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ошондой эле Кыргызстандын финансы рынокторунун күндөлүк абалын жана
финансы секторунун туруктуулугун талдап-иликтөөнү чагылдырат. Жарым
жылдык негизде кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.

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

стабильности

финансового

сектора

Кыргызской

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

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2017-жылдын 8-февралындагы № 5/1

Кыргыз Республикасынын расмий акча бирдиги – сомдун
графикалык символун жалпы колдонууга киргизүү жөнүндө
Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 27-октябрындагы
№ 43/4 “Кыргыз Республикасынын расмий акча бирдиги – сомдун
графикалык символун бекитүү жөнүндө” токтомуна ылайык жана
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө» мыйзамынын 43-беренесине таянуу менен Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Кыргыз Республикасынын расмий акча бирдиги – сомдун
графикалык символу жалпы колдонууга киргизилсин (кошо тиркелет).
2. Коммерциялык банктарга, банктык эмес финансы-кредит
мекемелерине, башка юридикалык жактарга, ошондой эле жеке
адамдарга графикалык символду өндүрүштө, товарлар, иштер жана
кызмат көрсөтүүлөр рыноктору боюнча жарнамаларды, маалыматтык
материалдарды даярдоодо, жайгаштырууда жана жайылтууда,
ошондой эле башка максаттарда өлкөнүн расмий акча бирдигисомду билдирген белги катары колдонуу сунушталсын.
3. Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы ушул токтом
менен коммерциялык банктарды жана банктык эмес финансы-кредит
мекемелерин тааныштырсын.
4. Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмү маалыматтык
билдирүүнү Улуттук банктын расмий сайтында жана жалпыга
маалымдоо каражаттарында жайгаштырылышын камсыз кылсын.
5. Юридика башкармалыгы:
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−− токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
6. Токтом кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет.
7. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын
орун басары, айым Л.Дж. Орозбаевага ыйгарылсын.
Председатель

Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын 8-февралындагы № 5/1
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын расмий акча бирдиги – сомдун
Графикалык символу
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2017-жылдын 8-февралындагы № 5/3

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы
№ 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун
бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө» мыйзамынын 7, 43-беренелерине таянуу менен
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы
№ 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун
бекитүү тууралуу» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр (кошо
тиркелет) бекитилсин.
2. Төлөм системалары башкармалыгы бул токтомду
белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөртүү үчүн Кыргыз
Республикасынын Улуттук статистика комитетине жөнөтсүн.
3. Юридика башкармалыгы:
−− Улуттук статистика комитетинде каттоодон өткөндөн кийин
токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз
кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин токтомдун Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
реестрине чагылдырылышы үчүн аны Кыргыз Респубикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
4. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин
күчүнө кирет.
5. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы,
Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы Улуттук банктын Башкы
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китебиндеги, Пакеттик клиринг системасындагы жана Айкын убакыт
ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасындагы төлөм
коддорунун маалымдамасына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизишсин.
6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз
Республикасынын Финансы министрлигин, коммерциялык банктарын
тааныштырсын.
7. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынын Төрагасынын орун
басары, айым Л.Дж.Орозбаевага ыйгарылсын.
Төрага

Т.Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын 8-февралындагы № 5/3
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4
«Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун
бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн
мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү
өзгөртүүлөр:
жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Төлөм
жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторунун:
−− «Киришүү» бөлүгүндөгү «Мамлекеттик бюджетке кирешелер
боюнча төлөмдөр», «Мамлекеттик бюджеттен чыгашалар боюнча
төлөмдөр», «Бюджеттик уюмдардын активдери жана милдеттенмелери
менен операциялар боюнча төлөмдөр» бөлүктөрүнө код белгилөө
жана классификациялоо системасы Кыргыз Республикасынын
Финансы министрлигинин 2008-жылдын 9-декабрындагы № 203-п
буйругу менен бекитилген, ушул операциялардын классификациялык
структурасына ылайык түзүлгөн» «2008-жылдын 9-декабрындагы
№ 203-п» реквизити «2016-жылдын 2-мартындагы № 32-п»
реквизитине өзгөртүлсүн;
−− 11520000 «Ташып келүүлөргө бажы алымдары» тобу 11525000
«Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды
бөлүштүрүү суммаларын которуу боюнча мүчө-мамлекеттердин
милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн
пайыздар» жана 11526000 «Чет өлкөлүк валютада эсептерге
которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык
алымдарды бөлүштүрүү токтотулду» чакан топтору тийиштүү
элементтери менен толукталып төмөнкү редакцияда берилсин:
«
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Төлөмдүн
коду
11525000

11525100

11525200

11525300

11525400

11526000
11526100
11526200
11526300
11526400

Төлөм багытынын аталышы
Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды
бөлүштүрүү суммаларын которуу боюнча мүчө-мамлекеттердин
милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан
түшкөн пайыздар
Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды
бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Казакстан
Республикасынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай
калууларынан түшкөн пайыздар
Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды
бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Беларусь
Республикасынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай
калууларынан түшкөн пайыздар
Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды
бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Россия
Федерациясынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай
калууларынан түшкөн пайыздар
Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды
бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Армения
Республикасынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай
калууларынан түшкөн пайыздар
Чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге
каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүү
токтотулду
Казакстан Республикасынын чет өлкөлүк валютада эсептерге
которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык
алымдарды бөлүштүрүү токтотулду
Беларусь Республикасынын чет өлкөлүк валютада эсептерге
которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык
алымдарды бөлүштүрүү токтотулду
Россия Федерациясынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган
атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды
бөлүштүрүү токтотулду
Армения Республикасынын чет өлкөлүк валютада эсептерге
которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык
алымдарды бөлүштүрүү токтотулду

»;
14150000 «Ижара акысы» тобунун аталышы төмөнкү редакцияда
берилсин:
«
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Төлөмдүн
коду
14150000

Төлөм багытынын аталышы
Ижара акысы жана ресурстарды иштеп чыгуу жана пайдалануу
үчүн төлөө

»;
−− 14152000 «Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акы»
чакан тобунун 14152200 «Жайыт ижарасы үчүн акы» элментинин
аталышы «Жайыт жерлерин пайдалангандык үчүн төлөө» болуп
өзгөртүлүп жана ушул топтон 14152300 «Айыл четиндеги жайыттардын
ижарасы үчүн акы», 14152400 «Интенсивдүү пайдалануудагы зонадагы
жайыт ижарасы үчүн акы», 14152500 «Алыскы жайыт ижарасы үчүн
акы» элементтери алынып салынып төмөнкү редакцияда берилсин:
«
Төлөмдүн
коду

Төлөм багытынын аталышы

14152000

Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акы

14152100

Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы

14152200

Жайыт жерлерин пайдалангандыгы үчүн акы

14152600

Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы

14152700

Токой ресурстарын пайдалангандыгы үчүн акы

14152800

Суу ресурстарын пайдалангандыгы үчүн акы

14152900

Жаратылыш активдерин пайдалангандыгы үчүн башка төлөмдөр

»;
−− 22100000 «Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү
пайдалануу» тобу төмөнкү редакциядагы 22190000 «Жогорку кесиптик
билим берүү системасында бирдиктүү статьяда берилген чыгашалар»
чакан топ менен толукталсын:
«
Төлөмдүн
коду
22190000
22191000

Төлөм багытынын аталышы
Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү
статьяда берилген чыгашалар
Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү
статьяда берилген чыгашалар
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22191100

Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү статьяда
берилген чыгашалар

»;
−− 22351000 «Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы» чакан
тобу 22351900 «Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы» элементи
менен толукталып төмөнкү редакцияда берилсин:
«
Төлөмдүн
коду

Төлөм багытынын аталышы

22351000

Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы

22351100

Лифтти колдонуу үчүн акы

22351200

Унаа токтотуучу жайлардын жана гараждардын ижарасына акы

22351900

Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы

»;
−− 27115000 «Калкты медициналык камсыздандыруу» чакан тобу
төмөнкү редакцияда берилсин:
«
Төлөмдүн
коду

Төлөм багытынын аталышы

27115000

Калкты медициналык камсыздандыруу

27115100

16 жашка чейинки балдарды медициналык камсыздандыруу

27115200

Пенсионерлерди медициналык камсыздандыруу

27115300

Социалдык жөлөк пул алган адамдарды медициналык
камсыздандыруу

27115400

Студенттерди медициналык камсыздандыруу

27115500

Жумушсуздарды медициналык камсыздандыруу

27115600

Аскер кызматчыларын медициналык камсыздандыруу

».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2017-жылдын 22-февралындагы № 6/3

Адистеширилген финансы-кредиттик мекемеси - «Кредиттик
союздардын финансылык компаниясы» ААКсынын
уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө
Адистеширилген финансы-кредиттик мекемеси – «Кредиттик
союздардын финансылык компаниясы» ААКсынын (“КСФК» ААКсы)
туруктуу жана натыйжалуу иш алып барып, өнүгүүсүн камсыз
кылуу, кредиттик союздар системасынын ишенимдүүлүгүн жана
коопсуздугун чыңдоо максатында, Кыргыз Республикасынын
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын
31-беренесине, «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк
иши жөнүндө» мыйзамдын 11 жана 39-1-беренелерине таянуу менен
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. “КСФК» ААКсынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү
2025-жылдан тартып кеминде 300 млн. сом өлчөмүндө белгиленсин.
2. “КСФК» ААКсынын Директорлор кеңеши:
−− 2017-жылдын 15-мартына чейинки мөөнөттө уставдык
капиталдын минималдуу өлчөмүн этап боюнча көбөйтүүнү караган
2017-2025-жылдарга иш-чаралар планын иштеп чыгып, Улуттук
банктын кароосуна сунуштасын;
−− 2017-жылдан тартып, уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү
ченемин ушул пунктта көрсөтүлгөн Пландын ченемдерине ылайык
келтирүү боюнча маалыматтарды жыл сайын жылдык отчет менен
бирге сунуштап турсун.
3. «КСФК» ААКсына ушул токтомдун 1-пунктунун талабы толук
аткарылганга чейин жыл жыйынтыгы боюнча алынган таза пайданын
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кеминде 75 пайызын жыл сайын уставдык капиталды көбөйтүүгө
багыттап турууга көрсөтмө берилсин.
4. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 12-декабрындагы
№ 48/9 «Адистеширилген финансы-кредиттик мекемеси - «Кредиттик
союздардын финансылык компаниясы» ААКсынын капиталынын
(өздүк каражаттарынын) минималдуу өлчөмү жөнүндө” токтому күчүн
жоготкон катары таанылсын.
5. Тышкы көзөмөл башкармалыгы 5 (беш) жумушчу күнү ичинде
ушул токтом менен «КСФК» ААКсын тааныштырсын.
6. Юридика башкармалыгы
−− токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
−− расмий жарыялагандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
7. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
8. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т.Дж. Джусупов мырзага
жүктөлсүн.
Төраганын милдетин аткаруучу
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2017-жылдын 22-февралындагы № 6/4

