КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫНЫН

ЧЕНЕМДИК
АКТЫЛАРЫ
№ 2/2015

НОРМАТИВНЫЕ
АКТЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын ченемдик актылары
Редакциялык коллегия:
Тёрайым: 		
Коллегия мщчёлёрщ:
			
			
Жооптуу катчы: 		

Садыркулова А.М.
Султанов М.С.
Жаныбекова Ч.А.
Садыкова Н.О.
Абдиева К.Т.

Басылманын мазмунуна тиешелщщ маселелер боюнча маалымат алуу щчщн:
Бишкек шаары, Т. Щметалиев атындагы кёчё, 101, Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын, Юридикалык бёлщмщнё:
телефон: (996 312) 45 66 41 телефону
факс: (996 312) 610 730 факсы боюнча кайрылсаъыздар болот
http://www.nbkr.kg
Басылманы таркатуу маселеси боюнча:
Бишкек шаары, Т. Щметалиев атындагы кёчё, 101, Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын, Тышкы жана коомдук байланыштар бёлщмщ:
телефон: (996 312) 669 009
факс: (996 312) 610 730
http://www.nbkr.kg
Республиканын коммерциялык банктарын жана коомчулукту Улуттук банктын
ченемдик документтери жана банктын иши жёнщндёгщ расмий маалыматтар менен камсыз кылуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын банктык
мыйзамдарын кеъири жайылтуу щчщн Улуттук банктын ченемдик актыларын
расмий жарыялоо бул басылманын негизги максаты болуп саналат. Басылма айына бир жолу кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланып турат.
Уюштуруучусу - Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы.
Басылма Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде каттоодон ёткён
жана 1998-жылдын 5-октябрында 321-номердеги кщбёлщктщ алган.
Жоопкерчилиги чектелген коом «Триада-принт» басма борборунда даярдалган
жана басылып чыгарылган.
Бишкек шаары, Тыныстанов кёчёсщ, 199-46.
2015-жылдын 30-мартында басууга кол коюлган.
2015-жылдын 3-апрелинде басылган.
100 нускада чыгарылат.
© Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2015-жыл.
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксатысыз басылманы кайсы формада, кайсы каражаттар менен болбосун кёчщрщп басууга жана таркатууга жол
берилбейт. Кайра басууда жана андан шилтеме келтирщщдё «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» басылмасына таянуу зарыл.

Нормативные акты Национального банка
Кыргызской Республики
Редакционная коллегия:
Председатель: 		
Члены коллегии: 		
			
			
Ответственный секретарь:

Садыркулова А.М.
Султанов М.С.
Жаныбекова Ч.А.
Садыкова Н.О.
Абдиева К.Т.

По вопросам, связанным с содержанием публикаций, обращайтесь по адресу:
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101, Национальный банк Кыргызской Республики,
Юридический отдел:
телефон: (996 312) 45 66 41
факс: (996 312) 610 730
http://www.nbkr.kg
По вопросам, связанным с распространением публикаций Национального
банка Кыргызской Республики, обращайтесь по адресу:
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101, Национальный банк Кыргызской Республики,
Отдел внешних и общественных связей:
телефон: (996 312) 669 009
факс: (996 312) 610 730
http://www.nbkr.kg
Целью издания журнала является официальная публикация нормативных
актов Национального банка для обеспечения коммерческих банков и общественности нормативными документами Национального банка и официальной информацией о деятельности Национального банка, а также проведение пропаганды банковского законодательства Кыргызской Республики.
Предположительная периодичность издания журнала - один раз в месяц на
кыргызском и русском языках.
Учредитель: Национальный банк Кыргызской Республики.
Издание зарегистрировано Министерством юстиции Кыргызской Республики,
свидетельство о регистрации СМИ № 321 от 5.10.1998 года.
Подготовлено к печати и отпечатано ОсОО «Триада-принт».
г. Бишкек, ул.Тыныстанова, 199-46.
Подписано в печать 30 марта 2015 г.
Отпечатано 3 апреля 2015 г.
Тираж 100 экз.
© Национальный банк Кыргызской Республики, 2015 год.
Настоящее издание не подлежит воспроизведению и распространению в любой
форме и любыми средствами без разрешения Национального банка Кыргызской
Республики. При перепечатке и переводе выдержек ссылка на издание «Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики» обязательна.

Кыргыз Республикасынын Улуттук
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету
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ишине тиешелщщ жалпы маалыматтарды, статистикалык тиркемелерди камтыйт.
Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени
Маалыматтык басылма Кыргыз Республикасынын экономикасына негизги
макроэкономикалык кёрсёткщчтёрщ жана анын секторлору боюнча статистикалык
маалыматтарды камтыйт. Ай сайын кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык
кёрёт.
Кыргыз Республикасынын тёлём теъдеми
Басылмада тышкы сектордун ёнщгщшщндёгщ акыркы тенденциялар чагылдырылат. Тиркемелеринде тёлём теъдеминин нейтралдуу формасы, тышкы соода тщзщмщ, эларалык камдар (резервдер) тышкы карыз боюнча маалыматтарды
камтыган таблицалар келтирилген. Чейрек сайын - январь, май, июль, октябрь
айларында кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.
Кыргыз Республикасында инфляция боюнча баяндама
Басылмада республикада жана анын региондорунда керектёё бааларынын динамикасы, инфляциянын негизги факторлорун анализдёёлёр, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын акчакредит саясат жагында кабыл алган чечимдери
жёнщндёгщ маалыматтар камтылып, кийинки мезгилге инфляциялык болжолдоолор келтирилет. Чейрек сайын кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пресс-релизи
Улуттук банкта жана бщтщндёй банк тутумунда бир апта ичинде болуп ёткён
жаъылыктарды, Улуттук банктын ыкчам маалыматтарын, финансы рыногу боюнча
аналитикалык материалдарды жана жалпыга маалымдоо каражаттары, юридикалык жактар жана жеке адамдар щчщн маалыматтарды камтыйт. Апта сайын кыргыз
жана орус тилдеринде жарыяланат.
Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жёнщндё отчет
Басылма Кыргыз Республикасынын финансы системасынын учурдагы абалын
экономиканын башка секторлору ёз ара байланышта кароого арынышы боюнча
аналитикалык маалыматты камтыйт. Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жёнщндё коомчулукка маалымдайт. Алты айда бир жолу кыргыз,
орус жана англис тилдеринде жарык кёрёт.

Издания Национального банка
Кыргызской Республики
Годовой отчет Национального банка Кыргызской Республики
Издание является полным отчетом Национального банка за прошедший год.
Содержит краткую информацию об экономическом развитии республики и денежно-кредитной политике, финансовую отчетность Национального банка, общие
сведения о НБКР, статические приложения. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.
Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики
Информационное издание содержит статические сведения по основным макроэкономическим показателям и секторам экономики Кыргызской Республики.
Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.
Платежный баланс Кыргызской Республики
«Платежный баланс Кыргызской Республики» отражает последние тенденции
в развитии внешнего сектора. В приложениях приводятся таблицы с данными по
нейтральной форме платежного баланса, структуре внешней торговли, международным резервам, внешнему долгу. Выпускается ежеквартально - в январе, мае,
июле, октябре на кыргызском, русском и английском языках.
Обзор инфляции в Кыргызской Республике
Издание содержит описание динамики потребительских цен в республике и ее
регионах, анализ основных факторов инфляции, информацию о решениях Национального банка Кыргызской Республики в области денежно-кредитной политики
и представляет прогноз инфляции на предстоящий период. Публикуется ежеквартально на кыргызском, русском и английском языках.
Пресс-релиз Национального банка Кыргызской Республики
«Пресс-релиз НБКР» содержит хронику событий, происходящих в Национаном банке и банковской системе в целом, оперативную информацию НБКР за неделю, аналитические материалы по финансовому рынку и другую информацию
к сведению СМИ (средства массовой информации), юридических и физических
лиц. Публикуется еженедельно на русском и кыргызском языках.
Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Реcпублики
Издание содержит аналитическую информацию о текущем положении финансовой системы Кыргызской Республики во взаимосвязи с другими секторами экономики. Информирование общественности о стабильности финансового сектора
Кыргызской Республики. Выпускается 1 раз в 6 месяцев на трех языках: кыргызском, русском и английском.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-ж., 25-февралындагы № 13/8

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 14-ноябрындагы
№ 48/7 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
берилүүчү лицензияга төлөм өлчөмү жөнүндө» токтомуна
толуктоолорду киргизүү тууралуу
Кыргыз Республикасындагы «Кыргыз Республикасында лицензиялыкуруксат берүү тутуму жөнүндө» мыйзам талабын аткаруу максатында
жана «Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө» мыйзамдын 13-беренесине,
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамдын
43-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 14-ноябрындагы №
48/7 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан берилүүчү
лицензияга төлөм өлчөмү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр
бекитилсин:
-1-пункт төмөнкү мазмундагы 9, 10 абзацтар менен толукталсын:
–– «маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга,
төлөмдөрдү ишке ашыруу ыкмаларына негизделген төлөм
системалары аркылуу өзүнүн ишинин натыйжасы болуп
саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү
үчүнчү жактардын пайдасына кабыл алуу жана эсептерди жүргүзүү
боюнча кызматтарды сунуштоо үчүн - эсептик көрсөткүчтүн он
эселенген өлчөмүндө;
–– бул процессингдик, клирингдик борбордун төлөм тутумунун
катышуучуларына үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептери
боюнча каржылык маалыматты (процессинг, клиринг) кабыл
алуу, иштетүү жана берүү боюнча кызматтарды көрсөтүү- эсептик
көрсөткүчтүн он эселенген өлчөмүндө.».
2. Юридика башкармалыгы:
–– бул токтомдун Улуттук банктын расмий 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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3. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Улуттук
банктын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана
Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
4. Токтом расмий жарыялангандан он беш календардык күн өткөндөн
кийин күчүнө кирет.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун
басары, айым Б.Ж.Жеенбаевага ыйгарылсын.

		

Төрага			

Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-ж., 25-февралындагы № 13/11

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
эмитирленген, алтындан жана күмүштөн даярдалган
аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды сатуу жана кайра сатып
алуу бааларын белгилөө жөнүндө» нускоо тууралуу
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кабыл алат:
1. Кароого сунушталган «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
тарабынан эмитирленген, алтындан жана күмүштөн даярдалган
аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды сатуу жана кайра сатып алуу
бааларын белгилөө жөнүндө» нускоо (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
–– бул 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 он беш күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
4. Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы Банк ишин
автоматташтыруу башкармалыгы менен бирдикте өлчөнгөн куймаларды
сатуу жана кайра сатып алуу бааларынын котировкаларынын
Улуттук банктын расмий сайтында өз убагында жайгаштырылышын
камсыздашсын.
5. Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы ушул токтом менен
Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын
жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун
басары, айым Б.Ж.Жеенбаевага ыйгарылсын.
		

