.
64.2. Сделка товарная мурабаха применяется ФКО в качестве
инструмента по привлечению денежных средств, в том числе
инвестиций. Данная сделка не может быть использована в качестве
инструмента финансирования клиентов ФКО либо привлечения
денежных средств от клиентов ФКО.
64.3. При продаже товара сторона, продающая товар, должна быть
собственником товара.
64.4. Денежные средства, полученные в результате сделки
товарная мурабаха, должны быть использованы в операциях,
соответствующих стандартам Шариата.
64.5. Договоры по сделке товарная мурабаха заключаются
в письменной форме. Cвязи между обязательствами сторон по двум
договорам (договором покупки товара с отсрочкой оплаты и договором
продажи за незамедлительную оплату) не допускаются.
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64.6. Покупателем товара (объекта товарной мурабахи) должно
быть лицо, не являющееся продавцом, у которого товар был
приобретен с отсрочкой оплаты (товар должен быть продан третьему
лицу).
64.7. На момент заключения сделки товар должен быть в наличии
у продавца и должен находиться в его собственности. В случае
отсутствия товара на месте заключения сделки, необходимо
дополнительно предоставить покупателю данные о товаре в виде
спецификации либо образцов, а также информацию об объеме товара
и его местонахождении, так, чтобы приобретение товара покупателем
было действительным, а не фиктивным.
64.8. При заключении сделки товарная мурабаха покупатель
товара может назначить продавца, у которого товар был приобретен
с отсрочкой оплаты, или его представителя в качестве агента для
продажи купленного у данного продавца (или его представителя)
товара. В подобных случаях агентский договор должен заключаться
после вступления покупателя во владение товаром.
64.9. Сделка товарная мурабаха не может заключаться
в отношении золота, серебра или различного рода валюты.»;
−− в абзаце втором пункта 67 слово «должен» заменить словом
«должна»;
−− абзац второй пункта 75 изложить в следующей редакции:
«При обязательности страхования имущества по законодательству
арендодатель должен застраховать его в соответствии со стандартами
Шариата. В случае если страхование имущества в соответствии
со стандартами Шариата невозможно, то имущество может быть
застраховано традиционным методом при наличии соответствующего
одобрения Шариатского совета ФКО. Расходы по страхованию
включаются в арендную плату. После подписания договора
арендодатель не может взимать с арендатора какие-либо средства
сверх установленного размера арендной платы. Арендодатель также
может назначить арендатора агентом для страхования имущества
за счет арендодателя.»;
−− пункт 97 изложить в следующей редакции:
«97. В договоре иджара или иджара мунтахийя биттамлик может
быть предусмотрено такое положение, согласно которому арендатор,
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необоснованно задерживающий оплату, выплачивает определенную
сумму или дополнительную долю от положенной суммы арендной
платы. Выплата такой суммы сверх положенной арендной платы
направляется на благотворительные цели согласно внутренней
политике ФКО, одобренной Шариатским советом.
В случае потери права на получение гарантийного обеспечения,
предоставленного арендатором, арендодатель может вычесть
из таких сумм только ту сумму, которая полагается ему как
арендная плата за предыдущие периоды, а не все суммы частичных
арендных платежей, включая выплаты, обязанности по которым еще
не наступили за периоды, за которые арендатор еще не получил
выгоду от арендованной собственности. Арендодатель может также
вычесть из суммы гарантийного обеспечения компенсацию, которую
арендатор должен выплатить за нарушение договора.»;
−− пункт 99 после слова «разрушения» дополнить словом «/
гибели»;
−− в тексте на государственном языке название главы 4 изложить
в следующей редакции:
«4-глава Ижара жана ижара мунтахийя биттамлик бүтүмү».
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