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине таянуу менен
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна
сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет)
бекитилсин:
−− 2004-жылдын
21-июлундагы
№ 18/3
«Активдерди
классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана
чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр
жөнүндөгү» Жобонун жаңы редакциясын бекитүү жөнүндө»;
−− 2012-жылдын
29-августундагы
№ 36/2
«Кыргыз
Республикасындагы
коммерциялык
банктардын
жана
микрофинансылык компаниялардын кыймылсыз мүлк менен айрым
бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобосун бекитүү жөнүндө;
−− 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/4 «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;
−− 2009-жылдын
28-декабрындагы
№ 51/6
«Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук
актылары жөнүндө»;
−− 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/13 «Операцияларды
ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө
ашырууда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу
талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу.
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2. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы
ушул токтом менен коммерциялык банктарды, адистештирилген
финансы-кредит мекемеси – «Кредиттик союздардын финансылык
компаниясы» ААКсын, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик
өнүктүрүү банкын, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын
жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
4. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
5. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы
№ 18/3 токтому менен бекитилген «Активдерди классификациялоо
жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын
ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобонун
4.2-пунктунун 4.2.4-пунктчасынын талабы, ушул токтом күчүнө
киргенден кийин берилген жаңы кредиттерге да таркатылат.
6. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы
№ 51/6 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо
принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууда активдерди
классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым
тартуулардын ордун жабууга камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө»
жобонун 22-2-пунктунун талабы, ушул токтом күчүнө киргенден кийин
сунушталган каржылоолорго таркатылат.
7. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т. Джусупов мырзага жүктөлсүн.
Төраганын милдетин аткаруучу
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын 22-февралындагы № 6/4
токтомуна карата тиркеме

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
1. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы
№ 18/3 «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу,
жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге
тиешелүү чегерүүлөр жөнүндөгү» Жобонун жаңы редакциясын
бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана
толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Активдерди
классификациялоо жана потенциалдуу, жоготуулардын жана
чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр
жөнүндөгү» Жобонун:
−− 2.2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«2.2. Банктын мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдери катары
төмөнкүлөрдү түшүнүү зарыл:
−− баланс боюнча эсепке алынган негизги сумма (бөлүптөлөнгөн
пландык төлөмдөрдү кошо алганда) 30 күн же андан көп убакыттан
бери төлөнбөгөн төлөмдөр;
−− 30 күн же андан көп убакыттан бери төлөнбөй келген пайыздык
төлөмдөр;
−− офердрафт түрүндө берилген кредиттер, эгерде алар төлөө
графигин белгилөөсүз жүзөгө ашырылса жана алар боюнча пайыздар
30 күн же андан көп убакыттан бери төлөнбөсө. »;
−− 2.3-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын.
−− 4.2-пункт төмөнкү мазмундагы 4.2.4-пунктча менен толукталсын:
«4.2.4. Банк, эгерде эффективдүү пайыздык чен кредит берүү
учурунда Улуттук банк тарабынан жарыяланган чет өлкө валютасында
берилген кредиттер боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык
ченден 2 пайыздык пунктка төмөн болгон болсо, карыз алуучунун
киреше түзүмүнө карабастан, чет өлкө валютасындагы кредит
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боюнча 1% өлчөмүндө РППУ түзүүгө тийиш (мында, Өнүктүрүү
фондусунун каражаттарынын эсебинен сунушталган кредиттерди
эске албаганда) (*).
(*) Чет өлкө валютасындагы кредиттер боюнча орточо салмактанып
алынган пайыздык ченге тиешелүү маалымат Улуттук банктын www.
nbkr.kg дареги боюнча расмий сайтында жайгаштырылган.»;
−− 4.3-пункттун 4.3.2-пунктчасынын:
экинчи абзацындагы «күрөө менен» деген сөз алынып салынсын;
төртүнчү абзац күчүн жоготкон катары таанылсын;
тогузунчу абзац төмөнкү мазмунда берилсин:
«- Жобонун 7.6-пунктунун шарттарына туура келген
классификацияланган активдерди реструктуризациялоо;»;
төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:
«- реструктуризациялоо күнүнө карата классификацияланган
активдер белгисине ээ болбогон реструктуризацияланган актив.»;
−− 5.1- пункттун:
5.1.2-пунктчасынын:
экинчи абзацындагы «60» деген сан «90» дегенге алмаштырылсын;
үчүнчү, сегизинчи, тогузунчу жана онунчу абзацтар күчүн жоготкон
катары таанылсын;
алтынчы абзацтагы «30» деген сан «60» дегенге алмаштырылсын.
−− төмөнкү мазмундагы 5.1.4-пунктча менен толукталсын:
«5.1.4. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз 90 күнгө узарып кеткен
шартта, актив «субстандарттык» катары классификацияланууга
тийиш. Жобонун 4.1-пунктуна ылайык күрөөлүк камсыздоого ээ
активдерди эске албаганда, мындай активдин сапаттык белгилери
активди классификациялоо категориясын жакшырта албайт;»;
−− төмөнкү мазмундагы 5.1.5-пунктча менен толукталсын:
«5.1.5. Эгерде «байкоого алынган актив» катары
классификацияланган активди реструктуризациялоодон улам 30
күндөн көбүрөөк убакыт мөөнөтүндө төлөнбөгөн төлөмдөр келип
чыкса же мындай актив кайрадан реструктуризацияланган болсо,
анда бул актив «субстандарттык» катары классификацияланууга
тийиш».
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Мында, ошол «субстандарттык» актив анын суммасынын эң аз
дегенде 120%ын түзгөн кыймылсыз мүлк түрүндөгү күрөө менен
камсыздалган болсо, анда банк кайрадан реструктуризациялагандан
кийинки бир жыл ичинде 15% өлчөмүндө РППУ түзүшү мүмкүн.;»
−− 5.2-пункттун:
5.2.2-пунктчасынын:
экинчи абзацы төмөнкү мазмунда берилсин:
«- негизги сумма жана/же пайыздар боюнча мөөнөтүндө
төлөнбөгөн карыз 90 күндөн 180 күнгө чейин созулуп кетсе;»
үчүнчү абзацы күчүн жоготкон катары таанылсын;
төмөнкү мазмундагы абзацтар менен толукталсын:
«- карызды төлөө негизинен күрөөнүн сатып өткөрүлүшүнө жараша
болот. Мында, күрөө карыздын негизги суммасын, келишимге ылайык
бардык пайыздарды жана күрөөлүк укуктарды сатып өткөрүүгө
байланыштуу келип чыгышы мүмкүн болгон бардык чыгымдардын
ордун жабуу үчүн жетиштүү өлчөмдөгү сатууда өтүмдүү кыймылдуу
жана кыймылсыз мүлк формасындагы болууга тийиш. Күрөө төмөнкү
мөөнөттөрдө сатып өткөрүлүшү болжолдонууда:
а) кыймылсыз мүлк - 365 күндөн кечиктирбестен;
б) кыймылдуу мүлк - 120 күндөн кечиктирбестен;»;
төмөнкү мазмундагы 5.2.3-пунктча менен толукталсын:
«5.2.3. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз 180 күнгө созулуп кеткен
шартта, актив «шектүү» катары классификацияланууга тийиш.
Жобонун 4.1-пунктуна ылайык күрөөлүк камсыздоого ээ активдерди
эске албаганда, мындай активдин сапаттык белгилери активди
классификациялоо категориясын жакшырта албайт.».
−− 5.3-пункттун:
5.3.2-пунктчасынын:
экинчи абзацы төмөнкү мазмунда берилсин:
«- 180 күн жана андан ары узарып кеткен мөөнөтүндө төлөнбөгөн
карыз;»
үчүнчү, тогузунчу абзацтар күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− төмөнкү мазмундагы 5.3.3-пунктча менен толукталсын:
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«5.3.3. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз 360 күнгө созулуп кеткен
шартта, актив «жоготуу» катары классификацияланууга тийиш.
Жобонун 4.1-пунктуна ылайык күрөөлүк камсыздоого ээ активдерди
эске албаганда, мындай активдин сапаттык белгилери активди
классификациялоодо эске алынбайт.».
−− 7-бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин:
«7. Реструктуризацияланган кредиттерди классификациялоо
7.1. Реструктуризацияланган кредиттер - бул, банк кредиттөө
шарттарына буга чейин жөнгө салынган кредиттөө тажрыйбасынан
айырмаланган өзгөртүүлөрдү киргизүү аркылуу (милдеттүү түрдө
жаңы келишим түзүү же кредиттик келишимге карата кошумча
келишим түзүү аркылуу) кардарга өз алдынча преференция
(жеңилдик) берүү менен сунушталган кредиттер. Мында, пайыздык
ченди жана/же негизги карыз суммасын/пайыздарды төлөөгө чейин
кредит мөөнөтүн узартуу келечекте күтүлүп жаткан акчалай агымдын
өзгөрүшүнө алып келет.
Реструктуризация дегенден улам, төмөнкүлөрдү түшүнүү зарыл:
−− кардардын финансылык абалынын начарлоосуна байланыштуу,
ага кредитти төлөө боюнча мурдагы тажрыйбадан айырмаланган,
алда-канча ыңгайлуу шарттарды сунуштоо аркылуу колдонуудагы
кредиттик келишим шарттарын өзгөртүү;
−− карыз алуучу банк сунуштаган кредитти башка кредит ордун
жабууга пайдаланса (негизги суммасы же пайыздар боюнча карыз
орун алса), ошондон улам карызгер финансылык кыйынчылыкка
дуушар болсо, активди толугу менен же анын бөлүгүн кайра каржылоо;
−− кредиттин негизги суммасынын бөлүгүн эсептен алып салуу
(кечүү) аркылуу келишим шарттарын өзгөртүү.
Кредит боюнча келишимдин баштапкы шарттарынын
өзгөртүлүшү жана анын кайра каржыланшы жана бул кардардын
финансылык абалынын начарлоосуна байланышпаса, кредитти
реструктуризациялоо болуп саналбайт (мисалы, кредит валютасын
чет өлкө валютасынан улуттук же башка валютага которуу).
7.2. Кардардын реструктуризацияланган актив боюнча
финансылык кыйынчылыкка дуушар болушу ыктымалдыгын
шарттаган көрсөткүчтөн болуп төмөнкү жагдайлар саналат:
26