Төрага			

Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 25-февралындагы
№ 13/11 токтомуна карата тиркеме
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
эмитирленген, алтын жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган
өлчөнгөн куймаларды сатуу жана кайра сатып алуу бааларын
белгилөө жөнүндө» нускоо
1. Жалпы жоболор
1. Бул нускоо «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө»
мыйзамга, Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 19-ноябрындагы
№ 51/8 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында
банктык баалуу металлдар рыногун калыптандыруу жана өнүктүрүү
концепциясына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын (мындан ары – Улуттук банк) башка ченемдик укуктук
актыларына ылайык иштелип чыккан.
2. Нускоодо, Улуттук банк өлчөнгөн куймаларды сатып өткөрүү
жана кайра сатып алуу операцияларын жүзөгө ашырууда ал тарабынан
эмитирленген, алтындан жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган
өлчөнгөн куймаларга (мындан ары – өлчөнгөн куймалар) баа белгилөө
тартиби аныкталат.
3. Өлчөнгөн куймаларды сатуу жана кайра сатып алуу баасы Улуттук
банк тарабынан күн сайын Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында (сом) Баалуу металлдар рыногунун Лондон ассоциациясынын (LBMA)
мурунку жумуш күнүндөгү кечки фиксингинин негизинде белгиленет.
4. Улуттук банк тарабынан өлчөнгөн куймалардын сатуу жана кайра
сатып алуу баасын эсептөө жана белгилөө ар бир куйманын түрүнө
(салмагына) жараша өз-өзүнчө жүргүзүлөт.
5. Өлчөнгөн куймалардын сатуу жана кайра сатып алуу баасы Улуттук
банктын расмий сайтынын башкы баракчасында жарыяланып турат.
2. Негизги түшүнүктөр жана кыскартуулар
6. Нускоодо төмөнкүдөй түшүнүктөр пайдаланылат:
1) баалуу металлдар – бул:
–– стандарттуу жана өлчөнгөн куйма түрүндөгү алтын;
–– стандарттуу жана өлчөнгөн куйма түрүндөгү күмүш.
2) аффинаждалган өлчөнгөн куймалар – Улуттук банк тарабынан
эмитирленген (чыгарылган) салмагы 1000 граммды түзгөн же ага
жетпеген, алтын куйманын лигатурдук салмагынын кеминде 99,95 99,99%, ал эми күмүш куйманын лигатурдук салмагынын кеминде 99,90%
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химиялык таза металл түзгөн, алтындан жана/же күмүштөн даярдалган,
маркировка басылган куймалар.
3) бир трой унциясы – 31,1035 граммды түзгөн салмак чени.
4) фиксинг – эл аралык баалуу металлдар рыногунда алтындын
(күмүштүн) бир трой унциясынын тең салмактанган баасы. Ал боюнча
Баалуу металлдар рыногунун Лондон ассоциациясынын (LBMA)
фиксингине катышуучулары тарабынан тооруктарды жүргүзүү учурунда
аталган ассоциациянын (LBMA) эрежелерине ылайык, алтынга (күмүшкө)
карата калыптанган мындай баалуу металлдарды сатып алуучулардын
бардык билдирмелери канааттандырылат.
5) Баалуу металлдар рыногунун Лондон ассоциациясы (LBMA) – 1987жылы Англия Банкынын колдоосу астында баалуу металлдар рыногунун
дүйнө жүзү боюнча алдыңкы банк-операторлор тарабынан түзүлгөн жана
баалуу металлдар менен соода жүргүзүү маселелери боюнча дүйнөнүн
ири коммерциялык эмес уюм болуп саналат.
3. Өлчөнгөн куймаларды сатуу баасын белгилөө тартиби
7. Өлчөнгөн куймаларды сатуу баасы төмөнкү көрсөткүчтөрдүн
негизинде аныкталат:
1) кечки фиксинг боюнча 1 трой унциясы үчүн алтындын (күмүштүн)
баасы - LBMА тарабынан мурунку жумуш күнү ичинде АКШ долларында,
Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын (сом) АКШ долларына
карата расмий курсу боюнча.
2) Өлчөнгөн куйманын салмагы – трой унциясында.
3) Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында (сом) өлчөнгөн
куйманын тиешелүү түрүнүн (салмагына) бирдигине карата орточо
сарптоолор төмөнкү формула боюнча аныкталат:
Өлчөнгөн куйманын тиешелүү түрүнүн (салмагынын) бирдигине
орточо сарптоолор аныкталат:
Cорт = (С1xК1)+(С2xК2)+…+(СnxКn) /(К1+К2+...+Кn),
мында,
Сорт – өлчөнгөн куйманын тиешелүү түрүнүн (салмагынын) бирдигине
кеткен орточо сарптоо;
С1,С2...Сn – эсептешүү күнүнө карата сатып өткөрүлбөгөн, өлчөнгөн
куйманын ар бир партиясы боюнча куймалардын тиешелүү түрүнүн
(салмагынын) бирдигине кеткен сарптоолор. Өлчөнгөн куймалардын
бирдигине кеткен сарптоолордо аларды даярдоого кеткен айкын
сарптоолор
(металл наркын эске алуусуз), таңычактоого, ташып
жеткирүүгө кеткен сарптоолор, камсыздандырууга жана бажы
тариздетүүсүнөн өткөрүүгө кеткен чыгашалар камтылат.
К1, К2...Кn – эсептешүү күнүнө карата сатып өткөрүлбөгөн, өлчөнгөн
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куймалардын ар бир партиясы боюнча куймалардын тиешелүү түрүнүн
(салмагынын) саны.
4) Улуттук банктын комиссиялык үстөк акысы (пайыздарда) өлчөнгөн
куйманын түрүнө (салмагына) жараша төмөнкү өлчөмдөрдө белгиленет.
Куйманын грамм боюнча салмагы

Комиссиялык үстөк баа,
пайыздарда

1,0

0,5

2,0

0,4

5,0

0,3

10,0

0,2

31,1035

0,1

100,0

0,1

8. Өлчөнгөн куймалардын грамм боюнча салмагы трой унциясында
төмөнкү формула боюнча кайрадан эсептелинет:
Куйманын салмагы унцияда = куйманын грамм боюнча салмагы /бир
трой унциясы
Куйманын грамм
боюнча салмагы

Бир трой унциясы,
грамм боюнча

Куйманын трой унциясында эсептелинген
салмагы

1,0

31,1035

0, 032

2,0

0, 064

5,0

0,161

10,0

0,322

31,1035

1,000

100,0

3,215

9. Өлчөнгөн куймалардын сатуу баасын эсептөө жана аны белгилөө
ушул нускоонун 1-тиркемесине ылайык жүргүзүлөт.
10. Тиешелүү түрдөгү өлчөнгөн куйманын бирдигине орточо
сарптоолордун мааниси Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын начальниги тарабынан бекитилет жана жаңы маанилер бекитилгенге
чейин колдонулат.
11. Тиешелүү түрдөгү (салмактагы) өлчөнгөн куйманын бирдигине
орточо сарптоолордун жаңы маанилерин эсептөө жана аны белгилөө,
өлчөнгөн куймалардын жаңы партиясы даярдалып, алар Улуттук банктын
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Камдык фондусунун сактоо жайына түшкөндөн кийин ишке ашырылат.
12. Тиешелүү түрдөгү (салмактагы) өлчөнгөн куймалардын бирдигине
орточо сарптоолордун жаңы мааниси эсептөө учурунда Улуттук банктын
борбордук аппаратынын жана областтык башкармалыктарынын
тескөөсүндө турган ошол түрдөгү куймалардын бардык партияларын
эсептөөнүн негизинде аныкталат. Мында, алар үчүн төлөнгөн, бирок
сатып алуучуга бериле элек куймалар, ошондой эле Улуттук банктын
Борбордук аппаратынын жана областтык башкармалыктарынын
кассалары аркылуу сатылып алынган өлчөнгөн куймалар эске алынбайт.
4. Өлчөнгөн куймаларды кайра сатып алуу баасын
белгилөө тартиби
13. Өлчөнгөн куймаларды кайра сатып алуу баасы төмөнкү
көрсөткүчтөрдүн негизинде аныкталат:
1) кечки фиксинг боюнча 1 трой унциясы үчүн алтындын (күмүштүн)
баасы - LBMА тарабынан мурунку жумуш күнү ичинде АКШ долларында,
Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын (сом) АКШ долларына
карата расмий курсу боюнча.
2) Өлчөнгөн куйманын салмагы - трой унциясында.
3) Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында (сом) өлчөнгөн
куйманын тиешелүү түрүнүн (салмагына) бирдигине карата орточо
сарптоолор (металл наркын эске алуусуз) ушул нускоонун 7-пунктунун
3-пунктчасына ылайык формулада аныкталат.
14. Өлчөнгөн куймаларды кайра сатып алуу баасын эсептөө жана аны
белгилөө ушул нускоонун 2-тиркемесине ылайык жүргүзүлөт.
15. Өлчөнгөн куймаларды сатуу жана кайра сатып алуу бааларынын
маанисин тегеректөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен
Улуттук банктын 2011-жылдын 13-октябрындагы № 631/35/10 «Кыргыз
Республикасында нак эсептешүүлөрдү жүргүзүү учурунда тыйын
калдыгынын суммасын тегеректөө тартиби жөнүндө» токтомдо каралган
тартипте ишке ашырылат.
17. Өлчөнгөн куймаларды сатуу жана кайра сатып алуу баасын
белгилөө боюнча эсептешүүлөрдүн аткарылышына контролдук Нак акча
менен иш алып баруу башкармалыгынын начальнигине жүктөлөт.
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А
1
2
3
4
5
6

№

1
1,0
2,0
5,0
10,0
31,1035
100,0

Куйманын
грамм
боюнча
салмагы

Металл баасы
1 унция
Улуттук
алтындын банктын
(күмүш- _______
түн)
карата
баасы
расмий
_______
курсу
карата
($/сом)
кечки
фиксинг
($ түрүндө)
2=1/31,1035
3
4
0,032
0,064
0,161
0,322
1,000
3,215

Куйманын
салмагы
унцияда

5=2*3*4

Алтындын
(күмүштүн)
баасы
(сом,
тыйын)

6

7=5+6

8
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1

9=7*8/100+7

Улуттук
Улуттук
Улуттук
Куйманын
банктын
банктын
банктын сатуу баасы
куйманы комиссия- комиссия- (сом, тыйын)
даярдоо- лык үстөк лык үстөк
го кеткен
баасыз
баасы,
орточо
куйманын пайыздарсарптообаасы
да
лору
(сом,
(сом,
тыйын)
тыйын)

Өлчөнгөн куймалардын 20__-жылдын _________________ карата
сатуу баасын эсептөө жана аны белгилөө
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
эмитирленген, алтындан жана күмүштөн даярдалган
аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды сатуу жана
кайра сатып алуу бааларын белгилөө жөнүндө нускоонун
1-тиркемеси
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Өлчөнгөн куймалардын сатуу баасын эсептөөдө төмөнкү ыкмалар
колдонулат:
1-графа – өлчөнгөн куймалардын салмагы грамм боюнча;
2-графа – өлчөнгөн куймалардын салмагы трой унциясында;
3-графа – LBMA тарабынан мурунку жумуш күнү белгиленген кечки
фиксинг боюнча бир унция үчүн баа;
4-графа – Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын АКШ
долларына карата расмий курсу;
5-графа – 2-графа * 3-графа * 4-графа;
6-графа – өлчөнгөн куймаларга кеткен, ушул нускоонун 7-пунктунун
3-пунктчасына ылайык эсептелинген сом түрүндө туюндурулган орточо
сарптоолор (металл наркын кошпогондо);
7-графа – 5-графа + 6-графа;
8-графа – пайыздарда туюндурулган комиссиялык үстөк баа;
9-графа – 7-графа * 8-графа / 100 + 7-графа;
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1,0

1

17

5,0

10,0

31,1035

100,0

3

4

5

6

2,0

1

А

2

Куйманын
грамм боюнча салмагы

№

3,215

1,000

0,322

0,161

0,064

0,032

2 = 1/ 31,1035

Куйманын салмагы унцияда

3

1 унция алтындын (күмүштүн)
баасы _______
карата кечки
фиксинг
($ түрүндө)
4

Улуттук
банктын
_______
карата
расмий
курсу
($/сом)

Металлдын баасы

5

Улуттук банктын куйманы
даярдоого
кеткен орточо
сарптоолору
(сом, тыйын)
6= 2*3*4+5

Куйманы
сатып алуу
баасы (сом,
тыйын)

Өлчөнгөн куймалардын 20__-жылдын _________________ карата
кайра сатып алуу баасын эсептөө жана аны белгилөө
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
эмитирленген, алтындан жана күмүштөн даярдалган
аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды сатуу жана
кайра сатып алуу бааларын белгилөө жөнүндө нускоонун
2-тиркемеси
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Өлчөнгөн куймаларынын кайра сатып алуу баасын эсептөөдө
эсептөөнүн төмөнкү ыкмасы колдонулат:
1-графа – өлчөнгөн куймалардын салмагы грамм боюнча;
2-графа – өлчөнгөн куймалардын салмагы трой унциясында;
3-графа – LBMA тарабынан мурунку жумуш күнү белгиленген кечки
фиксинг боюнча бир унция үчүн баа;
4-графа – Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын АКШ долларына карата расмий курсу;
5-графа – өлчөнгөн куймаларга кеткен, ушул нускоонун 7-пунктунун
3-пунктчасына ылайык эсептелинген сом түрүндө туюндурулган орточо
сарптоолор (металл наркын кошпогондо);
6-графа – 2-графа * 3-графа * 4-графа + 5-графа.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-ж., 25-февралындагы № 13/12

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген,
алтындан жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган өлчөнгөн
куймаларды сатуу жана кайра сатып алуу эрежелерин
бекитүү тууралуу
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кабыл алат:
1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген,
алтындан жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган өлчөнгөн
куймаларды сатуу жана кайра сатып алуу эрежелери (кошо тиркелет)
бекитилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
–– бул 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 он беш күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
4. Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы ушул токтом менен
Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын
жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун
басары, айым Б.Ж.Жеенбаевага ыйгарылсын.

