
Нацбанк КР объявляет конкурс на лучшее освещение темы микрофинансирования в Кыргызстане

Национальный банк КР в рамках кампании по повышению финансовой грамотности населения объявляет 
республиканский конкурс среди журналистов на лучшее освещение темы предоставления финансовых услуг 
"Микрофинансирование: возможности и риски". 

Конкурс проводится с целью повышения образованности граждан с помощью качественных публикаций о 
специфике рынка микрофинансирования.  

В конкурсе предусмотрены номинации на лучшие материалы в печатных и электронных СМИ на русском и 
кыргызском языках, опубликованных как в столичных средствах массовой информации, так и в региональных.  

Призовой фонд Конкурса предусматривает ценные подарки, а также поощрительные призы. 

Победителем в каждой номинации становится один материал.  
Условия Конкурса: 
Принимаются работы представителей печатных и электронных СМИ Кыргызской Республики (пресса, ТВ, радио, 

интернет) на кыргызском и русском языках.  
Количество материалов от одного автора и объем конкурсных работ не ограничиваются.  
Работы, предоставляемые на конкурс, должны быть опубликованы или выйти в эфир в период с 1 февраля по 1 

октября 2014 года. 

Порядок подачи материалов на конкурс: Для участия в конкурсе претенденты должны заполнить конкурсную 
заявку, приложить к ней краткое резюме и конкурсные материалы и доставить пакет в НБКР по адресу: г. Бишкек, ул. 
Уметалиева 101, каб. 104 с пометкой "На конкурс".  

Итоги конкурса будут озвучены в канун Дня информации и печати КР 6 ноября на торжественном мероприятии с 
участием Председателя НБКР. 

Подробную информацию можно получить по ссылке http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=2205&lang=RUS.

Выданы лицензии/свидетельства следующим НФКУ и обменным бюро:

С 03.04.2014г. выдано свидетельство об учетной регистрации ОсОО МКК «Таажы-САН» №483 от 03.04.2014г. на 
микрокредитование физических и юридических лиц. Юридический адрес: г. Бишкек, ул. Радищева, 20 А.

Аннулированы, отозваны свидетельства/лицензии следующих НФКУ:

С 02.04.2014г. аннулировано свидетельство об учетной регистрации ОсОО МКК "Тон Кредит Центр" (Ton Credit 
Center) №118 от 03.03.2008 г. на микрокредитование физических и юридических лиц. Решение участника о ликвидации 
от 2 апреля 2014г. Юридический адрес: Иссык-Кульская область, Тонский район, с. Боконбаево, ул. Атакана, 65.

С 03.04.2014г. аннулировано свидетельство об учетной регистрации ОсОО МКК "Алтын-Кылым" №54 от 
24.08.2006г. на микрокредитование физических и юридических лиц. Решение участника о ликвидации №3 от 28 марта 
2014г. Юридический адрес: Чуйская область, г. Токмок, ул. Кирова, 7.
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргызстандагы микрокаржылоо темасын мыкты 
чагылдырган материалдарга сынак жарыялайт 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу максатында, 
финансылык кызматтарды сунуштаган "Микрокаржылоо: мүмкүнчүлүктөр жана тобокелдиктер" темасын эң мыкты 
чагылдырган  журналисттер арасында республикалык сынак жарыялайт.

Сынак, микрокаржылоо рыногунун өзгөчөлүгү жөнүндө маалыматтарды жеткиликтүү чагылдыруу менен калктын 
финансылык сабаттуулугун жогорулатуу максатын көздөйт.  

Сынакта, борбордук сыяктуу эле, аймактык басма сөз жана электрондук жалпыга маалымдоо каражаттарында 
кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланган эң мыкты материалдар номинациясы да каралган.  

Жеңүүчүлөр баалуу сыйлыктар жана  кызыктыруучу белектер менен сыйланат. 

Ар бир номинацияда бир гана жеңүүчү аныкталат.  

Сынактын шарты: Кыргыз Республикасындагы басма сөз жана электрондук жалпыга маалымдоо каражаттарына 
кыргыз, орус тилдеринде жарыяланган  (пресса, теле жана радио, интернет) материалдар кабыл алынат. 

Сынакка берилген чыгармаларда авторлорго сан жана көлөм жагынан эч кандай чектөө коюлбайт. Сынакка 
берилген материалдар 2014-жылдын 1-февралынан 1-октябрына чейинки аралыкта жарыяланып же эфирге чыгуусу 
зарыл.  

Материалдарды сынакка сунуштоо шарттары: Сынакка катышуу үчүн талапкерлер сынакка катышуу 
билдирмесин толтуруп, ага өзү жөнүндө кыскача баяндалган таржымалды жана сынакка тапшырылуучу материалды 
кошо тиркеп, "Сынакка катышуу" деген жазуу менен конвертти чапталган түрүндө Бишкек шаарындагы Т.Үмөталиев 
атындагы көчөсүндө жайгашкан 101 дареги боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын имаратынын 104-
бөлмөсүнө тапшыруу зарыл.  

Сынактын жыйынтыгы Кыргыз Республикасынын басма сөз жана маалымат күнүнө карата 6-ноябрда Улуттук 
банктын Төрагасынын катышуусунда салтанаттуу азем учурунда тапшырылат.  

Сынак тууралуу толук маалыматты www.nbkr.kg сайтынан алсаңыздар болот 
(http://www.int.nbkr.kg/index1.jsp?item=2205&lang=KGZ).

Төмөнкү БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/күбөлүктөр берилген:
 
МКК «Таажы-САН» ЖЧКсына 2014-жылдын 3-апрелинде жеке адамдарды жана юридикалык жактарды 

микрокредиттөөгө эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө №483 күбөлүгү берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 
Радищев  көч., 20 А.

         
Төмөнкү БФКМдердин лицензиялары/күбөлүктөрү жокко чыгарылган, кайтарылып алынган:

Ысык-Көл областы, Тоң району, Бөкөнбай айылы, Атакан көчөсү 65 дареги боюнча жайгашкан  МКК "Тон Кредит 
Центр" (Ton Credit Center) ЖЧКсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга майда кредит берүүгө 2008-жылдын 3-
мартында берилген №118 күбөлүгү, катышуучунун өзүн-өзү жоюу жөнүндөгү 2014-жылдын 2-апрелиндеги чечимине 
ылайык, 2014-жылдын 2-апрелинен тартып жокко чыгарылган.

Чүй областы, Токмок шаары, Киров көчөсү 7 дареги боюнча жайгашкан МКК "Алтын-Кылым"  ЖЧКсына жеке 
адамдарга жана юридикалык жактарга микро кредит берүүгө 2006-жылдын 24-августунда берилген №54 күбөлүгү, 
катышуучунун өзүн-өзү жоюу жөнүндөгү 2014-жылдын 28-мартындагы №3 чечимине ылайык, 2014-жылдын 3-
апрелинен тартып жокко чыгарылган.
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СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНОВ ГКВ НБКР
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