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2017

−− ал боюнча реструктуризациялоо ишке ашырылган жана
акыркы 3 ай ичинде кеминде бир жолу төлөмдөрдү төлөө толугу
менен же алардын бөлүгү 30 күндөн көбүрөөк кечиктирилген
классификацияланбаган кредит, же;
−− кардар ошол банктан катар алган кредит боюнча негизги
сумманы же пайыздарды толугу менен же алардын бөлүгүн төлөөнү,
кредитти кайра каржылоого чейинки акыркы 3 ай ичинде кеминде 1
жолу 30 күндөн көбүрөөккө кечиктирген учурда, кайра каржыланган
кредит боюнча.
7.3. Реструктуризациялоо классификацияланган сыяктуу эле,
классификацияланбаган активдерге да колдонулат.
7.4. Классификацияланган
реструктуризацияланган
актив Жобонун 7.6-пунктунун шарттары аткарганга чейин
классификацияланбаган кредиттерге чегерилбейт.
7.5. Карыз алуучу финансылык кыйынчылыктарга дуушар болгон
учурда ошол кредит боюнча күрөөлүк мүлктү сатып өткөрүүнүн
эсебинен кредит боюнча карыздын бир бөлүгүн төлөө аркылуу
кредиттик келишимге өзгөртүүлөрдүн киргизилиши кредитти
реструктуризациялоо катары каралууга тийиш.
7.6. Банк, төмөнкү шарттар аткарылган болсо классификацияланган
активди «байкоого алынган актив» категориясына которушу мүмкүн:
−− мөөнөтүндө төлөнбөгөн суммалар жок болсо;
−− акыркы үч ай ичинде төлөмдөр графикке ылайык өз учурунда
толук төлөнсө;
−− карызгерде реструктуризациялоо шарттарынын сакталбай
калышына алып келген жагдайлар жок болсо.
7.7. Классификацияланган активдерди классификацияланбаган
категориясына которуу төмөнкү шарттар аткарылган учурда гана жол
берилет:
−− мөөнөтүндө төлөнбөгөн суммалар жок болсо;
−− карызгерде реструктуризациялоо шарттарынын сакталбай
калышына алып келген жагдайлар жок болсо.
«Шектүү» же «жоготуу» катары классификацияланган активдер
боюнча мөөнөтүндө төлөнбөгөн бардык карыз орду жабылган
шартта, алар «субстандарттык» категориясына которулат.»;
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−− 9.2-пункттун «б» пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:
«б) менчик укугу келип чыккандан кийинки үч жыл – Кыргыз
Республикасынын мыйзамдары менен айыл чарба багытындагы
жерлерге коюлган мөөнөттөрдөн башка кыймылсыз мүлк үчүн.»;
−− 13.4-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«13.4. Улуттук банк активдер боюнча РППУга чегерүүлөрдүн
төмөнкүдөй өлчөмдөрүн белгилейт:
Жалпы камдар
Нормалдуу
0%
Канааттандырарлык
1/2/2,5%
Байкоо алдындагы
5/10/15%
активдер

Атайын камдар
Субстандарттык
15/25%;
Шектүү
50%;
Жоготуулар

100%.

Банк, Жобонун 4.2-пунктунун 4.2.3-пунктчасында көрсөтүлгөн,
алар боюнча РППУ өлчөмү 2,5% түзүүгө тийиш болгон, ошондой эле.
2-пунктунун 4.2.3-пунктчасында көрсөтүлгөн, РППУ өлчөмү 1% түзүүгө
тийиш болгон активдерди эске албаганда, «канааттандырарлык»
активдер боюнча 2% өлчөмдө РППУ түзүүгө тийиш.
Банк, ушул Жобонун 4.3.-пунктунун 4.3.4-пунктчасында
көрсөтүлгөн, алар боюнча РППУ өлчөмү 10% түзүүгө тийиш болгон
активдер эске албаганда, «байкоого алынган активдер» боюнча 5%
өлчөмүндө РППУ түзүүгө тийиш.
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Өнүктүрүү банкы «Кыргыз
Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы жөнүндө» мыйзам
талабына ылайык РППУ түзөт жана ага чегерип турат.».
2. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-августундагы
№ 36/2 «Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын жана
микрофинансылык компаниялардын кыймылсыз мүлк менен айрым
бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобосун бекитүү жөнүндө»
токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республик асынын
коммерциялык
банктарынын
жана
микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз мүлк менен айрым
бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобонун:
−− 5-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
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«5. Банк, колдонуу мөөнөтү Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында белгиленген айыл чарба багытындагы жерлерди
эске албаганда, башка кыймылсыз мүлктү менчикке укук келип
чыккандан кийинки үч жылдан ашык мөөнөткө кармап тура албайт.
Бул учурда банк сатып алуучуну издөө демилгесин көтөрүүгү тийиш.
Сот тарабынан банктын башка менчигине арест коюлган учурда,
жогоруда белгиленген мөөнөт, арест алынып салынганга чейин
токтотулат.»;
−− төмөнкү мазмундагы 31-1 жана 31-2 пункттар менен
толукталсын:
«31-1. Банк финансылык ижара келишимин/кыймылсыз мүлктү
бөлүп төлөө шартында сатуу келишимин же ушундай эле башка
келишимди, ошол мүлктү кредит боюнча карыз ордун жабуунун
эсебинен банк баланска кабыл алып жаткан учурда, мүлк ээси болуп
саналган жак менен түзүү учурунда банк Улуттук банк Башкармасынын
2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 токтому менен бекитилген
«Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу, жоготуулардын
жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү
чегерүүлөр жөнүндө» Жобо ылайык, потенциалдуу жоготуулардын
жана чыгым тартуулардын ордун жабууга 25% өлчөмүндө кам түзүү
менен ошол активди (башка менчикти) «субстандарттык» катары
классификациялайт. Жаңыдан түзүлгөн келишим боюнча төлөмдөрдү
кечиктирүү жана графикти бузууга жол берүү орун алган шартта,
классификация Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга
ылайык жүзөгө ашырылууга тийиш.
31-2. Банк, кыймылсыз мүлктү балансына кабыл алууга жана аны
ыйгарып берүү келишиминде көрсөтүлгөн, мурда берилген кредиттин
ордун жабуу эсебинде «башка менчик» катары эсепке алууга укуктуу.
Мында, ыйгарып берүү келишиминде банк менен күрөө коюучу
ортосунда макулдашылган мөөнөттө жана күрөө коюучунун жана/же
карыз алуучунун милдеттенмеси суммасы боюнча мурда берилген
кредиттин ордун жабуу эсебинен кабыл алынган кыймылсыз мүлктүн
ээси болуп саналган жакка (адамга) банктын сатуу милдеттенмеси
да камтылууга тийиш.
Ыйгарып берүү келишиминде көрсөтүлгөн мөөнөттө банктын
башка менчиги сатып өткөрүлбөсө жана/же финансылык ижара
келишими же кыймылсыз мүлктү бөлүп төлөө шартында сатуу
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келишими же ушундай эле башка келишимдер токтотулган шартта,
банк мындай менчикке көз карандысыз баа берүүнү ишке ашырып,
аны жобого ылайык эсепке алууга тийиш.».
3. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы
№ 52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым
ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй
толуктоо киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан
коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит
мекемелеринде кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу
талаптар жөнүндө» жобо:
−− төмөнкү мазмундагы 3-1-пункт менен толукталсын:
«3-1. Кайра каржылоо – бул, колдонуудагы активдин ордун толугу
менен жабуу же анын бөлүгүн төлөө үчүн тиешелүү жаңы келишимди
түзүү.».
4. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы
№ 51/6 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана
толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Ислам банк иши жана
каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууда
активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын
жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга чегерүүлөр жөнүндө”
жобонун:
−− 12-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− Жобо төмөнкү мазмундагы 22-2-пункт менен толукталсын:
“22-2. Банк, эгерде эффективдүү пайыздык чен кредит берүү
учурунда Улуттук банк тарабынан жарыяланган чет өлкө валютасында
берилген кредиттер боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык
ченден 2 пайыздык пунктка төмөн болгон болсо, карыз алуучунун
киреше түзүмүнө карабастан, чет өлкө валютасындагы кредит
боюнча 1% өлчөмүндө РППУ түзүүгө тийиш (*).
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(*) Чет өлкө валютасындагы кредиттер боюнча орточо салмактанып
алынган пайыздык ченге тиешелүү маалымат Улуттук банктын www.
nbkr.kg дареги боюнча расмий сайтында жайгаштырылган.”;
−− 23-пункттун:
он экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
“- реструктуризациялоо күнүнө карата классификацияланган
активдер белгисине ээ болбогон реструктуризацияланган актив;”
−− 23-пункт төмөнкү мазмундагы он үчүнчү абзац менен
толукталсын:
“жобонун
34-4-пунктунун
шарттарына
кирген
классификацияланган активдерди реструктуризациялоо;”;
−− 24-пункттун:
үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы жана жетинчи абзацтарындагы
“60 күн” деген сөздөр “90 күн” дегенге алмаштырылсын;
он биринчи абзацындагы “30” деген сан “60” дегенге
алмаштырылсын;
−− Жобо төмөнкү мазмундагы 24-2 жана 24-3-пункттар менен
толукталсын:
“24-2. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз 90 күнгө узарып кеткен
шартта, актив “субстандарттык” катары классификацияланууга
тийиш. Жобонун 21-пунктуна ылайык күрөөлүк камсыздоого ээ
активдерди эске албаганда, мындай активдин сапаттык белгилери
активди классификациялоо категориясын жакшырта албайт.
24-3.
Эгерде
«байкоого
алынган
актив
катары»
классификацияланган реструктуризацияланган актив боюнча төлөө
мөөнөтү 30 күндөн көбүрөөк кечиктирилсе же ошол актив кайрадан
реструктуризацияланган болсо, анда мындай актив «субстандарттык»
катары классификацияланууга тийиш.
Мында, ошол «субстандарттык» актив анын суммасынын эң аз
дегенде 120%ын түзгөн кыймылсыз мүлк түрүндөгү күрөө менен
камсыздалган болсо, анда банк кайрадан реструктуризациялагандан
кийинки бир жыл ичинде 15% өлчөмүндө РППУ түзүшү мүмкүн.”;
−− 25-пункттун:
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үчтөн жетиге чейинки абзацтарында кездешкен “60 күндөн 90
күнгө чейин” деген сөздөр “90 күндөн 180 күнгө чейин” дегенге
алмаштырылсын;
−− пункт төмөнкү мазмундагы он төртүнчү, он бешинчи жана он
алтынчы абзацтар менен толукталсын:
“- карызды төлөө негизинен күрөөнүн сатып өткөрүлүшүнө жараша
болот. Мында, күрөө карыздын негизги суммасын, келишимге ылайык
бардык пайыздарды жана күрөөлүк укуктарды сатып өткөрүүгө
байланыштуу келип чыгышы мүмкүн болгон бардык чыгымдардын
ордун жабуу үчүн жетиштүү өлчөмдөгү сатууда өтүмдүү кыймылдуу
жана кыймылсыз мүлк формасындагы болууга тийиш. Күрөө төмөнкү
мөөнөттөрдө сатып өткөрүлүшү болжолдонууда:
а) кыймылсыз мүлк – 365 күндөн кечиктирбестен;
б) кыймылдуу мүлк - 120 күндөн кечиктирбестен.”;
−− Жобо төмөнкү мазмундагы 25-1-пункт менен толукталсын:
“25-1. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз 180 күнгө созулуп кеткен
шартта, актив «шектүү» катары классификацияланууга тийиш.
Жобонун 21-пунктуна ылайык күрөөлүк камсыздоого ээ активдерди
эске албаганда, мындай активдин сапаттык белгилери активди
классификациялоо категориясын жакшырта албайт.”;
−− 26-пункттун:
үчтөн жетиге чейинки абзацтарында кездешкен “90 күн жана
андан ары” деген сөздөр “180 күндөн 360 күнгө чейин” дегенге
алмаштырылсын;
он үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
“- кардардын бизнеси токтосо же ал банкрот деп жарыяланса;”;
он бешинчи абзацы күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− Жобо төмөнкү мазмундагы 26-1-пункт менен толукталсын:
“26-1. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз 360 күнгө созулуп кеткен
шартта, актив «жоготуу» катары классификацияланууга тийиш.
Жобонун 21-пунктуна ылайык күрөөлүк камсыздоого ээ активдерди
эске албаганда, мындай активдин сапаттык белгилери активди
классификациялоодо эске алынбайт.”;
−− 32-пункттун “б” пунктчасы төмөнкү мазмунда берилсин:
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“б) алар боюнча мөөнөттөр Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында белгиленген айыл чарба багытындагы жерлерди
эске албаганда, кыймылсыз мүлк үчүн - менчик укугу келип чыкан
учурдан тартып үч жыл.”;
−− 8-бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин:
“8. Реструктуризацияланган активдерди классификациялоо
33. Реструктуризацияланган активдер - бул, банк келишим
шарттарына буга чейин жөнгө салынгандардан айырмаланган
өзгөртүүлөрдү киргизүү аркылуу (милдеттүү түрдө жаңы келишим
түзүү же каржылоо келишимге карата кошумча келишим түзүү
аркылуу) кардарга өз алдынча преференция (жеңилдик) берүү менен
сунушталган каржылоо. Мында, негизги карыз суммасын жана/
же үстөк бааны төлөгөнгө чейин үстөк бааны жана/же каржылоо
мөөнөтүн өзгөртүү келечекте күтүлүп жаткан акчалай агымдын
өзгөрүшүнө алып келет.
Реструктуризация дегенден улам, төмөнкүлөрдү түшүнүү зарыл:
−− кардардын финансылык абалынын начарлоосуна байланыштуу,
ага каржылоону төлөө боюнча мурдагы тажрыйбадан айырмаланган,
алда-канча ыңгайлуу шарттарды сунуштоо аркылуу, колдонуудагы
келишим шарттарын өзгөртүү;
−− негизги каржылоо суммасынын бөлүгүн эсептен алып салуу
(кечүү) аркылуу келишим шарттарын өзгөртүү.
Каржылоо
келишиминин
баштапкы
шарттарынын
өзгөртүлүшү жана анын кайра каржыланшы жана бул кардардын
финансылык абалынын начарлоосуна байланышпаса, активди
реструктуризациялоо болуп саналбайт (мисалы, актив валютасын
чет өлкө валютасынан улуттук же башка валютага которуу).
34. Эгерде
классификацияланбаган
актив
боюнча
реструктуризациялоо ишке ашырылып жана акыркы 3 ай ичинде
кеминде бир жолу төлөмдөрдү төлөө толугу менен же алардын
бөлүгү 30 күндөн көбүрөөк кечиктирилген болсо, анда бул жагдай
реструктуризацияланган актив боюнча кардар финансылык
кыйынчылыкка дуушар болушу ыктымалдыгын шарттаган көрсөткүч
болуп эсептелинет.
34-1. Реструктуризациялоо классификацияланган сыяктуу эле,
классификацияланбаган активдерге да колдонулат.
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34-2. Классифик ацияланган
реструк т уризацияланган
актив Жобонун 34-4-пунктунун шарттарын аткарганга чейин
классификацияланбаган активдерге чегерилүүгө тийиш эмес.
34-3. Кардар финансылык кыйынчылыктарга дуушар болгон
учурда ошол каржылоо боюнча күрөөлүк мүлктү сатып өткөрүүнүн
эсебинен карыздын бир бөлүгүн төлөө аркылуу кредиттик келишимге
өзгөртүүлөрдүн киргизилиши, каржылоону реструктуризациялоо
катары каралууга тийиш.
34-4. Банк,
төмөнкү
шарттар
аткарылган
болсо
классификацияланган активди «байкоого алынган актив»
категориясына которушу мүмкүн:
−− мөөнөтүндө төлөнбөгөн суммалар жок болсо;
−− акыркы үч ай ичинде төлөмдөр графикке ылайык өз учурунда
толук төлөнсө;
−− кардарда реструктуризациялоо шарттарынын сакталбай
калышына алып келген жагдайлар жок болсо.
35-4. Активдерди классификацияланбаган активдер категориясына
которуу төмөнкү шарттар аткарылган учурда гана ишке ашырылат:
−− мөөнөтүндө төлөнбөгөн суммалар жок болсо;
−− кардар акыркы үч ай ичинде төлөмдөрдү графикке ылайык өз
учурунда толук төлөгөн болсо;
Мөөнөтүндө төлөнбөгөн бардык карыздардын орду жабылган
шартта, «шектүү» же «жоготуу» катары классификацияланган
активдер «субстандарттык» категориясына которулат.”;
−− 47-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
“47. Улуттук банк активдер боюнча РППУга чегерүүлөрдүн
төмөнкүдөй өлчөмдөрүн белгилейт:
Жалпы камдар
Нормалдуу
Канааттандырарлык
Байкоо алдындагы
активдер