		

Төрага			

Т.Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 25-февралындагы
№ 13/12 токтомуна карата тиркеме
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген,
алтындан жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган өлчөнгөн
куймаларды сатуу жана кайра сатып алуу эрежелери
1. Жалпы жоболор
1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген,
алтындан жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган өлчөнгөн
куймаларды сатуу жана кайра сатып алуу эрежелери (мындан ары –
Эреже) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө» мыйзамына жана Улуттук банктын башка ченемдик
укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан.
2. Эрежеде Улуттук банк тарабынан эмитирленген, алтындан жана
күмүштөн даярдалган аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды (мындан
ары - өлчөнгөн куймалар) жеке адамдарга жана юридикалык жактарга
сатуу жана Улуттук банктын аларды кайрадан сатып алуу тартиби
аныкталат.
2. Алтындан жана күмүштөн даярдалган өлчөнгөн
куймаларды сатуу
3. Жеке адамдарга жана юридикалык жактарга өлчөнгөн куймаларды
сатуу Улуттук банктын Борбордук жүгүртүү кассасы жана областтык
башкармалыктардын жүгүртүү кассалары аркылуу нак же нак эмес
формада ишке ашырылат.
4. Өлчөнгөн куймаларды сатуу жана кайра сатып алуу баасы Улуттук
банк тарабынан белгиленет.
5. Өлчөнгөн куймаларды жеке адамдарга жана юридикалык жактарга
сатуу, алардын ким экендигин тастыктаган документтин (паспорту,
аскердик билети, аскер кызматчысынын ким экендигин тастыктаган
күбөлүгү, ж.б.) негизинде жүзөгө ашырылат.
6. Өлчөнгөн куймаларды сатуу алардын келип чыгышын тастыктаган
сертификатты милдеттүү түрдө кошо тиркөө менен ишке ашырылат.
7. Салмагы 100 граммдык өлчөнгөн куймаларды сатуу учурунда жеке
адамдын жана юридикалык жактардын көз алдында аларды таразадан
өткөрүү ишке ашырылат. Таразалар, иш процессине көз салып турууга
мүмкүн болгондой жайгаштырылууга тийиш.
8. Өлчөнгөн куймаларды сатууну-сатып алууну борборлоштуруп
эсепке алуу максатында, сатылган куймалар тууралуу маалыматтар ушул
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Эрежеге карата 1-тиркемеде белгиленген формага ылайык маалымат
базасында чагылдырылууга тийиш.
9. Жеке адамдар жана юридикалык жактар үчүн Улуттук банктын
расмий сайтында өлчөнгөн куймаларды нак эмес эсептешүү аркылуу
сатуу жөнүндө маалыматтар жайгаштырылат: өлчөнгөн куймалардын
бар экендиги, сатуу жана кайра сатып алуу баасы, акча каражаттарын
чегерүү үчүн банктык реквизиттер.
10. Нак эмес эсептешүүдө нак акча Улуттук банктын тиешелүү эсебине
келип түшкөндөн кийин куймаларды берүү төмөнкүчө ишке ашырылат:
–– жеке адамдарга төлөм тапшырмасынын жана алардын ким
экендигин тастыктаган документтин негизинде;
–– юридикалык жактарга төлөм тапшырмасынын, ишеним каттын
жана алардын ким экендигин тастыктаган документтин негизинде.
11. Нак эмес эсептешүү учурунда өлчөнгөн куймаларды берүү Улуттук
банктын тиешелүү эсебине акча каражаттары келип түшкөндөн кийинки
жумушчу күнүнөн кечиктирбестен ишке ашырылат.
3. Алтындан жана күмүштөн даярдалган өлчөнгөн куймаларды
кайра сатып алуу
12. Жеке адамдардан жана юридикалык жактардан өлчөнгөн
куймаларды кайра сатып алуу Улуттук банктын Борбордук жүгүртүү
кассасы жана областтык башкармалыктарынын жүгүртүү кассаларында
ишке ашырылат.
13. Өлчөнгөн куймаларды кайра сатып алуу алардын сертификаты
болгон шартта гана жүргүзүлөт. Эгерде өлчөнгөн куйманын сертификаты
жок болсо же сертификаты айрылып же булганууга дуушар болуп, анын
маанисин түшүнүү кыйынчылыкка турса, өлчөнгөн куйма Улуттук банктын
кассири тарабынан анын эксперттерине кылдат экспертиза жүргүзүү үчүн
жөнөтүлөт.
14. Улуттук банктын Борбордук жүгүртүү кассасы жана областтык
башкармалыктарынын жүгүртүү кассалары өлчөнгөн куймаларды кайра
сатып алуу боюнча операцияларды ишке ашырууда аларга баштапкы
экспертиза жүргүзүү максатында төмөнкү атайы жабдууларды колдонот:
–– жарык берүү булагы;
–– өз
убагында
мамлекеттик
метрологиялык
текшерүүдөн
өткөндүгү тууралуу күбөлүккө жана ГОСТ 24104-88Е боюнча
кеминде 2-класстагы тактыкка ылайык келген метрологиялык
мүнөздөмөлөргө ээ экендиги тууралуу күбөлүк берилген жалпы
багытта колдонулуучу тараза;
–– портативдик рентгендик – флуоресценттик анализатор;
–– жарык бергичи менен чоңойтуп көрсөтүүчү айнек (кеминде 10 эсе
чоңойтуп көрсөтүүгө жөндөмдүү).
15. Өлчөнгөн куйманы кабыл алууда Улуттук банктын кассири аны
баштапкы экспертизадан өткөрөт. Экспертизанын натыйжалары ушул
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Эрежеге карата 1-тиркемеде белгиленген формага ылайык, маалымат
базасында чагылдырылат.
16. Салмагы 1, 2, 5, 10 жана 31.1035 граммды түзгөн өлчөнгөн
куймаларды
баштапкы
экспертизадан
өткөрүүдө
алардын
таңычактарынын бүтүндүгү жана кандай металлдан даярдалгандыгы
текшерилет.
17. Салмагы 100 граммдык өлчөнгөн куймаларды баштапкы
экспертизадан өткөрүүдө, куймадагы химиялык таза баалуу металлдын
грамм боюнча аныкталган салмагы жана ал кандай жасалгандыгы
текшерүүдөн өткөрүлөт. Таразалар, иш процессине көз салып турууга
мүмкүн болгондой жайгаштырылууга тийиш.
18. Баштапкы экспертизанын жүрүшүндө баалуу металлдын талапка
ылайыктуулугу тастыкталган шартта, Улуттук банктын кассири өлчөнгөн
куйманын Улуттук банк тарабынан эсептелинген сатып алуу наркына
барабар сумманы төлөп берет.
19. Эгерде кабыл алынып жаткан өлчөнгөн куйма баштапкы
экспертизадан өтпөй калса, Улуттук банктын кассири аны ушул Эрежеге
карата 2-тиркемеде белгиленген форма боюнча кылдат экспертизадан
өткөрүү тууралуу эки нускада актыны түзөт. Актынын бир нускасы Улуттук
банкта калат, ал эми экинчиси куйманы тапшырган жакка берилет.
20. Кабыл алынган өлчөнгөн куйманы кылдат экспертизадан өткөрүүнү
Улуттук банктын эксперттери ишке ашырат.
21. Кылдат экспертизанын акырында Улуттук банк өлчөнгөн куйманы
кылдат экспертизага кабыл алгандан кийинки он жумуш күнүнөн
кечиктирилбеген мөөнөттө экспертизанын корутундусу менен ошол
куйманы тапшырган адамды кол койдуруу аркылуу тааныштырат.
22. Кылдат экспертизанын жүрүшүндө баалуу металлдын талапка
ылайыктуулугу тастыкталган шартта, Улуттук банктын кассири өлчөнгөн
куйманын Улуттук банк тарабынан эсептелинген сатып алуу наркына
барабар сумманы төлөп берет.
23. Экспертизанын жүрүшүндө баалуу металлдын талапка ылайык
келбегендиги аныкталган шартта, акча каражаты төлөнүп берилбейт, ал
эми кабыл алынган куйма укук коргоо органдарына жөнөтүлөт.
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
эмитирленген, алтындан жана күмүштөн даярдалган
аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды сатуу
жана кайра сатып алуу эрежелерине карата
1-тиркеме
Экспертизадан өткөрүү натыйжалары камтылган, сатылган жана кайра
сатылып алынган аффинаждалган өлчөнгөн куймалардын маалымат
базасы
1.

Аты-жөнү (жеке адамдын/юридикалык жактын), паспорттундагы же ким экендигин тастыктаган документиндеги маалыматтар

2.

Баалуу металлдын аталышы

3.

Өлчөнгөн куйманын жана сертификаттын номери

4.

Экспертиза өткөрүлгөн күн

5.

100 гр. салмагындагы куймалардан тышкары, таңы- бар/жок
чакта коргоо белгисинин болушу (атайы жабдууда
текшерүү)

6.

Металлдын жана өлчөнгөн куйманын өзгөчө сапат
белгисинин талапка ылайык келиши (атайы жабдууда текшерүү)

7.

Өлчөнгөн куйманы кылдат кароого алуу (100 г салмактагы куйма үчүн) (куйманын капталы жылмакай экендигин, из түшпөгөндүгүн кылдат кароо)

8.

Өлчөнгөн куйма белгисинин талапка ылайык келиши (тамгалардын жана сандардын оттисктеринин ылайык келиши)

9.

Өлчөнгөн куйманын грамм боюнча айкын салмагы
(100 г салмактагы өлчөнгөн куйма үчүн)
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
эмитирленген, алтындан жана күмүштөн даярдалган
аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды сатуу
жана кайра сатып алуу эрежелерине карата
2-тиркеме
Өлчөнгөн куйманы толук экспертизадан өткөрүүгө кабыл алуу актысы
________________ шаары 		

20___-жылдын «___» ______

Бул акт, ______________________________________________________
(Улуттук банктын мекемесинин аталышы)

касса кызматкери_____________________________________тарабынан
(кассирдин аты-жөнү)

________ даана сандагы ________________________________ турган,
			

(металлы жана өзгөчө сапат белгиси)

______ грамм салмактагы № _________ сертификатка ээ өлчөнгөн куйманы (куймаларды) ____________________________________________

(жеке адамдын аты-жөнү же юридикалык жактын аталышы)

кабыл алган, анын байланыш телефону ___________________ , дареги
____________________________________________________________.
Улуттук банктын мекемесинин
касса кызматкери
__________________________________

_________________________

Юридикалык жактын (анын өкүлүнүн)
аты-жөнү же аталышы
__________________________________

_________________________

(Улуттук банктын мекемесинин аталышы, 		
кассирдин аты-жөнү)

(жеке адамдын аты-жөнү же юридикалык		
жактын (анын өкүлүнүн) аталышы

кол тамгасы

кол тамгасы

Экспертиза: ______________________________тарабынан жүргүзүлгөн.
(экспертизаны жүргүзгөн адамдын аты-жөнү жана кол тамгасы)

20 __ -жылдын «___» ______№ _____ ЭКСПЕРТИЗАНЫН КОРУТУНДУСУ:
_____________________________________________________________
Экспертизанын корутундусу менен тааныштым: ____________________

(кардардын аты-жөнү жана кол тамгасы)
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-ж., 25-февралындагы № 13/13

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
эмитирленген, алтын жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган
өлчөнгөн куймаларды экспертизадан өткөрүү тартиби жөнүндө»
нускоону бекитүү тууралуу
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кабыл алат:
1. Кароого сунушталган «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы тарабынан эмитирленген, алтын жана күмүштөн даярдалган
аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды экспертизадан өткөрүү тартиби
жөнүндө» нускоо (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
–– бул 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 он беш күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
4. Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы ушул токтом менен
Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын
жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун
басары, айым Б.Ж.Жеенбаевага ыйгарылсын.

		

Төрага			

Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 25-февралындагы
№ 13/13 токтомуна карата тиркеме
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
эмитирленген, алтындан жана күмүштөн даярдалган
аффинаждалган өлчөнгөн куймаларга экспертиза жүргүзүү
жөнүндө» нускоо
1. Жалпы жоболор
1. Бул нускоо Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамына, ошондой эле Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары – Улуттук банк)
ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан.
2. Нускоодо Улуттук банк тарабынан эмитирленген, алтындан жана
күмүштөн даярдалган аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды (мындан
ары - өлчөнгөн куймалар) жеке адамдардан жана юридикалык жактардан
кайра сатып алуу учурунда кылдат экспертиза жүргүзүү тартиби, ошондой
эле Улуттук банктын жана анын областтык башкармалыктарынын
кызматкерлеринин (кассирлер жана ревизия комиссиясынын мүчөлөрү)
шектүү куймалар табылган учурдагы иш алып баруу тартиби аныкталат.
3. Улуттук банк жеке адамдардан жана юридикалык жактардан
өлчөнгөн куймаларды кайра сатып алуу учурунда баштапкы экспертизаны
жүргүзүүгө тийиш. Баштапкы экспертизаны жүргүзүү боюнча бардык
операциялар Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан алтындан жана
күмүштөн даярдалган аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды сатуу жана
кайра сатып алуу эрежелерине ылайык ишке ашырылат.
4. Улуттук банк тарабынан чыгарылган өлчөнгөн куймалар гана
кылдат экспертизага кабыл алынат.
5. Кылдат экспертиза жүргүзүү үчүн кайра сатылып алынган өлчөнгөн
куймалардын суммасынын 7% өлчөмүндө төлөм кармалат.
6. Кылдат экспертиза 10 (он) жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөттө
жүргүзүлөт.
2. Негизги түшүнүктөр
7. Нускоодо төмөнкүдөй түшүнүктөр колдонулат:
1) аффинаждалган өлчөнгөн куймалар – Улуттук банк тарабынан
эмитирленген (чыгарылган) салмагы 1000 граммды түзгөн же ага
жетпеген, алтын куйманын лигатурдук салмагынын кеминде 99,95 99,99%, ал эми күмүш куйманын лигатурдук салмагынын кеминде 99,90%
26

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 2, 2015

химиялык таза металл түзгөн, алтындан жана/же күмүштөн даярдалган,
маркировка басылган куймалар;
2) өзгөчө сапат белгиси (пробасы) – куйманын салмагынын миң
бирдигиндеги үлүш түрүндө өлчөнгөн эритмедеги белгилүү бир баалуу
металлдын пайыздык катышы;
3) лигатурдук (брутто) салмагы – баалуу металлдан турган куйманын
айкын жалпы салмагы;
4) маркировка – бул, өлчөнгөн куйманын үстүңкү бетине басылган
белги, тамга, графикалык белгилер же куйманын мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн, идентификациялык тастыктоочу белгилерин аныктаган жазуулар.
5) атайы таңычак – өлчөнгөн куйманы жайгаштыруу үчүн атайы
ыңгайлаштырылган тик бурчтук түрүндө, бекем сактоо мүнөздөмөсүнө ээ
таңычак. Таңычактын бети жарыкка салып көрүүдө гана байкоого боло
турган люминесценттик жазууларды камтыган жука чел кабык менен
капталат;
6) бүтүндүгүн бузуу ыкмасы – өлчөнгөн куйманын бүтүндүгүн бузуу
менен анын курамын аныктоо ыкмасы;
7) бузбоо ыкмасы – өлчөнгөн куйманын бүтүндүгүн бузбастан эле,
металл курамын аныктоо ыкмасы;
8) атайы жабдуу – өлчөнгөн куйма, андан негизги баалуу металлдын
өзгөчө белгиси даярдалган метталды аныктоо үчүн каралган жабдууну
жана айкын салмакты аныктоочу жабдууну кошо алганда, бузбоо
ыкмасына таянуу менен экспертиза жүргүзүү үчүн каралган атайы жабдуу;
9) шектенүүнү жараткан куймалар – атайы таңычагынын бүтүндүгү
бузулган куймалар (салмагы 100 граммдык өлчөнгөн куймалардан
тышкары), салмагы 100 граммды түзгөн, үстүңкү бетинде кандайдыр бир
таасир этүүнүн (физикалык же химиялык) белгилери байкалган өлчөнгөн
куймалар. Баштапкы экспертизадан өтпөгөн куймалар да шектенүүнү
жараткан куймаларга кирет;
10) эксперт – Улуттук банктын Нак акча менен иш алып баруу
башкармалыгынын Эксперттик бөлүмүнүн башкы эксперти, жетектөөчү
эксперти, Улуттук банктын областтык башкармалыгынын Акча жүгүртүү
бөлүмүнүн атайын жабдууну колдонуу аркылуу баалуу металлдардан
даярдалган куймаларга кылдат экспертизаны жүзөгө ашырган башкы
адиси/начальниги;
11) кассир – Улуттук банктын Борбордук жүгүртүү кассасынын жана
областтык башкармалыктарынын кассаларынын өлчөнгөн куймаларды
сатуу жана кайра сатып алуу операцияларын ишке ашырган кассирлери;
12) жак – жеке адамдар жана юридикалык жактар;
13) Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы – Улуттук банктын
Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы;
14) Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын
Эксперттик бөлүмү – Улуттук банктын Нак акча менен иш алып баруу
башкармалыгынын Эксперттик бөлүмү;
15) ОБ – Улуттук банктын областык башкармалыгы.
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3. Улуттук банктын жүгүртүү кассаларын жабдуу боюнча талаптар
8. Өлчөнгөн куймаларды кылдат экспертизадан өткөрүү максатында
Улуттук банктын Борбордук жүгүртүү кассасы жана областтык
башкармалыктарынын кассалары төмөнкүдөй атайы жабдуулар менен
камсыздалууга тийиш:
1) өз убагында мамлекеттик метрологиялык текшерүүдөн өткөндүгү
тууралуу күбөлүккө жана ГОСТ 24104-88Е боюнча кеминде 2-класстагы
тактыкка ылайык келген метрологиялык мүнөздөмөлөргө ээ экендиги
тууралуу күбөлүк берилген жалпы багытта колдонулуучу тараза;
2) портативдик же столго орнотулуучу рентгенофлуоресценттик
анализатор;
3) калыңдыкты өлчөгөн жабдуу;
4) жарык берүүчү булак;
5) жарык бергичи менен чоңойтуп көрсөтүүчү айнек (кеминде 10 эсе
чоңойтуп көрсөтүүгө жөндөмдүү);
6) штангенциркуль.
9. Нускоонун 8-пунктунда көрсөтүлгөн жабдуулар тизмеги Нак акча
менен иш алып баруу башкармалыгынын сунушу боюнча өзгөртүлүшү же
толукталышы мүмкүн.
4. Шектенүүнү жараткан өлчөнгөн куймаларды кылдат
экспертизадан өткөрүү тартиби
10.Кылдат экспертизага төмөнкү өлчөнгөн куймалар кабыл алынат:
–– баштапкы экспертизадан өтпөй калгандар;
–– үстүңкү бети чийилген, тышкы таасирлердин белгилери байкалган,
бирок белгиси (маркировкасы) толугу менен же анын бөлүгү
сакталып калган өлчөнгөн куймалар;
–– сертификаты жок куймалар;
–– чети айрылып, так түшкөн же чиймеленип, баштапкы сапатын
жоготкон сертификатка ээ куймалар.
11. Экспертизадан өткөрүүнү баштоо алдында жумуш орду
талаптагыдай абалга келтирилүүгө тийиш, б.а. буюмдар орду-ордуна
жайгаштырылып, керектүү шаймандар жана салмак өлчөөчү таштар
иштөө абалында болушу зарыл.
12. Өлчөнгөн куйманы кылдат экспертизадан өткөрүү учурунда ушул
нускоонун 8-пунктунда көрсөтүлгөн атайы жабдуулар колдонулат.
13. Шектенүүнү жараткан өлчөнгөн куйманы кылдат экспертизадан
өткөрүү Улуттук банктын эксперти тарабынан талап кылынган ыкмада
ишке ашырылат жана анда төмөнкүдөй иш-чаралар камтылат:
–– атайын таңычакты жарыкка салып, текшерүүдөн өткөрүү (1, 2, 5,
10 жана 31.1035 граммдык салмактагы өлчөнгөн куймалар үчүн);
–– өлчөнгөн куйманын үстүнкү бетине түшүрүлгөн белгинин
(маркировканын) сапатын текшерүү (так, айкын түшүрүлгөндүгүн,
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оңдолбогондугун, тамгалардын жана сандардын жылышып
кетпегендигин, куйманын бетинде башка эч нерсе жок, жылмакай
экендигин);
–– куймалардын өлчөмүн аныктоо;
–– куйма даярдалган баалуу металлдын курамын аныктоо
(рентгенофлуоресценттик ыкмада);
–– өлчөнгөн куймадагы химиялык таза баалуу металлдын грамм
боюнча өлчөнгөн салмагын аныктоо;
–– алтын куйманын калыңдыгын жана сапатын аныктоо (атайы
ыкманы колдонуу менен, өлчөнгөн куйманын курамында башка
кошулмалардын жоктугун контролдоо).
14. Кылдат экспертиза, ушул нускоонун 1-тиркемесинде белгиленген
форма боюнча ар бир өлчөнгөн куймага өзүнчө экспертизалык корутундуну тариздөө менен ишке ашырылат, ага эксперт кол коюп, Улуттук
банктын Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын Эксперттик
бөлүмүнүн начальнигинин/областтык башкармалыктын начальнигинин
кол тамгасы менен күбөлөндүрүлөт. Экспертизанын натыйжалары
өлчөнгөн куйманы кабыл алуу актысында чагылдырылып, ал кассирге
өткөрүлөт. Экспертизанын корутундусу жана актынын көчүрмөсү Улуттук
банктын Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын Эксперттик
бөлүмүнүн / областтык башкармалыктын ички документтеринде көктөлөт.
15. Өлчөнгөн куйманын аныктыгын кылдат экспертизадан өткөрүү
менен тастыктоо учурунда, куйма актысы менен бирге кассирге
кайтарылып берилет.
16. Куйманын жасалма экендигин кылдат ишке ашырылган экспертиза
тастыктаган шартта, ошол куйма аны тапшырган адамга кайтарылып
берилбейт, ал ушул нускоонун 21-пунктунун талабына ылайык, тиешелүү
укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилет.
17. Кылдат экспертизанын натыйжалары ушул нускоого карата
3-тиркемеде белгиленген формага ылайык маалымат базасында
чагылдырылат.
5. Шектенүүнү жараткан куйма табылган учурда
кызматкерлердин иш алып баруусу
18. Улуттук банктын мекемелеринин кассасына ревизия жүргүзүлгөн
учурда, таңычактары бузулган же белгиси (маркировка) өчкөн
куймаларды тапкан кызматкерлер аларды ошол жумуш күнү ичинде
дароо экспертизага жөнөтүүгө милдеттүү.
19. Улуттук банктын кызматкерлери ушул нускоонун 10-пунктунда
белгиленген шектенүүнү жараткан куйманы тапкан учурда, ал
тууралуу Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын/областтык
башкармалыктын начальниктерине дароо маалымдоого милдеттүү.
20. Жасалма куймалар аныкталган ар бир учурда областтык
башкармалыктардын эксперттери Нак акча менен иш алып баруу
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башкармалыгынын Эксперттик бөлүмүнө маалымдап турууга тийиш.
21. Кылдат экспертизаны жүргүзүүнүн натыйжасында жасалма
куймалар табылган шартта Улуттук банктын Нак акча менен иш алып
баруу башкармалыгы / областтык башкармалык бул факт тууралуу укук
коргоо органдарына маалымдоо менен бирге эле, аларга ошол куйманы
ушул нускоого карата 2-тиркемеде белгиленген формада тиешелүү
кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына ылайык өткөрүп берүүгө тийиш.
Тиешелүү акт 2 нускада таризделинип, алардын бири жасалма куйма
жана экспертизанын корутундусу менен бирге укук коргоо органдарына
берилет, ал эми экинчиси Улуттук банкта калат.
22. Улуттук банк, эгерде кылдат ишке ашырылган экспертиза
өлчөнгөн куйманын металл тазалыгы боюнча белгиленген талаптарга
ылайык келбей тургандыгын тастыктаса, тиешелүү ыкманын негизинде
куйманын химиялык курамына талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү боюнча
көз карандысыз эксперт (лаборатория) менен келишим түзүшү мүмкүн.
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«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
тарабынан эмитирленген, алтындан жана
күмүштөн даярдалган аффинаждалган өлчөнгөн
куймаларга экспертиза жүргүзүү жөнүндө»
нускоого карата
1-тиркеме
Өлчөнгөн куймалар боюнча
№ ______ кылдат экспертизанын корутундусу
_____________________________________________________________
(экспертизадан өткөргөн мекеменин аталышы)