0%
1/2/2,5%
5/10%

Атайын камдар
Субстандарттык
15/25%;
Шектүү
50%;
Жоготуулар

100%.

Банк, Жобонун 22-1-пунктунда көрсөтүлгөн, алар боюнча РППУ
өлчөмү 2,5% түзүүгө тийиш болгон, ошондой эле 22-1-пунктунда
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көрсөтүлгөн, РППУ өлчөмү 1% түзүүгө тийиш болгон активдерди эске
албаганда, «канааттандырарлык» активдер боюнча 2% өлчөмдө
РППУ түзүүгө тийиш.
Банк, ушул Жобонун 23-2-пунктунда көрсөтүлгөн, алар боюнча
РППУ өлчөмү 10% түзүүгө тийиш болгон активдер эске албаганда,
«байкоого алынган активдер» боюнча 5% өлчөмүндө РППУ түзүүгө
тийиш.”.
5. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы
№ 35/13 “Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо
принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдикти
тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө” жобону бекитүү
туралуу” токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Операцияларды
ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө
ашырууда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу
талаптар жөнүндө” жобо:
−− төмөнкү мазмундагы 3-1-пункт менен толукталсын:
“3-1. Кайра каржылоо – бул, колдонуудагы активдин ордун толугу
менен же анын бир бөлүгүнүн ордун жабуу үчүн тиешелүү жаңы
келишим түзүү.”;
−− 34-пункттун 10-абзацындагы “камтыган активдердин” деген
сөздөр “бир гана” деген сөздөр менен толукталсын.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2017-жылдын 22-февралындагы № 6/5

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы
№ 20/1 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик
баалуу кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча
жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен
эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө” жобону бекитүү
тууралуу» токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине таянуу менен
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы
№ 20/1 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу
кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу
жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара
сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби
жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна сунушталган
толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
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3. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен
коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын Социалдык
фондусун, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусуна караштуу
Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондусун, Кыргыз Республикасында
Депозиттерди коргоо агенттигин, «Борбордук депозитарий» ЖАКты,
ошондой эле Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн
тааныштырсын.
5. Ток томдун
атк арылышына
к онтролдук
Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары
Н. Жениш мырзага жүктөлсүн.
Төраганын милдетин аткаруучу
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын 22-февралындагы № 6/5
токтомуна карата тиркеме

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы
№ 20/1 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик
баалуу кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо,
кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар
менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө”
жобону бекитүү тууралуу» токтомуна толуктоолор
Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы
№ 20/1 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу
кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу
жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара
сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби
жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй
толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу,
кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана
алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө” жобонун:
−− 21-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын Социалдык
фондусу» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын Социалдык
фондусуна караштуу Мамлекеттик топтоо пенсиялык фондусу» деген
сөздөр менен толукталсын;
−− 31-пунктундагы:
«Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусуна» деген сөздөр
«, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусуна караштуу
Мамлекеттик топтоо пенсиялык фондусуна» деген сөздөр менен
толукталсын;
«Улуттук банк менен мамлекеттик баалуу кагаздар рыногунда иш
алып барууга келишим түзгөн Институционалдык инвестор» деген
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сөздөрдөн кийин «(ушул жобого карата 1-1-тиркеме)» деген сөздөр
менен толукталсын;
−− 8-глава төмөнкү мазмундагы 91, 92, 93-пункттар менен
толукталсын:
«91. Автоматташтырылган тоорук системасында аукцион өткөрүү
мүмкүн болбогон жагдайда (системанын ишинде техникалык
мүнөздөгү үзгүлтүктөр келип чыккан жана/же башка себептерден
улам) Улуттук банк тике катышуучуларга аукцион өткөрүү мүмкүн
эместиги туралуу маалымдайт. Мындай учурда мамлекеттик
баалуу кагаздарды жайгаштыруу/кошумча жайгаштыруу боюнча
аукцион, тике катышуучунун жетекчиси кол койгон, мөөр менен
күбөлөндүрүлгөн кагаз жүзүндөгү билдирмесинин негизинде EXCEL
программалык камсыздоосу аркылуу ишке ашырылат (ушул жобого
карата 3-тиркемеси);
92. Конвертке салынган кагаз жүзүндөгү билдирме аукцион
өткөрүлүүчү күнү саат 12:00гө чейин Улуттук банкка сунушталууга
тийиш. Билдирмелер Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти
168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 1-кабатындагы
117-бөлмөнүн жанында жайгаштырылган «мамлекеттик баалуу
кагаздар аукционуна билдирмелер үчүн» деп жазылган үкөккө
салынышы зарыл. Билдирмелер атайы каралган журналда катталат;
93. Аукциондун жыйынтыгы (ушул жобого карата 4-тиркеме) анын
тике катышуучуларына факсимиль байланышы аркылуу, ал эми
кагазга чыгарылган варианты Улуттук банктын экспедициясы аркылуу
жөнөтүлөт.»
−− жобо төмөнкү мазмундагы 1-1, 3, 4- тиркемелер менен
толукталсын:

39

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2017
Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 26-июнундагы
№ 20/1 «Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн мамлекеттик
баалуу кагаздарын Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы
аркылуу жайгаштыруу, кайталап
сунуштоо, кошумча жайгаштыруу,
кайтара сатып алуу жана алар
менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү
тартиби жөнүндө” жобону бекитүү
тууралуу» токтомуна карата
1-1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Улуттук банк
аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу
кагаздар рыногунда институционалдык инвестор
________________________________иш алып баруусу тууралуу
№_____ келишим
Бишкек шаары

-ж. «____» ________

Мындан ары «Улуттук банк» деп аталуучу, Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын атынан, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы,
банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамдын жана 20__-жылдын
«___»_______ №___ буйруктун негизинде иш алып барган, Улуттук
банктын Төрагасынын орун басары ___________________________
_____ бир тараптан, мындан ары «Кардар» деп аталуучу, уставдын
негизинде иш алып барган ___________________________________
атынан _______________ экинчи тараптан, биргелешип «Тараптар»
деп аталуучулар, Улуттук Банк Башкармасынын 2013-жылдын
26-июнундагы № 20/1 токтому менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайталап
сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар
менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө” жобого (мындан
ары – жобого) таянуу менен төмөнкүлөр боюнча ушул келишимди
түзүштү:
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1. Келишим предмети
1.1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ушул жобого ылайык
Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу
кагаздар (мындан ары - МБК) рыногунда тике катышуучу катары
Кардардын иш алып баруусу, келишим предметинен болуп саналат.
2. Кардардын укуктары
Кардар төмөнкүлөргө укуктуу:
2.1. Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу МБКны өз
атынан жайгаштыруу, кошумча жайгаштыруу, кайталап сунуштоо
жана кайтара сатып алуу аукциондоруна түздөн-түз катышууга.
2.2. Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу МБКнын экинчилик
рыногунда өз атынан операцияларды жүргүзүү.
2.3. МБКны жайгаштыруу, кошумча жайгаштыруу, кайталап
сунуштоо жана кайтара сатып алуу аукциондорунун параметрлери
жана анын жыйынтыгы боюнча маалыматтарды алуу.
3. Кардардын милдеттери
Кардар төмөнкүлөргө милдеттүү:
3.1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Улуттук
банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык МБК рыногунда иш
алып барууга.
3.2. МБК аукционунда утушка ээ болгон билдирмелер
эмиссиясы күнү жана/же МБКны кошумча (аукциондон тышкары)
жайгаштыруу да төлөө үчүн күндөлүк эсепте жетиштүү көлөмдө
акча каражаттарынын болушун камсыз кылууга. Күндөлүк эсепте
акча каражаттары жетишсиз болуп калган шартта билдирме жокко
чыгарылып, Кардар утушка ээ болгон билдирмеде көрсөтүлгөн
МБКнын номиналдык наркынын бир пайыз өлчөмүндө айыптык
төлөм төлөөгө тийиш. Айыптык төлөмдү төлөгөнгө чейин Кардарга
кийинки аукциондорго катышууга жана МБКны кошумча (аукциондон
тышкары) жайгаштыруусуна жол берилбейт.
3.3. Улуттук банк тарабынан белгиленген форматта отчетторду,
ошондой эле тике катышуучу катары Кардардын иш алып баруусуна
тиешелүү башка маалыматтарды Улуттук банктын жана/же Кыргыз
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Республикасынын Финансы министрлигинин (мындан ары – Финансы
министрлиги) талабы боюнча өз учурунда сунуштап турууга.
3.4. Ушул келишимге кол коюлгандан кийинки эки жумуш күнү
ичинде МБК аукционуна катышууга жана/же аларды кошумча
(аукциондон тышкары) жайгаштырууга билдирмеге кол коюуга
ыйгарым укуктуу адамдарга берилген ишеним катты жана алардын
тизмесин Улуттук банкка берүүгө. Ушул пунктта көрсөтүлгөн ыйгарым
укук башка адамдарга чегерилсе, андан кийинки эки жумуш күнү
ичинде ишеним катты жана жаңы тизмени Улуттук банкка сунуштоого.
3.5. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, анын ичинде
жогоруда аталган жобого, ошондой эле Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 28-мартындагы № 10/18 токтому менен бекитилген
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын автоматташтырылган
тоорук системасынын иши жөнүндө» жобого ылайык, МБКлар менен
жарандык-укуктук бүтүмдөргө келишүүгө.
4. Улуттук банктын укуктары
Улуттук банк төмөнкүлөргө укуктуу:
4.1. Кардардын МБК рыногунда иш алып баруусуна
көзөмөлдүктү жүргүзүүгө, анын ичинде жеринде барып текшерүүлөрдү
жүргүзүү аркылуу көзөмөлдүккө алууга.
4.2. МБКнын Башкы депозитарийи катары иш алып барууга.
4.3. МБК аукционуна катышууга жана/же аларды кошумча
жайгаштырууга канааттандырылган (толук көлөмдө же алардын бир
бөлүгү өлчөмүндө) билдирмелердин негизинде Кардардын күндөлүк
эсебинен Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгынын
Улуттук банктагы күндөлүк эсебине акча каражаттарын которууга.
4.4. Белгиленген формадагы отчеттордун, ошондой эле Улуттук
банкка жана/же Финансы министрлиги талап кылган болгон,
Кардардын ишине байланыштуу башка маалыматтардын өз учурунда
берилишин талап кылууга.
4.5. Кардарга карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында
белгиленген чараларды колдонууга.
5. Улуттук банктын милдеттери
Улуттук банк төмөнкүлөргө милдеттүү:
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5.1. Жүгүртүүдөгү МБКны так жана толук эсепке алынышын
камсыз кылууга.
5.2. МБК аукциондорунун параметрлерин жана аларды кошумча
(аукциондон тышкары) жайгаштыруу боюнча маалыматтарды
жарыялап, Улуттук банктын сайтында жайгаштырууга.
5.3. МБК аукциондору өткөрүлүп жана/же аларды кошумча
(аукциондон тышкары) жайгаштырылгандан кийин алардын
жыйынтыгы боюнча маалыматтарды белгиленген тартипке ылайык
Кардарга сунуштоого.
5.4. МБК төлөнгөн күнү Жобонун 87-пунктунун негизинде Финансы
министрлиги тарабынан төлөнгөн МБК эмиссиясынын Кардардын
депо-эсебинде эске алынган номиналдык наркын чегерүүгө.
5.5. Финансы министрлиги тарабынан Жобонун 87-пунктуна
ылайык МБК боюнча купондук төлөмдөр төлөнгөн күнү, Кардардын
депо-эсебинде эсепке алынган, МБКнын санына дал келген купон
боюнча төлөө суммасын Кардардын Улуттук банктагы эсебине
чегерүүгө.
5.6. Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына
ылайык, маалыматтарды чечмеленип берилиши жагдайын
эске албаганда, Кардардын МБК менен операциялары боюнча
маалыматтардын купуя сакталышын камсыз кылууга.
6. Тараптардын жоопкерчилиги жана талаш
маселелерди чечүү тартиби
6.1. Кардардын эсебинен каражаттардын туура эмес эсептен
алынып салынышы, ошондой эле тиешелүү суммалардын Улуттук
банк тарабынан кечиктирилип же туура эмес чегерилиши учурунда,
Улуттук банк Кардардын пайдасына ар бир кечиктирилген күн үчүн
чегерилбей калган суммадан (же ашыкча алынып коюлган суммадан)
0,1% өлчөмүндө туум төлөөгө тийиш.
6.2. Кардар жаңылыш чегерилген суммалар тууралуу маалымдап,
аларды Улуттук банкка кайтарып берүүгө милдеттүү. Жаңылыш
чегерилген суммалар кайтарылып берилбесе, Кардар ошол суммадан
0,1% өлчөмүндө ар бир күн үчүн туум төлөйт.
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6.3. Тараптар өз милдеттерин аткарбай койгондугу же
талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.
6.4. Ушул келишимди аткаруунун жүрүшүндө келип чыккан талаш
маселелер, өз ара алгылыктуу чечимди иштеп чыгуу максатында
сүйлөшүүлөр жолу менен жөнгө салынууга тийиш.
6.5. Жөнгө салынбаган талаш маселелер Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында белгиленген тартипте чечилиши зарыл.
6.6. Бул жагдай Финансы министрлиги тарабынан эмитирлеген МБК
боюнча милдеттенмелердин же Жобонун 85 жана 88-пунктарынын
ал тарабынан аткарылбай калышынан улам келип чыкса, Улуттук
банк милдеттенмелердин аткарылбай калышы үчүн жоопкерчилик
тартпайт.
7. Келишимди колдонуу мөөнөтү жана аны токтотуу тартиби
7.1. Келишим ага кол койгон күндөн тартып күчүнө кирет жана бир
календардык жыл ичинде колдонулат.
7.2. Эгерде, тараптардын бири келишим мөөнөтү бүткөнгө чейинки
30 календардык күн мурда келишимди токтотуу ниетин кат жүзүндө
билдирбесе, келишим ар бир кийинки календардык жылга дароо
узартылган катары эсептелинет.
7.3. Келишим Улуттук банктын сыяктуу эле, Кардардын демилгеси
боюнча да токтотулушу мүмкүн.
7.4. Кардар келишим боюнча өз милдеттерин аткарбай койсо же
талаптагыдай аткара албай калса, Улуттук банк ага бул тууралуу
алдын ала маалымдоосуз эле, келишимди бир тараптуу негизде
токтотууга укуктуу.
8. Башка шарттар
8.1. Жобонун 31-пунктуна ылайык, Кардар Келишим түзүлгөндөн
кийин жана ал автоматташтырылган тоорук системасына туташкан
шартта, ага «тике катышуучу» статусу ыйгарылат.
8.2. МБК аукциондоруна катышуусунун жана/же МБКны кошумча
(аукциондон тышкары) жайгаштыруусунун жыйынтыгы боюнча анын
Улуттук банктагы эсебинен акча каражаттарын акцептсиз тартипте
эсептеп алып коюуга Кардар Улуттук банкка укук чегерет.
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8.3. Келишим шарттарына тараптардын өз ара макулдугунун
негизинде өзгөртүүлөр же толуктоолор киргизилиши мүмкүн.
8.4. Жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилип же анын
жаңы редакциясы кабыл алынган учурда, анын шарттары кайрадан
каралууга тийиш.
8.5. Келишимге өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши
мүмкүн, алар кат жүзүндөгү кошумча келишим аркылуу тариздетилет
жана ага тараптар кол коюуга тийиш. Кошумча келишим ушул
келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат.
8.6. Келишим ар бир тарап үчүн бирден, бирдей юридикалык күчкө
ээ, мамлекеттик жана расмий тилде эки нускада түзүлгөн.
Тараптардын реквизиттери:
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы

____________________________

720001, Бишкек шаары,
Чүй проспекти, 168

(Почта индекси, дареги)

(Кызмат орду)
(Кызмат орду)
(Аты-жөнү)
(Аты-жөнү)
_______________________ М.О _______________________ М.О
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Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 26-июнундагы
№ 20/1 «Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн мамлекеттик
баалуу кагаздарын Кыргыз
Республикасынын Улуттук
банкы аркылуу жайгаштыруу,
кайталап сунуштоо, кошумча
жайгаштыруу, кайтара сатып алуу
жана алар менен эсептешүүлөрдү
жүргүзүү тартиби жөнүндө”
жобону бекитүү тууралуу»
токтомуна карата 3-тиркеме

МКВ/МКО аукционуна катышууга билдирме
Мындан ары - «Катышуучу» деп аталуучу [Аукциондун
тике катышуучунун аталышы/аты-жөнү] ушул аркылуу
төмөнкү шарттарда өткөрүлүүчү аукциондо [аукцион
өткөрүлгөн күнү]__________________ каттоо номериндеги
МКВ/МКОну сатып алуу ниетин билдирет.
өз атынан:
Өзүнүн билдирмеси
Атаандаштык билдирмеси
Лот №

Сатып алуу баасы

1

2

МКВ/МКОнун саны
(даанада)
3

Атаандаштык эмес билдирме
МКВ/МКОнун саны

өз кардарларынын атынан:
Өзүнүн билдирмеси
Атаандаштык билдирме
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Лот №

Сатып алуу баасы

1

2

МКВ/МКОнун саны
(даанада)
3

Сатып алуу наркы
4=2*3

Атаандаштык эмес билдирме
МКВ/МКОнун саны

Катышуучу аукцион өткөрүү эрежелери менен таанышып чыккан
жана андан улам келип чыккан милдеттенмелерди кабыл алат.
__________
__________
__________
__________
(кызмат орду)
(кол тамгасы)
(аты-жөнү)
Күнү
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2013-жылдын 26 - июнундагы
№ 20/1 токтому менен бекитилген
«Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн
Улуттук банк аркылуу
жайгаштырылуучу мамлекеттик
баалуу кагаздарын жайгаштыруу,
кайталап сунуштоо, кошумча
жайгаштыруу, кайтара сатып алуу
жана эсептешүүлөрдү жүргүзүү
жөнүндө» жобого карата 4-тиркеме
______________________
(Катышуучунун аталышы/
аты-жөнү)

БИЛДИРҮҮ
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ушул аркылуу, 20__ж.
«____» ___________ өткөрүлгөн МКВ/МКОну сатуу боюнча
аукциондун жыйынтыгына ылайык, Сиздин билдирмеңиз төмөнкү
көлөмдө канааттандырылгандыгын маалымдайт.
Атаандаштык
билдирме
Каттоо
номери

МКВ/
МКОнун
саны
(даанада)

Суммасы

Атаандаштык эмес
билдирме
МКВ/
МКОнун
саны
(даанада)

Суммасы

Бардыгы болуп
МКВ/
МКОнун
саны
(даанада)

Суммасы

20___ж. «____» ___________ өткөрүлгөн МКВ/МКО боюнча
АУКЦИОНДУН ЖЫЙЫНТЫГЫ
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мин.

орто

Баасы

макс.

анын ичинде,
атаанд. эмес

Сатуу
көлөмү
Бардыгы болуп

Жарыяланган
көлөм

анын ичинде,
атаанд. эмес

Каттоо
номери

Бардыгы болуп

Сурооталап
көлөмү

Кайра каржылоо жана баалуу
кагаздарды жайгаштыруу бөлүмүнүн начальниги
___________
(кол тамгасы)

49

Кирешелүүлүгү
(%)

Катышуучулардын саны
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___________
(аты-жөнү) »
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2017-жылдын 22-февралындагы № 6/6

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын
27-августундагы № 22/9 “Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынан лицензияланган коммерциялык
банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин
ишинде сактоо мөөнөттөрүн көрсөтүү менен түзүлгөн
негизги документтер тизмеги жөнүндө” токтомуна
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу
Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө” мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык,
Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы
№ 22/9 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган
коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин
ишинде сактоо мөөнөттөрүн көрсөтүү менен түзүлгөн негизги
документтер тизмеги жөнүндө” токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр
жана толуктоолор (кошо тиркелет) киргизилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 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.
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4. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т. Дж. Джусупов мырзага
жүктөлсүн.
Төраганын милдетин аткаруучу
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын 22-февралындагы № 6/6
токтомуна карата тиркеме

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы
№ 22/9 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан
лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана
финансы-кредит мекемелеринин ишинде түзүлгөн,
сактоо мөөнөтү көрсөтүлгөн негизги документтер
тизмеги жөнүндө” токтомуна өзгөртүү жана толуктоо
Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы
№ 22/9 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган
коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелердин
ишинде сактоо мөөнөттөрүн көрсөтүү менен түзүлгөн негизги
документтер тизмеги жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү жана
толуктоо киргизилсин:
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган
коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелердин
ишинде сактоо мөөнөттөрүн көрсөтүү менен түзүлгөн негизги
документтер тизмегинде:
−− 15, 114, 129, 403, 406, 407- пункттар төмөнкү редакцияда
берилсин:
«15

Иш маселелери боюнча мамлекеттик 5 жыл
бийлик органдары жана жергиликтүү
өзүн-өзү башкаруу органдары менен
кат алышуулар»;

«114 Финансы-кредит маселелери
лизинг боюнча кат алышуулар»;

жана

6 лет
ЭТК

«129 Күрөөгө
коюлган
мүлктү
эсепке 6 жыл
алуу боюнча кредиттерге карата
билдирмелерди каттоо журналы»;
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«403 Бөөдө кырсыктарды каттоо журналы,
коопсуздук техникасы боюнча
түшүндүрмө берүү жана коопсуздук
техникасы боюнча билимин текшерүү
журналы»;

10
жыл

«406 Терроризмди
каржылоого
каршы 5 жыл
аракеттенүү жана акчалардын “изин ЭТК
жашыруу” маселелери боюнча кат
алышуулар»;
«407 Таркатылышына чектөөлөр белгиленген 5 жыл
документтер менен таанышуу жана ЭТК
кеңири таркатылууга тийиш болбогон
маалыматтар камтылган документтер
менен иштөө эрежелерин бузууга жол
берилгендиги боюнча маалыматтар
(актылар, даттануу кагаздары, кат
алышуулар)»;
- Тизмек төмөнкү мазмундагы “Төлөм системасы” деп аталган
16-бөлүк менен толукталсын:
«16. ТӨЛӨМ СИСТЕМАЛАРЫ
534

Төлөм
системалары
боюнча кат алышуулар

маселелери 6 жыл

535

Төлөм
системалары
маселелери 6 жыл
боюнча
документтер
(докладга
тиешелүү тил каттар, маалым каттар,
жалпы баяндама, талдап-иликтөөлөр)

536

Банктык карттарды чыгаруу жана 6 жыл
коштоп жүрүү, ошондой эле ATM
техникалык колдоо боюнча документтер
(өтүнүч каттар, анкеталар, отчеттор)
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537

Пластик карттары боюнча бухгалтердик 6 жыл
документтер (карт-эсептерин толуктоо
жана өз ара эсептешүү боюнча
билдирүү)

538

Овердрафт,
овердрафт
боюнча 6 жыл
мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген карыз
боюнча отчеттор

539

Банкоматта нак акча каражаттарынын 6 жыл
жылышы боюнча отчеттор

540

Банкоматтарга кассеталарды жүктөө 3 жыл
жана алуу актылары

541

Банкоматтарга кассеталарды жүктөө 1 жыл
жана алуу квитанциялары

Төлөм карттары, эквайринг боюнча 6 жыл келишимдин
мөөнөтү
келишимдер
бүткөндөн
кийин
БЕКИТИЛДИ
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө
караштуу Мамлекеттик архив кызматынын Эксперттик-текшерүү
комиссиясынын
____ –жылдын «___» __________
отурумунан толтурулган
№_____ протокол».
542
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2017-жылдын 24-февралындагы № 7/1

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы
№ 15/6 “Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө”
жобону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүү 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 2016-жылдын 30-мартындагы
№ 15/6 “Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө” жобону
бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:
−− 3-1-пункттагы «1-март» деген сөз «1-июнь» дегенге
алмаштырылсын.
2. Юридика башкармалыгы:
−− бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин токтомдун Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
реестринде чагылдырылышы үчүн аны Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
4. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана документ менен иш
алып баруу бөлүмү бул токтом менен Улуттук банктын тиешелүү
түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен
областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
5. Төлөм системалары башкармалыгы бул токтом менен
республиканын иштеп жаткан коммерциялык банктарын, төлөм
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системасынын операторлорун жана эл аралык электрондук акча
системаларын тааныштырсын.
6. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын
орун басары, айым Л.Дж.Орозбаевага ыйгарылсын.
Төрага

Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2017-жылдын 27-февралындагы № 8/3

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
эсептик чен өлчөмү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө» мыйзамынын 19 жана 43-беренелерине ылайык,
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени
жылдык 5,00 пайыз өлчөмүндө белгиленсин.
2. Токтом 2017-жылдын 28-февралынан тартып күчүнө кирет.
3. Экономика башкармалыгы токтом кабыл алынган күндөн кийинки
жумуш күнү ичинде эсептик чен өлчөмү жөнүндө маалыматтын
Улуттук банктын расмий веб-сайтында жайгаштырылышын камсыз
кылсын.
4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары
Н.Жениш мырзага жүктөлсүн.
Төрага

Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2017-жылдын 10-мартындагы № 10/1

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын
27-ноябрындагы № 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү
колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү
тартиби жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу» токтомуна
толуктоону жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык,
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы
№ 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик
аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу»
токтомуна сунушталган толуктоо жанан өзгөртүүлөр (кошо тиркелет)
бекитилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом
менен коммерциялык банктарды тааныштырсын.
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5. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, Н. Жениш мырзага
жүктөлсүн.
Төраганын милдетин аткаруучу
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын 10-мартындагы № 10/1
токтомуна карата тиркеме

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын
27-ноябрындагы № 45/13 «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана
ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик
аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө” жобону бекитүү
тууралуу» токтомуна толуктоо жана өзгөртүүлөр
Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы
№ 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик
аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу»
токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана
ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү
тартиби жөнүндө» жобонун:
−− 30-пунктундагы «бир билдирменин минималдуу» деген сөздөр
«жана максималдуу» деген сөздөр менен толукталсын;
−− 35-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«35. Банктын билдирмесинин көлөмү кредиттик аукциондун
параметрлеринде белгиленген минималдуу жана максималдуу
көлөмгө дал келүүгө тийиш.»;
−− 41-1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«41-1. Банк тарабынан кредиттер боюнча талап кылуу укугу
түрүндө күрөөлүк камсыздоо сунушталган болсо, алууга ниеттенген
сумманын бөлүгү, тиешелүү күрөөлүк коэффициенти эске алуу менен
ушул Жобонун 41-пунктунун 1 жана 2-пунктчаларында көрсөтүлгөн
жана Банкка менчик укугунда таандык күрөө менен камсыздалууга
тийиш. Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу
күрөөлүк камсыздоого карата талаптар Акча-кредиттик жөнгө салуу
комитети тарабынан күрөөлүк камсыздоого карата башка талаптар
менен бирге эле, пайыздык туюундурууда аныкталат.».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2017-жылдын 27-мартындагы № 13/1

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
эсептик чен өлчөмү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө» мыйзамынын 19 жана 43-беренелерине ылайык,
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени
жылдык 5,00 пайыз өлчөмүндө белгиленсин.
2. Токтом 2017-жылдын 28-мартынан тартып күчүнө кирет.
3. Экономика башкармалыгы токтом кабыл алынган күндөн кийинки
жумуш күнү ичинде эсептик чен өлчөмү жөнүндө маалыматтын
Улуттук банктын расмий веб-сайтында жайгаштырылышын камсыз
кылсын.
4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары
Н.Жениш мырзага жүктөлсүн.
Төрага

Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 8 февраля 2017 года № 5\1

О введении во всеобщее использование
графического символа официальной денежной
единицы Кыргызской Республики – сом
В соответствии с постановлением Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении графического
символа официальной денежной единицы Кыргызской Республики
– сом» от 27 октября 2016 года № 43/4, руководствуясь статьей 43
Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской
Республики», Правление Национального банка Кыргызской
Республики постановляет:
1. Ввести во всеобщее использование графический символ
официальной денежной единицы Кыргызской Республики – сом
(прилагается).
2. Рекомендовать коммерческим банкам, небанковским
финансово-кредитным учреждениям, иным юридическим лицам, а
также физическим лицам использовать данный графический символ
в качестве указания на официальную денежную единицу Кыргызской
Республики – сом при производстве, размещении и распространении
рекламы на рынках товаров, работ и услуг, информационных,
справочных материалов, и в иных целях.
3. Управлению денежной наличности довести настоящее
постановление до сведения коммерческих банков и небанковских
финансово-кредитных учреждений Кыргызской Республики.
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4. Отделу по связям с общественностью разместить
информационное сообщение на официальном сайте Национального
банка Кыргызской Республики и в средствах массовой информации.
5. 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.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Орозбаеву Л.Дж.
Председатель

Т. Абдыгулов
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 8 февраля 2017 года № 5/1

Графический символ официальной денежной единицы
Кыргызской Республики – знак сома.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 8 февраля 2017 года № 5\3

О внесении изменений в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Государственного классификатора
платежного оборота» от 30 ноября 2007 года № 51/4
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном
банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка
Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести прилагаемые изменения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Государственного классификатора платежного оборота» от 30 ноября
2007 г. № 51/4.
2. Управлению платежных систем Национального банка направить
настоящее постановление в Национальный статистический комитет
Кыргызской Республики для последующей государственной
регистрации в установленном порядке.
3. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Национального банка Кыргызской Республики после регистрации в
Национальном статистическом комитете Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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5. Управлению бухгалтерского учета и отчетности и Управлению
банковских расчетов внести необходимые изменения в справочники
кодов платежей в Главной книге Национального банка Кыргызской
Республики, Системе пакетного клиринга и Гроссовой системе
расчетов в режиме реального времени.
6. Управлению платежных систем довести настоящее
постановление до сведения Министерства финансов Кыргызской
Республики и коммерческих банков Кыргызской Республики.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Орозбаеву Л.Дж.
Председатель

Т. Абдыгулов
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 8 февраля 2017 года № 5/3

Изменения
в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Государственного классификатора
платежного оборота» от 30 ноября 2007 года № 51/4
Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного
классификатора платежного оборота» от 30 ноября 2007 года № 51/4,
следующие изменения:
в Государственном классификаторе платежного оборота,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− В разделе «Введение» реквизиты «от 9.12.2008 года за
№ 203-п» после «Система кодирования и классификации разделов
«Платежи по доходам в государственный бюджет», «Платежи по
расходам из государственного бюджета», «Платежи по операциям
с активами и обязательствами бюджетных организаций» построены
в соответствии с классификационной структурой этих операций,
утвержденной приказом Министерства финансов Кыргызской
Республики от 9.12.2008 года за № 203-п» заменить на «от 2 марта
2016 года № 32-п»;
−− Группу 11520000 «Ввозные таможенные пошлины» дополнить
подгруппами 11525000 «Проценты, поступившие за несвоевременное
исполнение обязательств государств-членов по перечислению сумм
от распределения специальных, антидемпинговых и компенсационных
пошлин» и 11526000 «Распределенные специальные,
антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисление
которых на счета в иностранной валюте приостановлено» с
соответствующими элементами в следующей редакции:
«
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Код
платежа
11525000

11525100

11525200

11525300

11525400

11526000
11526100
11526200
11526300
11526400

Наименование назначения платежа
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение
обязательств государств-членов по перечислению сумм от
распределения специальных, антидемпинговых и компенсационных
пошлин
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение
обязательств Республикой Казахстан по перечислению сумм от
распределения специальных, антидемпинговых и компенсационных
пошлин
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение
обязательств Республикой Беларусь по перечислению сумм от
распределения специальных, антидемпинговых и компенсационных
пошлин
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение
обязательств Российской Федерации по перечислению сумм от
распределения специальных, антидемпинговых и компенсационных
пошлин
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение
обязательств Республикой Армения по перечислению сумм от
распределения специальных, антидемпинговых и компенсационных
пошлин
Распределенные специальные, антидемпинговые и
компенсационные пошлины, перечисление которых на счета в
иностранной валюте приостановлено
Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные
пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте
Республики Казахстан приостановлено
Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные
пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте
Республики Беларусь приостановлено
Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные
пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте
Российской Федерации приостановлено
Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные
пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте
Республики Армения приостановлено

»;
−− Наименование Группы 14150000 «Арендная плата» изложить
в следующей редакции:
«
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

14150000

Арендная плата и плата за разработку и использование ресурсов

»;
−− Подгруппу 14152000 «Плата за использование природных
ресурсов», изменив наименование элемента 14152200 «Плата за
аренду пастбищ» на «Плата за пользование пастбищными угодьями»
и исключив элементы: 14152300 «Плата за аренду присельных
пастбищ», 14152400 «Плата за аренду пастбищ зоны интенсивного
использования» и 14152500 «Плата за аренду отгонных пастбищ»,
изложить в следующей редакции:
«
Код
платежа

Наименование назначения платежа

14152000

Плата за использование природных ресурсов

14152100

Плата за аренду земли в населенных пунктах

14152200

Плата за пользование пастбищными угодьями

14152600

Плата за аренду земель Фонда перераспределения земель

14152700

Плата за использование лесных ресурсов

14152800

Плата за использование водных ресурсов

14152900

Прочие платежи за использование природных активов

Код
платежа

Наименование назначения платежа

»;
−− Группу 22100000 «Использование товаров и услуг» дополнить
подгруппой 22190000 «Расходы, представленные единой статьей в
системе высшего профессионального образования» в следующей
редакции:
«

22190000
22191000

Расходы, представленные единой статьей в системе высшего
профессионального образования
Расходы, представленные единой статьей в системе высшего
профессионального образования
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

22191100

Расходы, представленные единой статьей в системе высшего
профессионального образования

»;
−− Подгруппу 22351000 «Плата за прочие коммунальные услуги»
дополнить элементом 22351900 «Плата за прочие коммунальные
услуги» и изложить в следующей редакции:
«
Код
платежа

Наименование назначения платежа

22351000

Плата за прочие коммунальные услуги

22351100

Плата за пользование лифтом

22351200

Плата за аренду автостоянок и гаражей

22351900

Плата за прочие коммунальные услуги

»;
−− Подгруппу 27115000 «Медицинское страхование населения»
дополнить элементами изложить в следующей редакции:
«
Код
платежа

Наименование назначения платежа

27115000

Медицинское страхование населения

27115100

Медицинское страхование детей до 16 лет

27115200

Медицинское страхование пенсионеров

27115300

Медицинское страхование лиц, получающих социальные пособия

27115400

Медицинское страхование студентов

27115500

Медицинское страхование безработных

27115600

Медицинское страхование военнослужащих

».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 22 февраля 2017 года № 6\3

О минимальном размере уставного капитала
специализированного финансового-кредитного учреждения
ОАО «Финансовая компания кредитных союзов»
В целях обеспечения эффективного и устойчивого развития
специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО
«Финансовая компания кредитных союзов» (далее – ОАО «ФККС»),
укрепления надежности и безопасности системы кредитных союзов,
в соответствии со статьей 31 Закона Кыргызской Республики «О
Национальном банке Кыргызской Республики» и статьями 11
и 39-1 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской
деятельности в Кыргызской Республике», Правление Национального
банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Установить для ОАО «ФККС» минимальный размер уставного
капитала на уровне не менее 300 млн. сомов с 2025 года.
2. Совету директоров ОАО «ФККС»:
−− в срок до 15 марта 2017 года разработать и предоставить
в Управление внешнего надзора Национального банка
Кыргызской Республики план мероприятий на 2017–2025 годы,
предусматривающий поэтапное увеличение минимального размера
уставного капитала ОАО «ФККС»;
−− начиная с 2017 года ежегодно вместе с годовым отчетом
предоставлять в Управление внешнего надзора сведения о
приведении минимального размера уставного капитала ОАО «ФККС»
в соответствие со значениями, установленными в плане, указанном
в настоящем пункте.
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3. ОАО «ФККС» рекомендуется ежегодно направлять на
увеличение уставного капитала не менее 75% от чистой прибыли,
полученной по результатам года, до полного исполнения требования
пункта 1 настоящего постановления.
4. Признать утратившим силу постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «О минимальном
размере капитала (собственных средств) специализированного
финансово-кредитного учреждения ОАО «Финансовая компания
кредитных союзов» от 12 декабря 2012 года № 48/9.
5. Управлению внешнего надзора в течение 5 рабочих дней
довести настоящее постановление до сведения ОАО «ФККС».
6. 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.
7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
пятнадцати дней со дня официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики
Джусупова Т.Дж.
И.о. Председателя

Н. Жениш
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 22 февраля 2017 года № 6\4