Келип түшүү булагы
Келип түшкөн күнү
Экспертиза өткөрүлгөн күнү
Таңычактагы өлчөнгөн куйманын мүнөздөмөсү
1. Баалуу металлдын аталышы
2. Өлчөнгөн куйманын жана сертификаттын номери
3. 100 гр. салмагындагы куймалардан тышкары, таңычакта коргоо белгисинин болушу
4. Куйманын грамм түрүндөгү айкын салмагы (куйманын анык
салмагынын жана андан четтөөсүнүн талапка ылайык келиши)
5. Өлчөнгөн куйманын сертификатта көрсөтүлгөн өзгөчө сапат
белгисине ылайык келиши (Рентгеннофлуоресценттик
контролдоо)
6. Өлчөнгөн куймада кандайдыр бир башка кошулмалардын
болушу (контролдоо)
7. Куйма белгисинин талапка ылайык келиши
(«ооба/жок»)
8. Өлчөмү, мм
9. Калыңдыгы, мм
Корутунду

Эксперт_________________ ___________________________
		
(кол тамгасы)		
(аты-жөнү)
Улуттук банктын
Нак акча менен иш алып баруу
башкармалыгынын Эксперттик
бөлүмүнүн / областтык
башкармалыгынын начальниги ____________ __________________
				
(кол тамгасы)
(аты-жөнү)
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«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
эмитирленген, алтындан жана күмүштөн даярдалган
аффинаждалган өлчөнгөн куймаларга экспертиза жүргүзүү
жөнүндө» нускоого карата
2-тиркеме
20___-жылдын «___» ___________№ ____
жасалма өлчөнгөн куйманы
кабыл алуу-өткөрүү акты
_____________________________________________________________
(Улуттук банктын мекемесинин аталышы)

атынан ______________________________________________________
(кызмат орду, аты-жөнү)

_____________________________________________________________
(укук коргоо органдары)

атынан ______________________________________________________
(кызмат орду, аты-жөнү)

жасалма куйманы, төмөнкү опиське ылайык өткөрүп берген:
Баалуу
металлдын
түрү

Өзгөчө
сапат
белгиси

Куйманын
грамм
боюнча
өлчөнгөн
салмагы

Саны

Жасалма
куйманы
даярдоо
ыкмасы

Тиркеме: жасалма куйма 				
кабыл алуу актысынын көчүрмөсү 		
экспертизанын корутундусунун көчүрмөсү 		

Келип
түшүү
булагы

Кабыл
алуу
актысынын №

Эскертүү

- ________ даана.
- ________ бет.
- ________ бет.

Улуттук банктын өкүлү/ ___________________________
			
(аты-жөнү жана кол тамгасы)
Укук коргоо органынын өкүлү ____________________________________
				
(аты-жөнү жана кол тамгасы)
Кызматтык күбөлүгү ______________
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«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
эмитирленген, алтындан жана күмүштөн даярдалган
аффинаждалган өлчөнгөн куймаларга экспертиза жүргүзүү
жөнүндө» нускоого карата
3-тиркеме

Экспертизанын натыйжалары камтылган
өлчөнгөн куймалар боюнча маалымат базасы
1.

Аты-жөнү (жеке адамдын/юридикалык
жактын)

2.

Баалуу металлдын аталышы

3.

Өлчөнгөн куйманын жана сертификаттын
номери

4.

Экспертиза өткөрүлгөн күн

5.

100 гр. салмагындагы куймалардан тышкары, таңгычакта коргоо белгисинин болушу (атайы шайман менен текшерүү)

бар/жок

6.

Металлдын жана өлчөнгөн куйманын
өзгөчө сапат белгисинин талапка ылайык
келиши (атайын жабдууда текшерүү)

талапка ылайык
келет/талапка ылайык
келбейт

7.

100 гр. түзгөн куйма үчүн – жалпы өлчөнгөн куйманы кылдат текшерүү (куйманын
бетинде башка эч нерсе жок, жылмакай
экендигин кароо)

8.

Өлчөнгөн куйманын белгисинин талапка ылайык келиши (тамгалардын жана
сандардын оттисктеринин талапка
ылайык келиши)

9.

Куйманын граммда айкын салмагы (100
гр. түзгөн куйма үчүн)

талапка ылайык
келет/талапка ылайык
келбейт

Эксперт__________________ ___________________________
		
(кол тамгасы)		
(аты-жөнү)
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-ж., 4-мартындагы № 14/1

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-февралындагы
№ 13/11 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
эмитирленген, алтындан жана күмүштөн даярдалган
аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды сатуу жана кайра сатып
алуу бааларын белгилөө жөнүндө» нускоо тууралуу» токтомуна
толуктоо киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-февралындагы
№ 13/11 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
эмитирленген, алтындан жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган
өлчөнгөн куймалардын сатуу жана кайра сатып алуу бааларын белгилөө
жөнүндө» нускоо тууралуу» токтомуна сунушталган толуктоо (кошо
тиркелет) бекитилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
–– ушул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
–– токтом расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн аны Кыргыз Республикасынын Юстиция
министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
4. Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы ушул токтом менен
Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын
жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун
басары, айым Б.Ж.Жеенбаевага ыйгарылсын.
		

Төрага			

Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 4-мартындагы № 14/1 токтомуна
Тиркеме

Улуттук банк Башкармасынын 2015–жылдын 25-февралындагы
№ 13/11 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
эмитирленген, алтындан жана күмүштөн даярдалган
аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды сатуу жана кайра сатып
алуу бааларын белгилөө жөнүндө» нускоо тууралуу»
токтомуна толуктоо
Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-февралындагы №
13/11 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген, алтындан жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган өлчөнгөн
куймаларды сатуу жана кайра сатып алуу бааларын белгилөө жөнүндө»
нускоо тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы тарабынан эмитирленген, алтындан жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды сатуу жана кайра сатып
алуу бааларын белгилөө жөнүндө» нускоонун:
7-пунктунун 3-пунктчасынын бешинчи абзацындагы «кеткен
сарптоолор» деген сөздөрдөн кийин «салыктар» деген сөз менен толукталсын.
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Редакциялык тактоолор
I. «Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын ченемдик актылары»
журналынын 2014–жылдын № 9 санында токтомдун тиркемесинин тексти так көрсөтүлбөгөндүгүнө байланыштуу:
- Расмий тилинде көрсөтүлгөн «Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын 27-ноябрындагы № 53/10 «Улуттук банк Башкармасынын
2011-жылдын 27-июлундагы № 40/4 «Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтомунун тиркемесинде:
48-барагында тексти төмөнкүдөй редакцияда окулсун:
«валюте на сумму не менее 1 000 000 (один миллион) сомов или
эквивалентную сумму в иностранной валюте по официальному курсу
Национального банка, действующему на день подачи заявления;
и) единая справка налоговых органов:
–– об отсутствии задолженности перед бюджетом на момент подачи
документов;
–– о регистрации контрольно-кассовой машины (приложение 3);
к) копия договора аренды, содержащего данные, позволяющие идентифицировать помещение обменного бюро или правоустанавливающего
документа, подтверждающего право собственности на помещение обменного бюро, заверенная печатью заявителя;
л) приказ о назначении должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем при проведении обменных операций с
наличной иностранной валютой.
При перерегистрации лицензии дополнительно к вышеперечисленным документам прилагается справка банка или иного юридического
лица, с которым заключен договор на представление ежедневной отчетности о деятельности действующего обменного бюро, согласно приложению 7.»;
- в пункте 44:
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) повторного обращения заявителя и/или любых его участников
(в том числе путем создания нового юридического лица или участия в
уставном капитале другого юридического лица), у которых в течение последних трех лет была отозвана лицензия на право проведения обменных опе-»;
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51-барагында тексти төмөнкүдөй редакцияда окулсун:
«- Приложения 4, 8 и 9 признать утратившими силу;
- Положение дополнить приложением 8-1 следующего содержания:
«Приложение 8-1
к Положению о порядке
выдачи лицензии на право
проведения обменных операций
с наличной иностранной валютой
Примерный перечень документов, представляемых юридическими,
физическими лицами в качестве источников происхождения оборотных
средств обменного бюро:
1) Юридические лица:
–– копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках
удостоверенные
уполномоченными
органами
Кыргызской
Республики или;
–– копии финансовой отчетности, декларации или иные документы о
финансовом состоянии, заверенные заявителем;
–– копию аудиторского заключения (в случае если данное требование
установлено законодательством);
2) Физические лица - справки, декларации, договора купли-продажи/
дарения, право на наследование суммы, имущества и др.
3) Иные документы подтверждающие источники происхождения оборотных средств обменного бюро, не запрещенные законодательными актами Кыргызской Республики.
Документы, представляемые в Национальный банк в соответствии
с настоящим Положением и содержащие более одного листа, должны
быть описаны полистно, прошиты, пронумерованы, подписаны и заверены надлежащим образом, документы могут быть представлены в виде
брошюр, отпечатанных типографским способом.
Документы или их копии, представляемые на иностранном языке,
должны быть переведены на кыргызский и/или русский языки и заверены
в установленном порядке.».
II. «Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын ченемдик актылары» журналынын 2015-жылдын № 1 санындагы тиркемедеги коддордун
так көрсөтүлбөгөндүгүнө байланыштуу:
- Мамлекеттик жана расмий тилдеринде көрсөтүлгөн «Улуттук
банк Башкармасынын 2014-жылдын 8-декабрындагы № 54/4 «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классифика37
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торун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду
киргизүү жөнүндө» токтомунун тиркемесинде:
10-барагында:
- төлөмдүн коду:
11516300

Ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүү суммаларын
которуу боюнча Армения Республикасынын милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандык үчүн түшкөн
пайыздар

төмөнкүдөй редакцияда окулсун:
11516400

Ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүү суммаларын
которуу боюнча Армения Республикасынын милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандык үчүн түшкөн
пайыздар

70-барагында:
- төлөмдүн коду:
11516300

Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение
обязательств Республикой Армения по перечислению
сумм от распределения ввозных таможенных пошлин

төмөнкүдөй редакцияда окулсун:
11516400

Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение
обязательств Республикой Армения по перечислению
сумм от распределения ввозных таможенных пошлин
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
№ 13/8 от 25 февраля 2015 г.

О внесении дополнений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «О размере платы
за лицензии, выдаваемые Национальным банком Кыргызской
Республики» от 14 ноября 2007 года № 48/7
Во исполнение Закона Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике», в соответствии со
статьей 13 Закона Кыргызской Республики «О неналоговых платежах»
и статьей 43 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке
Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской
Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О размере платы за лицензии, выдаваемые
Национальным банком Кыргызской Республики» от 14 ноября 2007 года
№ 48/7 следующие дополнения:
- пункт 1 дополнить абзацами 9 и 10 следующего содержания:
–– «за оказание услуг по приему и проведению 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 – десятикратный размер
расчетного показателя;
–– за оказание услуг по приему, обработке и выдаче финансовой
информации (процессинг, клиринг) по платежам и расчетам
третьих лиц участникам платежной системы, данного
процессингового, клирингового центра – десятикратный размер
расчетного показателя».
2. Юридическому управлению:
–– опубликовать настоящее постановление на официальном 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. Управлению платежных систем довести настоящее постановление
до сведения структурных подразделений, областных управлений и представительства в Баткенской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати календарных дней со дня официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики
Жеенбаеву Б.Ж..

Председатель

		

Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
№ 13/11 от 25 февраля 2015 г.

Об Инструкции по установлению Национальным банком
Кыргызской Республики цены продажи и цены обратного
выкупа аффинированных мерных слитков из золота и серебра,
эмитированных Национальным банком Кыргызской Республики
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном банке
Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской
Республики постановляет:
1. Утвердить Инструкцию по установлению Национальным банком
Кыргызской Республики цены продажи и цены обратного выкупа аффинированных мерных слитков из золота и серебра, эмитированных
Национальным банком Кыргызской Республики (прилагается).
2. Юридическому управлению:
–– опубликовать настоящее постановление на официальном 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.
4. Управлению денежной наличности совместно с Управлением по
автоматизации деятельности банка обеспечить непрерывное и своевременное размещение котировки цены продажи и цены обратного выкупа
мерных слитков на официальном сайте Национального банка.
5. Управлению денежной наличности довести настоящее постановление до сведения структурных подразделений, областных управлений и
представительства Национального банка Кыргызской Республики в
Баткенской области.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики
Б.Ж.Жеенбаеву.
		

Председатель			
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Приложение к постановлению
Правления Национального банка
Кыргызской Республики
от 25 февраля 2015 года № 13/11

Инструкция
по установлению Национальным банком Кыргызской Республики
цены продажи и цены обратного выкупа аффинированных мерных
слитков из золота и серебра, эмитированных Национальным
банком Кыргызской Республики
1. Общие положения
1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законом
«О Национальном банке Кыргызской Республики», Концепцией создания и развития рынка банковских драгоценных металлов Кыргызской
Республики, утвержденной постановлением Правления Национального
банка Кыргызской Республики от 19 ноября 2014 года № 51/8, а также другими нормативными правовыми актами Национального банка
Кыргызской Республики (далее – Национальный банк).
2. Настоящая Инструкция определяет порядок установления
Национальным банком цен на аффинированные мерные слитки из золота и серебра, эмитированных Национальным банком (далее – мерные
слитки) при осуществлении Национальным банком операций по реализации и обратного выкупа мерных слитков.
3. Цена продажи и цена обратного выкупа на мерные слитки устанавливаются Национальным банком ежедневно в национальной валюте
Кыргызской Республики (сом) на основе вечернего фиксинга Лондонской
ассоциации рынка драгоценных металлов предыдущего рабочего дня.
4. Расчет и установление цены продажи и цены обратного выкупа
Национальным банком мерных слитков осуществляется отдельно по каждому виду (массе) мерного слитка.
5. Цена продажи и цена обратного выкупа мерных слитков публикуется на главной странице официального сайта Национального банка.
2. Основные понятия и сокращения
6. В Инструкции используются следующие понятия:
1) драгоценные металлы – это:
–– золото в стандартных и мерных слитках;
–– серебро в стандартных и мерных слитках.
2) аффинированные мерные слитки – изготовленные и маркированные слитки из золота и/или серебра, эмитируемые (выпускаемые)
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Национальным банком массой 1000 грамм и менее, с содержанием химически чистого основного металла не менее 99,95 – 99,99 процентов
лигатурной массы слитка для золота и не менее 99,00 процентов лигатурной массы слитка для серебра.
3) одна тройская унция – мера массы, принимаемая как 31,1035
грамм.
4) фиксинг – уравновешенная цена одной тройской унции золота (серебра) на международном рынке драгоценных металлов, по которой удовлетворяются все заявки покупателей таких драгоценных металлов, складывающаяся при проведении торгов участниками фиксинга Лондонской
ассоциации рынка драгоценных металлов в отношении золота (серебра)
в соответствии с правилами указанной ассоциации (LBMA).
5) Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA) – организация, образованная в 1987 году ведущими мировыми банками-операторами рынка драгоценных металлов при поддержке Банка Англии и
являющаяся крупнейшей некоммерческой организацией в мире по вопросам торговли драгоценными металлами.
3. Порядок установления цены продажи мерных слитков
7. Цена продажи мерных слитков определяется на основе следующих
показателей:
1) Цена золота (серебра) за 1 тройскую унцию по вечернему фиксингу
– в долларах США, установленному LBMА на предыдущий рабочий день,
по официальному курсу национальной валюты Кыргызской Республики
(сом) к доллару США.
2) Масса мерных слитков – в тройских унциях.
3) Средние затраты в национальной валюте Кыргызской Республики
(сом) на единицу соответствующего вида (массы) мерного слитка, которые определяются по следующей формуле:
Зср = (З1xК1)+(З2xК2)+…+(ЗnxКn) /(К1+К2+...+Кn),
где,
Зср – средние затраты на единицу соответствующего вида (массы)
мерного слитка;
З1,З2...Зn – затраты на единицу соответствующего вида (массы) мерного слитка по каждой партии мерных слитков, нереализованных на день
проведения расчета. Затраты на единицу мерного слитка включают фактические затраты на изготовление мерных слитков (без учета стоимости
металла), затраты на упаковку, транспортные расходы, расходы на страховку и таможенное оформление;
К1, К2...Кn – количество соответствующего вида (массы) мерного слитка по каждой партии мерных слитков, нереализованных на день проведения расчета.
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4) Комиссионная надбавка Национального банка (в процентах) в зависимости от вида (массы) мерного слитка устанавливается в следующих размерах:
Масса слитка в граммах

Комиссионная надбавка,
в процентах

1, 0

0,5

2,0

0,4

5,0

0,3

10,0

0,2

31,1035

0,1

100,0

0,1

8. Масса мерных слитков в граммах пересчитывается в массу тройских унций по следующей формуле:
Масса слитка в унциях = масса слитка в граммах/одна тройская унция
Масса слитка
в граммах

Одна тройская унция,
в г.

Масса слитка в
тройских унциях

1,0

0, 032

2,0

0, 064

5,0
10,0

31,1035

0,161
0,322

31,1035

1

100,0

3,215

9. Расчет и установление цены продажи мерных слитков осуществляется согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.
10. Значения средних затрат на единицу мерного слитка соответствующего вида (массы) утверждаются начальником Управления денежной
наличности и действуют до момента утверждения новых значений.
11. Расчет и установление новых значений средних затрат на единицу мерного слитка соответствующего вида (массы) производится при
изготовлении новой партии мерных слитков после поступления ее в
Хранилище резервного фонда Национального банка.
12. Новые значения средних затрат на единицу мерного слитка соответствующего вида (массы) устанавливаются из расчета всех партий
мерных слитков данного вида (массы), находящихся на момент рас44
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чета в распоряжении Центрального аппарата и областных управлений
Национального банка, исключая оплаченные, но не переданные покупателю, а также мерные слитки, выкупленные через кассы Центрального
аппарата и областных управлений.
4. Порядок установления цены обратного выкупа мерных слитков
13. Цена обратного выкупа мерных слитков определяется на основе
следующих показателей:
1) Цена золота (серебра) за 1 тройскую унцию по вечернему фиксингу
- в долларах США, установленному LBMA на предыдущий рабочий день,
по официальному курсу национальной валюты Кыргызской Республики
(сом) к доллару США.
2) Масса мерных слитков - в тройских унциях.
3) Средние затраты в национальной валюте Кыргызской Республики
(сом) на единицу соответствующего вида (массы) мерного слитка (без
стоимости металла), которые определяются по формуле согласно подпункта 3 пункта 7 настоящей Инструкции.
14. Расчет и установление цены обратного выкупа производится согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.
15. Округление значений цен продажи и обратного выкупа мерных
слитков производится в порядке, предусмотренном постановлением
Правительства Кыргызской Республики и Национального банка «О
Порядке округления сумм тыйынового остатка при наличных расчетах в
Кыргызской Республике» от 13 октября 2011 года № 631/35/10.
16. Контроль за исполнением расчетов по установлению цен продажи и обратного выкупа возлагается на начальника Управления денежной
наличности.
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1
1,0
2,0
5,0
10,0
31,1035
100,0

А
1
2
3
4
5
6

Цена металла
Цена 1
Офиц.
Цена
унции
курс
золота
золота
НБКР
(сере(серебра) ($/сом)
бра)
Вечерний на ____
(сом,
фик(дата) тыйын)
синг на
______
(в $)
2=1/31,1035
3
4
5=2*3*4
0,032
0,064
0,161
0,322
1,000
3,215

Масса
слитка в Масса слитграммах ка в унциях

№

6

7=5+6

8
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1

9=7*8/100+7

Средние
Цена
Комис- Цена продазатраты
слитка
сионная
жи слитка
НБКР по
без
надбав(сом, тыйизготов- комиссии ка НБКР
ын)
лению
НБКР
в%
слитка
(сом,
(сом,
тыйын)
тыйын)

Расчет и установление цены продажи мерных слитков
на ___ ________ 20___ г.
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Приложение 1
к Инструкции по установлению Национальным банком
Кыргызской Республики цены продажи и цены обратного выкупа
аффинированных мерных слитков из золота и серебра,
эмитированных Национальным банком Кыргызской Республики
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При расчете цены продажи мерных слитков применяется
следующая методика расчета:
Графа 1 – масса мерных слитков в граммах;
Графа 2 – масса мерных слитков в тройских унциях;
Графа 3 – цена мерных слитков за 1 унцию по вечернему фиксингу,
установленному LBMA на предыдущий рабочий день;
Графа 4 – официальный курс в национальной валюте Кыргызской
Республики (сом) к доллару США;
Графа 5 – графа 2 * графа 3 * графа 4;
Графа 6 – средние затраты на единицу мерного слитка (без стоимости металла) в сомах, рассчитанные согласно п.п.3 п.7. настоящей
Инструкции;
Графа 7 – графа 5 + графа 6;
Графа 8 – комиссионная надбавка в процентах;
Графа 9 – графа 7 * графа 8/ 100 + графа 7.
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10,0

100,0

6

3

31,1035

5,0

2

5

2,0

1

4

1

1,0

А

Масса
слитка в
граммах

№

48

3,215

1,000

0,322

0,161

0,064

0,032

2 = 1/ 31,1035

Масса слитка
в унциях

3

Цена 1 унции золота
(серебра) Вечерний
фиксинг на _____
(дата) в $.
4

Официальный
курс НБКР ($/
сом) на ____
(дата)

Цена металла

5

Средние затраты НБКР по изготовлению слитка
(сом, тыйын)

Расчет и установление цены обратного выкупа мерного слитка
на __ ________ 20__ г.

6= 2*3*4+5

Цена выкупа
слитка (сом,
тыйын)
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Приложение 2
к Инструкции по установлению Национальным банком
Кыргызской Республики цены продажи и цены обратного выкупа
аффинированных мерных слитков из золота и серебра,
эмитированных Национальным банком Кыргызской Республики
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При расчете цены обратного выкупа мерных слитков применяется
следующая методика расчета:
Графа 1 – масса мерных слитков в граммах;
Графа 2 – масса мерных слитков в тройских унциях;
Графа 3 – цена мерных слитков за 1 унцию по вечернему фиксингу,
установленному LBMA на предыдущий рабочий день;
Графа 4 – официальный курс в национальной валюте Кыргызской
Республики (сом) к доллару США;
Графа 5 – средние затраты на единицу мерного слитка (без стоимости металла) в сомах, рассчитанные согласно п.п.3 п.7. настоящей
Инструкции;
Графа 6 – графа 2 * графа 3 * графа 4 + графа 5.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
№ 13/12 от 25 февраля 2015 г.

Об утверждении Правил продажи и обратного выкупа
Национальным банком Кыргызской Республики аффинированных
мерных слитков из золота и серебра, эмитированных
Национальным банком Кыргызской Республики
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном банке
Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской
Республики постановляет:
1. Утвердить Правила продажи и обратного выкупа Национальным
банком Кыргызской Республики аффинированных мерных слитков из
золота и серебра, эмитированных Национальным банком Кыргызской
Республики (прилагается).
2. Юридическому управлению:
–– опубликовать настоящее постановление на официальном 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.
4. Управлению денежной наличности довести настоящее постановление до сведения структурных подразделений, областных управлений и
представительства Национального банка Кыргызской Республики в
Баткенской области.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики
Б.Ж. Жеенбаеву.
		

Председатель		

Т. Абдыгулов
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Приложение к постановлению
Правления Национального банка
Кыргызской Республики
от 25 февраля 2015 года № 13/12
Правила продажи и обратного выкупа Национальным банком
Кыргызской Республики аффинированных мерных слитков
из золота и серебра, эмитированных Национальным банком
Кыргызской Республики
1. Общие положения
1. Настоящие Правила продажи и обратного выкупа Национальным
банком Кыргызской Республики аффинированных мерных слитков из
золота и серебра, эмитированных Национальным банком Кыргызской
Республики (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом
Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской
Республики», а также другими нормативными правовыми актами
Национального банка Кыргызской Республики.
2. Настоящие Правила определяют порядок продажи аффинированных мерных слитков из золота и серебра, эмитированных Национальным
банком Кыргызской Республики (далее – мерные слитки) физическим
и юридическим лицам и их обратного выкупа Национальным банком
Кыргызской Республики (далее – Национальный банк).
2. Продажа мерных слитков из золота и серебра
3. Продажа мерных слитков физическим и юридическим лицам осуществляется Центральной оборотной кассой и оборотными кассами областных управлений Национального банка в наличной или безналичной
форме.
4. Цены продажи и обратного выкупа мерных слитков устанавливаются Национальным банком.
5. Продажа мерных слитков физическим и юридическим лицам, осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего и др.).
6. Продажа мерных слитков осуществляется с обязательным приложением к ним сертификата, подтверждающего происхождение мерного
слитка.
7. При продаже мерных слитков весом 100 г. производится их взвешивание в присутствии физических и юридических лиц. Весы должны располагаться так, чтобы имелась возможность визуально контролировать
результаты взвешивания.
8. В целях централизованного учета купли-продажи мерных слитков
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сведения о проданном мерном слитке вносятся в базу данных согласно
форме, установленной приложением 1 к настоящим Правилам.
9. Для физических и юридических лиц на официальном сайте
Национального банка размещается информация о продаже мерных
слитков за безналичный расчет: наличие мерных слитков, цены продажи
и обратного выкупа, банковские реквизиты для перечисления денежных
средств.
10. При безналичном расчете, после поступления наличных денег
на соответствующий счет Национального банка выдача мерных слитков
осуществляется:
–– физическим лицам на основании платежного поручения и
документа, удостоверяющего личность;
–– юридическим лицам на основании платежного поручения,
доверенности и документа, удостоверяющего личность.
11. Выдача мерных слитков при безналичном расчете осуществляется не позднее следующего рабочего дня после поступления денежных
средств на счет Национального банка.
3. Обратный выкуп мерных слитков из золота и серебра
12. Обратный выкуп у физических и юридических лиц мерных слитков
осуществляется Центральной оборотной кассой и оборотными кассами
областных управлений Национального банка.
13. Обратный выкуп мерных слитков осуществляется только при наличии сертификата к ним. Если мерный слиток не имеет сертификата
или же сертификат поврежден или испорчен и невозможно прочесть его
содержание, мерный слиток направляется кассиром Национального банка на детальную экспертизу экспертам Национального банка.
14. Центральная оборотная касса и оборотные кассы областных
управлений Национального банка для осуществления операций по обратному выкупу мерных слитков в целях проведения первичной экспертизы мерных слитков используют специальное оборудование:
–– источник ультрафиолетового света;
–– весы общего назначения, которые имеют свидетельство о
своевременной государственной метрологической поверке и
метрологические характеристики которых должны соответствовать
не менее 2 классу точности по ГОСТу 24104-88Е;
–– портативный рентгено-флуоресцентный анализатор;
–– увеличительное стекло с подсветкой (с увеличением не менее 10
крат).
15. При принятии мерного слитка кассир Национального банка осуществляет его первичную экспертизу. Результаты экспертизы вносятся
в базу данных согласно форме, установленной приложением 1 к настоящим Правилам.
16. Первичная экспертиза мерных слитков весом 1, 2, 5, 10 и 31, 1035
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г. включает в себя проверку целостности упаковки и установления металла, из которого изготовлен слиток.
17. Первичная экспертиза мерных слитков весом 100 г. включает в
себя проверку веса химически чистого драгоценного металла в слитке в
граммах и установления металла, из которого изготовлен слиток. Весы
должны располагаться так, чтобы имелась возможность визуально контролировать результаты взвешивания.
18. В случае подтверждения первичной экспертизы на соответствие драгоценного металла кассир Национального банка выплачивает ему сумму, равную стоимости выкупа мерного слитка, рассчитанную
Национальным банком.
19. В случае если принимаемый мерный слиток не прошел первичную экспертизу, кассир Национального банка составляет акт принятия
мерного слитка на детальную экспертизу по форме, установленной приложением 2 к настоящим Правилам, в двух экземплярах, один из которых остается в Национальном банке, а другой передается лицу, сдавшему мерный слиток.
20. Детальная экспертиза принятого мерного слитка производится
экспертами Национального банка.
21. По завершению проведения экспертизы Национальный банк в
срок не позднее десяти рабочих дней со дня приема мерного слитка на
детальную экспертизу доводит до сведения лица, сдавшего мерный слиток, заключение экспертизы под роспись.
22. В случае подтверждения экспертизы на соответствие драгоценного металла, кассир Национального банка выплачивает ему сумму,
равную стоимости выкупа мерного слитка, рассчитанную Национальным
банком.
23. В случае если экспертиза установила несоответствие драгоценного металла, денежные средства лицу не выплачиваются, а принятый
мерный слиток направляется в правоохранительные органы.
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Приложение 1
к Правилам продажи и обратного выкупа Национальным банком
Кыргызской Республики аффинированных мерных слитков
из золота и серебра, эмитированных Национальным банком
Кыргызской Республики
База данных
проданных и обратно выкупленных мерных слитков
с результатами экспертиз
1. Ф.И.О. (физического/юридического лица)
паспортные данные или данные по документу,
удостоверяющего личность
2. Наименование драгоценного металла
3. Номер мерного слитка и сертификата
4. Дата экспертизы
5. Наличие УФ защиты на упаковке, кроме мерных слитков весом 100 г.
(проверка на УФ приборе)

есть/нет

6. Соответствие металла и пробы мерного слитка
(проверка на специальном оборудовании)

соответствует/не
соответствует

7. Проведение осмотра общего вида мерного
слитка (для слитка весом 100 г.)
(осмотр боковых поверхностей мерного
слитка на предмет обнаружения следов нарушений поверхности)
8. Соответствие маркировки мерного слитка
(соответствие оттисков букв и цифр)
9. Фактический вес мерного слитка в граммах
(для мерного слитка весом 100 г.)
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Приложение 2
к Правилам продажи и обратного выкупа Национальным банком
Кыргызской Республики аффинированных мерных слитков
из золота и серебра, эмитированных Национальным банком
Кыргызской Республики
АКТ
принятия мерного слитка на детальную экспертизу
город ____________________

«___» ________ 20___ г.

Настоящий акт составлен о том, что кассовым работником __________
_____________________________________________________________
(наименование учреждения Национального банка Кыргызской Республики)

_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кассира)

принят(ы) мерный(е) слиток(ки) в количестве ___________ шт.,
из_____________________________ весом___________________грамм,
(металл и проба)

№ слитка или сертификата_______________________________________
от __________________________________________________________,
(Ф.И.О. физического лица либо наименование юридического лица)

контактный телефон ________________ адрес______________________
_____________________________________________________________
(адрес физического лица либо юридического лица)

Кассовый работник учреждения
Национального банка
_________________________________

_________________________

(наименование учреждения Национального		
банка, Ф.И.О. кассира)

подпись

Фамилия, имя, отчество либо наименование
юридического лица (его представителя)
_________________________________
_________________________
(Ф.И.О. физического лица либо наименование 		
юридического лица (его представителя)

подпись

Экспертиза проведена: _________________________________________
		
(Ф.И.О. и подпись лица, проводившего экспертизу)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ № _____ от «___» _____________ 20 __ г:
_____________________________________________________________
С заключением экспертизы ознакомлен(а): __________________________

(Ф.И.О. клиента и подпись)
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
№ 13/13 от 25 февраля 2015 г.

Об утверждении Инструкции по проведению экспертизы
аффинированных мерных слитков из золота и серебра,
эмитированных Национальным банком Кыргызской Республики
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном банке
Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской
Республики постановляет:
1. Утвердить Инструкцию по проведению экспертизы аффинированных мерных слитков из золота и серебра, эмитированных Национальным
банком Кыргызской Республики (прилагается).
2. Юридическому управлению:
–– опубликовать настоящее постановление на официальном 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.
4. Управлению денежной наличности довести настоящее постановление до сведения структурных подразделений, областных управлений и представительства Национального банка Кыргызской Республики
в Баткенской области.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики
Б.Ж. Жеенбаеву.

		

Председатель			
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Приложение к постановлению
Правления Национального банка
Кыргызской Республики
от 25 февраля 2015 года № 13/13
ИНСТРУКЦИЯ
по проведению экспертизы аффинированных мерных слитков
из золота и серебра, эмитированных Национальным банком
Кыргызской Республики
1. Общие положения
1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законом «О
Национальном банке Кыргызской Республики», а также нормативными
правовыми актами Национального банка Кыргызской Республики (далее
– Национальный банк).
2. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения детальной экспертизы аффинированных мерных слитков из золота и серебра, эмитированных Национальным банком (далее – мерные слитки)
при их обратном выкупе у физических и юридических лиц, а также порядок действий работников (кассиры и члены ревизионной комиссии)
Национального банка и областных управлений Национального банка
(далее – областные управления) при обнаружении сомнительного мерного слитка.
3. Национальный банк при обратном выкупе мерных слитков от физических и юридических лиц проводит первичную экспертизу. Все операции по проведению первичной экспертизы осуществляются в соответствии с Правилами продажи и обратного выкупа Национальным банком
Кыргызской Республики аффинированных мерных слитков из золота и
серебра, эмитированных Национальным банком Кыргызской Республики
утвержденными постановлением Правления Национального банка.
4. На детальную экспертизу принимаются только мерные слитки, выпущенные Национальным банком.
5. За проведение детальной экспертизы взимается плата в размере
7% от суммы обратного выкупа мерных слитков.
6. Срок проведения детальной экспертизы составляет не более 10
(десяти) рабочих дней.
2. Основные понятия и сокращения
7. В Инструкции используются следующие понятия и сокращения:
1) аффинированные мерные слитки – изготовленные и маркированные слитки из золота и/или серебра, эмитируемые (выпускаемые)
Национальным банком, массой 1000 грамм и менее, с содержанием хи57
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мически чистого основного металла не менее 99,95 - 99,99 процентов
лигатурной массы слитка для золота и не менее 99,90 процентов лигатурной массы слитка для серебра;
2) проба – процентное содержание определенного драгоценного металла в сплаве, измеренное в долях на тысячу единиц массы слитка;
3) лигатурная (брутто) масса – фактическая общая масса слитка, содержащего драгоценный металл;
4) маркировка – это нанесенные на поверхности мерного слитка условные знаки, буквы, цифры, графические знаки или надписи с целью
его дальнейшей идентификации с указанием его свойств, характеристик
и идентификационных данных;
5) специальная упаковка – специальная защищенная упаковка в
виде прямоугольника с вырубным отверстием для размещения мерного
слитка, покрытая прозрачной защитной пленкой с отпечатанной люминесцентной надписью под слитком, которая может быть обнаружена под
УФ-светом через прозрачное окно на защищенной карте;
6) разрушающий метод – метод определения состава металла с нарушением целостности мерного слитка;
7) неразрушающий метод – метод определения состава металла без
нарушения целостности мерного слитка;
8) специальное оборудование – специальное оборудование для проведения экспертизы неразрушающим методом, включающее оборудование для определения металла, из которого изготовлен мерный слиток,
пробы основного драгоценного металла и оборудование для установления фактического веса;
9) сомнительные мерные слитки – мерные слитки, на которых повреждена целостность специальной упаковки (кроме мерных слитков массой 100 г.), мерные слитки массой 100 г., имеющие на поверхности следы
физического или химического воздействия. Сомнительными также считаются мерные слитки, не прошедшие первичную экспертизу;
10) эксперт – главный эксперт, ведущий эксперт Экспертного отдела Управления денежной наличности, главный специалист/начальник
Отдела денежного обращения областного управления Национального
банка, осуществляющие детальную экспертизу слитков из драгоценных
металлов с применением специального оборудования;
11) кассир – кассиры центральной оборотной кассы и кассы областных управлений Национального банка, осуществляющие операции по
продаже и обратному выкупу мерных слитков.
12) лицо – физические и юридические лица;
13) УДН – Управление денежной наличности Национального банка;
14) ЭО УДН – Экспертный отдел Управления денежной наличности
Национального банка.
15) ОУ – областное управление Национального банка.
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3. Требования по оснащению оборотных касс Национального банка
8. Центральная оборотная касса и кассы ОУ Национального банка в
целях проведения детальной экспертизы мерных слитков должны быть
обеспечены следующим специальным оборудованием:
1) весы общего назначения, которые имеют свидетельство о своевременной государственной метрологической поверке и метрологические
характеристики, соответствующие не менее чем 2 классу точности по
ГОСТу 24104-88Е;
2) портативный или настольный рентгенофлуоресцентный анализатор;
3) ультразвуковой толщиномер;
4) источник ультрафиолетового света;
5) увеличительное стекло с подсветкой (с увеличением не менее 10
крат);
6) штангенциркуль.
9. Перечень оборудования указанные в п.8 настоящей Инструкции
может быть изменен или дополнен по предложению УДН.
4. Порядок проведения детальной экспертизы
сомнительного мерного слитка
10. На детальную экспертизу принимаются мерные слитки:
–– не прошедшие первичную экспертизу;
–– на поверхности которых имеются царапины, следы физического
или химического воздействия, но при этом сохранившие полностью
или частично маркировку;
–– у которых отсутствует сертификат;
–– с сертификатом, имеющим повреждения (разрывы, с пятнами или
надписями).
11. Перед началом проведения экспертизы рабочее место должно
быть приведено в надлежащее состояние: убраны посторонние предметы, заранее включены необходимые приборы и весы.
12. При осуществлении детальной экспертизы мерного слитка используется специальное оборудование, указанное в пункте 8 настоящей
Инструкции.
13. Детальная экспертиза сомнительного мерного слитка проводится
экспертом Национального банка неразрушающим методом и включает в
себя следующие мероприятия:
–– проверку под УФ светом специальной упаковки (для мерных
слитков с массой 1, 2, 5, 10 и 31.1035 граммов);
–– проверку качества маркировки, нанесенной на поверхности
мерного слитка (четкость, разборчивость, отсутствие исправлений,
слияния букв и цифр, отсутствие на поверхности инородных
частиц и т.д.);
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–– определение габаритных размеров мерного слитка;
–– определение состава драгоценного металла, из которого
изготовлен мерный слиток (рентгенофлуоресцентным методом);
–– определение веса химически чистого драгоценного металла в
мерном слитке в граммах;
–– определение толщины и однородности золотого слитка
(ультразвуковой метод, контроль отсутствия посторонних
включений внутри мерного слитка).
14. Детальная экспертиза проводится с оформлением заключения
экспертизы отдельно на каждый мерный слиток по форме, установленной в приложении 1 к настоящей Инструкции в одном экземпляре,
который подписывается экспертом и заверяется начальником ЭО УДН/
начальником ОУ Национального банка. Результаты экспертизы вносятся
в акт принятия мерного слитка, и передается кассиру. Заключение экспертизы и копия акта подшиваются во внутренних документах ЭО УДН /
ОУ Национального банка.
15. При подтверждении детальной экспертизой подлинности мерного
слитка мерный слиток возвращается кассиру вместе с актом.
16. При подтверждении детальной экспертизой поддельности мерного слитка, слиток, принадлежащий лицу, сдавшему мерный слиток, не
возвращается, а передается в соответствующие правоохранительные
органы согласно пункту 21 настоящей Инструкции.
17. Результаты детальной экспертизы вносятся в базу данных согласно форме, установленной в приложении 3 к настоящей Инструкции.
5. Действия работников при обнаружении
сомнительного мерного слитка
18. При проведении ревизии кассы учреждений Национального банка
работники, обнаружившие мерные слитки с нарушенной упаковкой или с
нарушенной маркировкой, обязаны принять меры по их изъятию и передаче на экспертизу в течение одного рабочего дня после обнаружения.
19. Работники Национального банка в случае обнаружения сомнительного мерного слитка, описанного в пункте 10 настоящей Инструкции,
обязаны незамедлительно проинформировать начальника УДН/ОУ о
факте обнаружения сомнительного слитка.
20. О каждом случае выявления поддельного мерного слитка эксперты областных управлений должны информировать ЭО УДН.
21. При выявлении по результатам проведенной детальной экспертизы поддельного мерного слитка УДН / ОУ Национального банка сообщают
о данном факте в правоохранительные органы и одновременно передают по акту приема-передачи поддельный мерный слиток по форме, установленной в приложении 2 к настоящей Инструкции. Акт приема-передачи поддельного мерного слитка оформляется в 2-х экземплярах, один из
которых вместе с поддельным мерным слитком, копией акта принятия
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мерного слитка и заключением экспертизы передаются в правоохранительные органы, а другой остается в документах Национального банка.
22. Национальный банк может заключить договор с независимым
экспертом (лабораторией) на проведение анализа химического состава
мерного слитка с использованием разрушающего метода на случай, если
детальная экспертиза показала несоответствие слитка установленным
требованиям по чистоте металла.
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Приложение 1
к Инструкции по проведению
экспертизы аффинированных мерных слитков из золота и
серебра, эмитированных Национальным банком
Кыргызской Республики
Заключение детальной экспертизы № ______
по мерным слиткам
_____________________________________________________________
(наименование учреждения, проводившего экспертизу)

Источник поступления
Дата поступления
Дата экспертизы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Характеристики мерного слитка в упаковке
Наименование драгоценного металла
Номер мерного слитка и сертификата
Наличие УФ защиты на упаковке, кроме
100 гр. слитков
Фактический вес слитка в граммах
(соответствие реальной массы слитков
и предельных отклонений от нее)
Соответствие пробы мерного слитка, указанному на сертификате
(Рентгеннофлуоресцентный контроль)
Наличие слоёв из другого металла
(Ультразвуковой контроль)
Соответствие маркировки слитка
(«да/нет»).
Размеры, мм
Толщина, мм
Заключение

Эксперт ___________________ _______________________________
		

(подпись)			

(фамилия, инициалы)

Начальник
ЭО УДН/ ОУ Национального банка____________ ____________________
				
(подпись)
(фамилия, инициалы)
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Приложение 2
к Инструкции по проведению
экспертизы аффинированных мерных слитков из золота и
серебра, эмитированных Национальным банком
Кыргызской Республики
АКТ № ____
приема-передачи фальшивого мерного слитка
от «___» ___________ 20___ года
_____________________________________________________________
(наименование учреждения Национального банка)

в лице _______________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

осуществил передачу в _________________________________________
				

(правоохранительные органы)

в лице _______________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

фальшивого мерного слитка, согласно следующей описи:
Вид
драг.
металла

Проба

Вес
слитка
в граммах

Количество

Способ Источник
изготовпостуления
пления
подделки

№ акта
о приемки

Примечание

Приложения: фальшивый мерный слиток - ________ шт.
копия акта о приеме - ________ стр.
копия заключения экспертизы - ________ стр.
Представитель Национального банка/ ______________________________
					
(Ф.И.О. и подпись)
Представитель правоохранительного органа________________________
						

Служебное удостоверение ______________
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Приложение 3
к Инструкции по проведению
экспертизы аффинированных мерных слитков из золота и
серебра, эмитированных Национальным банком
Кыргызской Республики
База данных
мерных слитков с результатами экспертиз
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Ф.И.О. (физического/юридического лица)
Наименование драгоценного металла
Номер мерного слитка и сертификата
Дата экспертизы
Наличие УФ защиты на упаковке, кроме 100 гр.
слитков (проверка на УФ приборе)
Соответствие металла и пробы мерного слитка
(проверка на специальном оборудовании)
Проведение осмотра общего вида мерного
слитка – для 100 гр. слитка (Осмотр боковых
поверхностей слитка на предмет обнаружения следов нарушений поверхности)
Соответствие маркировки мерного слитка
(соответствие оттисков букв и цифр)
Фактический вес слитка в граммах
(для 100 гр. слитка)

есть/нет
соответствует/не
соответствует

соответствует/не
соответствует

Эксперт ___________________ _______________________________
		

(подпись)			

(фамилия, инициалы)
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
№ 14/1 от 4 марта 2015 г.

О внесении дополнения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об Инструкции
по установлению Национальным банком Кыргызской Республики
цены продажи и цены обратного выкупа аффинированных мерных
слитков из золота и серебра, эмитированных Национальным
банком Кыргызской Республики» от 25 февраля 2015 года № 13/11
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном банке
Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской
Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об Инструкции по установлению Национальным
банком Кыргызской Республики цены продажи и цены обратного выкупа
аффинированных мерных слитков из золота и серебра, эмитированных
Национальным банком Кыргызской Республики» от 25 февраля 2015
года № 13/11 дополнение (прилагается).
2. Юридическому управлению:
–– опубликовать настоящее постановление на официальном 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.
4. Управлению денежной наличности довести настоящее постановление до сведения структурных подразделений, областных управлений и
представительства Национального банка Кыргызской Республики в
Баткенской области.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики
Б.Ж.Жеенбаеву.
Председатель			

Т.Абдыгулов
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Приложение
к постановлению Правления Национального банка
Кыргызской Республики от 4 марта 2015 года № 14/1
Дополнение в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об Инструкции по установлению
Национальным банком Кыргызской Республики цены продажи
и цены обратного выкупа аффинированных мерных слитков
из золота и серебра, эмитированных Национальным банком
Кыргызской Республики»
от 25 февраля 2015 года № 13/11
Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по установлению
Национальным банком Кыргызской Республики цены продажи и цены обратного выкупа аффинированных мерных слитков из золота и серебра,
эмитированных Национальным банком Кыргызской Республики» от 25
февраля 2015 года № 13/11 следующее дополнение:
в Инструкции по установлению Национальным банком Кыргызской
Республики цены продажи и цены обратного выкупа аффинированных
мерных слитков из золота и серебра, эмитированных Национальным
банком Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:
в пятом абзаце подпункта 3 пункта 7 после слов «расходы на страховку» дополнить словом «, налоги».
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Редакционные уточнения
I. В связи с неточным изложением в журнале «Нормативные акты
Национального банка Кыргызской Республики» № 9/ 2014 год:
- в Приложении к постановлению Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об
утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой» от 27 июля
2011 года № 40/4» от 27 ноября 2014 года № 53/10, изложенном на официальном языке:
на странице 48 текст читать в следующей редакции:
«валюте на сумму не менее 1 000 000 (один миллион) сомов или
эквивалентную сумму в иностранной валюте по официальному курсу
Национального банка, действующему на день подачи заявления;
и) единая справка налоговых органов:
–– об отсутствии задолженности перед бюджетом на момент подачи
документов;
–– о регистрации контрольно-кассовой машины (приложение 3);
к) копия договора аренды, содержащего данные, позволяющие идентифицировать помещение обменного бюро или правоустанавливающего
документа, подтверждающего право собственности на помещение обменного бюро, заверенная печатью заявителя;
л) приказ о назначении должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем при проведении обменных операций с
наличной иностранной валютой.
При перерегистрации лицензии дополнительно к вышеперечисленным документам прилагается справка банка или иного юридического
лица, с которым заключен договор на представление ежедневной отчетности о деятельности действующего обменного бюро, согласно приложению 7.»;
- в пункте 44:
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) повторного обращения заявителя и/или любых его участников
(в том числе путем создания нового юридического лица или участия в
уставном капитале другого юридического лица), у которых в течение последних трех лет была отозвана лицензия на право проведения обменных опе-»;
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на странице 51 текст читать в следующей редакции:
«- Приложения 4, 8 и 9 признать утратившими силу;
- Положение дополнить приложением 8-1 следующего содержания:
«Приложение 8-1
к Положению о порядке
выдачи лицензии на право
проведения обменных операций
с наличной иностранной валютой
Примерный перечень документов, представляемых юридическими,
физическими лицами в качестве источников происхождения оборотных
средств обменного бюро:
1) Юридические лица:
–– копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках
удостоверенные
уполномоченными
органами
Кыргызской
Республики или;
–– копии финансовой отчетности, декларации или иные документы о
финансовом состоянии, заверенные заявителем;
–– копию аудиторского заключения (в случае если данное требование
установлено законодательством);
2) Физические лица - справки, декларации, договора купли-продажи/
дарения, право на наследование суммы, имущества и др.
3) Иные документы подтверждающие источники происхождения оборотных средств обменного бюро, не запрещенные законодательными актами Кыргызской Республики.
Документы, представляемые в Национальный банк в соответствии
с настоящим Положением и содержащие более одного листа, должны
быть описаны полистно, прошиты, пронумерованы, подписаны и заверены надлежащим образом, документы могут быть представлены в виде
брошюр, отпечатанных типографским способом.
Документы или их копии, представляемые на иностранном языке,
должны быть переведены на кыргызский и/или русский языки и заверены
в установленном порядке.».
II. В связи с неточным изложением в журнале «Нормативные акты
Национального банка Кыргызской Республики» № 1/ 2015 год:
- В Приложении к постановлению Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об
утверждении Государственного классификатора платежного оборота» от
30 ноября 2007 года № 51/4» от 8 декабря 2014 года № 54/4, изложенном
на государственном и официальном языках:
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на странице 10:
- код платежа:
11516300 Ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүү суммаларын
которуу боюнча Армения Республикасынын милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандык үчүн түшкөн
пайыздар
читать в следующей редакции:
11516400

Ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүү суммаларын
которуу боюнча Армения Республикасынын милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандык үчүн түшкөн
пайыздар

на странице 70:
- код платежа:
11516300

Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение
обязательств Республикой Армения по перечислению
сумм от распределения ввозных таможенных пошлин

читать в следующей редакции:
11516400

Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение
обязательств Республикой Армения по перечислению
сумм от распределения ввозных таможенных пошлин
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