О внесении изменений и дополнений в некоторые
постановления Правления Национального
банка Кыргызской Республики
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном
банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка
Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления
Правления Национального банка Кыргызской Республики
(прилагаются):
−− Об утверждении новой редакции Положения «О классификации
активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие
потенциальных потерь и убытков» от 21 июля 2004 года № 18/3;
−− Об утверждении Положения «Об отдельных сделках/операциях
коммерческих банков и микрофинансовых компаний Кыргызской
Республики с недвижимостью» от 29 августа 2012 года № 36/2;
−− «О некоторых нормативных правовых актах Национального
банка Кыргызской Республики» от 30 июня 2010 года № 52/4;
−− «О некоторых нормативных правовых актах Национального
банка Кыргызской Республики» от 28 декабря 2009 года № 51/6;
−− «Об утверждении Положения о минимальных требованиях
по управлению кредитным риском при осуществлении операций
в соответствии с исламскими принципами банковского дела и
финансирования» от 25 сентября 2013 года № 35/13.
2. Юридическому управлению:
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−− 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.
3. Управлению методологии надзора и лицензирования довести
настоящее постановление до сведения коммерческих банков,
Cпециализированного финансово-кредитного учреждения ОАО
«Финансовая компания кредитных союзов», Государственного
банка развития Кыргызской Республики, областных управлений и
представительства Национального банка Кыргызской Республики в
Баткенской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
пятнадцати дней со дня официального опубликования.
5. Действие подпункта 4.2.4 пункта 4.2 Положения «О
классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв
на покрытие потенциальных потерь и убытков», утвержденного
постановлением Правления Национального банка Кыргызской
Республики от 21 июля 2004 года № 18/3, распространяется на
вновь выданные кредиты со дня вступления в силу настоящего
постановления.
6. Действие пункта 22-2 Положения «О классификации активов и
соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных
потерь и убытков при осуществлении операций в соответствии с
исламскими принципами банковского дела и финансирования»,
утвержденного постановлением Правления Национального
банка Кыргызской Республики от 28 декабря 2009 года № 51/6,
распространяется на вновь предоставленное финансирование, со
дня вступления в силу настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики
Т. Джусупова.
И.о. Председателя

Н. Жениш
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 22 февраля 2017 года № 6\4

О внесении изменений и дополнений в некоторые
постановления Правления Национального
банка Кыргызской Республики
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении новой редакции Положения
«О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв
на покрытие потенциальных потерь и убытков» от 21 июля 2004 года
№ 18/3 следующие изменения и дополнения:
в Положении «О классификации активов и соответствующих
отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков»,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Под просроченными активами банка подразумеваются те
активы, по которым:
−− основная сумма, учитываемая по балансу (включая частичные
плановые платежи) не выплачиваются 30 дней и более;
−− процентные платежи, просроченные на 30 и более дней;
−− кредиты выдаются в виде овердрафтов или, если подобное
финансирование осуществляется без установленного графика
погашения, а проценты по ним не выплачены 30 и более дней.»;
−− пункт 2.3 признать утратившим силу.
−− пункт 4.2 дополнить подпунктом 4.2.4. следующего содержания:
«4.2.4. Банк должен создать РППУ в размере 1% по кредиту в
иностранной валюте (за исключением кредитов, выдаваемых за
счет средств Фонда развития) вне зависимости от структуры дохода
заемщика, в случае если эффективная процентная ставка на момент
выдачи кредита ниже на 2 процентных пунктов от средневзвешенной
процентной ставки по выданным кредитам в иностранной валюте,
публикуемой Национальным банком. (*)
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(*) Информация о средневзвешенной процентной ставке по
кредитам в иностранной валюте размещена на официальном сайте
Национального банка: www.nbkr.kg.»;
−− в подпункте 4.3.2 пункта 4.3:
в абзаце втором слово «залогом» исключить;
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«- реструктуризация классифицированных активов, которые
подпадают под условия пункта 7.6. Положения;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- реструктуризированный актив, который не имел признаков
классифицированных активов на дату реструктуризации.»;
−− в пункте 5.1:
в подпункте 5.1.2:
в абзаце втором цифру «60» заменить цифрой «90»;
абзацы третий, восьмой, девятый и десятый признать утратившими
силу;
в абзаце шестом цифру «30» заменить цифрой «60»;
дополнить подпунктом 5.1.4 следующего содержания:
«5.1.4. Актив должен классифицироваться как «субстандартный»
при просроченной задолженности 90 дней. При этом качественные
признаки такого актива не могут улучшать категорию классификации
актива, за исключением активов, имеющих залоговое обеспечение
согласно пункту 4.1 Положения.»;
дополнить подпунктом 5.1.5 следующего содержания:
«5.1.5. Если по реструктуризированному активу, который
был классифицирован как «актив под наблюдением» возникли
просроченные платежи более чем на 30 дней или данный актив
был реструктуризирован повторно, то такой актив должен
классифицироваться как «субстандартный».
При этом, если данный «субстандартный» актив обеспечен
залогом в виде недвижимости как минимум на 120% от суммы актива,
то банк может формировать РППУ в размере 15% в течение одного
года с момента повторной реструктуризации.»;
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−− в пункте 5.2:
в подпункте 5.2.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- просроченная задолженность по основной сумме и/или
процентам составляет от 90 до 180 дней;»;
абзац третий признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- зависимость выплаты задолженности зависит, в основном, от
реализации залога. При этом залог должен быть реализуемым, в
форме движимого и недвижимого имущества, в размере, достаточном
для выплаты банку основной суммы долга, всех процентов в
соответствии с договором и возможных издержек, связанных с
реализацией залоговых прав. Предполагается, что залог может быть
реализован в следующие сроки:
а) недвижимое имущество - не позднее 365 дней;
б) движимое имущество - не позднее 120 дней;»;
дополнить подпунктом 5.2.3 следующего содержания:
«5.2.3. Актив должен классифицироваться как «сомнительный»
при просроченной задолженности 180 дней. При этом качественные
признаки такого актива не могут улучшать категорию классификации
актива, за исключением активов, имеющих залоговое обеспечение
согласно пункту 4.1 Положения.»;
−− в пункте 5.3:
в подпункте 5.3.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- просроченная задолженность на 180 и более дней;»;
абзац третий и девятый признать утратившими силу;
дополнить подпунктом 5.3.3 следующего содержания:
«5.3.3. Актив должен классифицироваться как «потери» при
просроченной задолженности 360 дней, при этом качественные
признаки такого актива, при его классификации, не применяются, за
исключением активов, имеющих залоговое обеспечение согласно
пункту 4.1 Положения.»;
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−− раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Классификация реструктуризированных кредитов
7.1. Реструктуризированные кредиты - это кредиты, по которым
банк предоставляет клиенту преференции (послабления) в
индивидуальном порядке, путем изменения условий договора (с
обязательным заключением нового договора или дополнительного
соглашения к кредитному договору), отличающихся от обычной
практики кредитования банка. При этом изменение процентной
ставки и/или срока кредита до погашения суммы основного долга/
процентов приводят к изменению ожидаемых будущих денежных
потоков.
Реструктуризация представляет собой:
−− ‑изменение условий действующего кредитного договора в связи
с ухудшением финансового состояния клиента путем предоставления
более благоприятных условий клиенту по погашению кредита,
отличающихся от практики банка;
−− полное или частичное рефинансирование актива, когда
заемщик использует предоставленный банком кредит для погашения
другого кредита (задолженность по основной сумме или процентов по
нему) при условии, что должник испытывает финансовые трудности;
−− изменение условий договора путем частичного списания
основной суммы кредита.
Изменение первоначальных условий договора по кредиту и
его рефинансирование, не связанные с ухудшением финансового
состояния клиента, не являются реструктуризацией кредита
(например, перевод валюты кредита из иностранной в национальную
и другие).
7.2. Показателями возникновения финансовых затруднений
у клиента по реструктуризированному активу, могут является
следующие обстоятельства:
−− неклассифицированный кредит, по которому была произведена
реструктуризация, и по которому полностью или частично имелись
просроченные платежи более чем на 30 дней, по меньшей мере 1 раз
в течение последних 3 месяцев или;
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−− по рефинансированному кредиту, в случаях, когда клиент
не производил выплаты основной суммы или процентов по
параллельному кредиту в данном банке, полностью или частично
более чем на 30 дней, по крайней мере 1 раз в течение последних 3
месяцев до рефинансирования вышеуказанного кредита.
7.3. Реструктуризация может применяться в отношении как
классифицированных, так и неклассифицированных активов.
7.4. Классифицированный реструктуризированный актив не может
относиться к неклассифицированным кредитам до выполнения
условий пункта 7.6. Положения.
7.5. Внесение изменений в кредитный договор, когда заемщик
испытывает финансовые трудности, путем частичного погашения
задолженности по кредиту за счет реализации заложенного
имущества по данному кредиту, должно рассматриваться в качестве
реструктуризации кредита.
7.6. Банк может перевести классифицированный актив в
категорию «актив под наблюдением», когда будут выполнены все
следующие условия:
−− отсутствие просроченных сумм;
−− своевременная полная оплата последние трех взносов
согласно графику;
−− заемщик не имеет обстоятельств, которые могут привести к
несоблюдению условий реструктуризации.
7.7. Перевод классифицированных активов в категорию
неклассифицированных осуществляется только при выполнении
следующих условий:
−− отсутствие просроченных сумм;
−− своевременная полная оплата последние трех взносов
согласно графику.
При погашении всей просроченной задолженности активы,
классифицированные как «сомнительные» или «потери»,
переводятся в категорию «субстандартные».»;
−− подпункт «б» пункта 9.2 изложить в следующей редакции:
«б) трех лет с момента возникновения права собственности
- для недвижимого имущества, за исключением земель
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сельскохозяйственного назначения, сроки по которым
устанавливаются законодательством Кыргызской Республики.»;
пункт 13.4 изложить в следующей редакции:
«13.4. Национальный банк устанавливает следующие размеры
отчислений в РППУ по активам:
Общие резервы
Нормальные
Удовлетворительные
Активы под наблюдением

Специальные резервы
Субстандартные
15/25%;
Сомнительные
50%;
Потери
100%.

0%
1/2/2,5%
5/10/15%

По «удовлетворительным» активам банк должен формировать
РППУ в размере 2%, за исключением активов, указанных в подпункте
4.2.3 пункта 4.2 настоящего Положения, по которым размер РППУ
должен составлять 2,5%, а также в подпункте 4.2.4 пункта 4.2, по
которым размер РППУ должен составлять 1%.
По «активам под наблюдением» банк должен формировать РППУ
в размере 5%, за исключением активов, указанных в подпункте 4.3.4
пункта 4.3 настоящего Положения, по которым размер РППУ должен
составлять 10%.
Государственный банк развития Кыргызской Республики
формирует и начисляет РППУ в соответствии с Законом «О
Государственном банке развития Кыргызской Республики».».
2. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об отдельных
сделках/операциях коммерческих банков и микрофинансовых
компаний Кыргызской Республики с недвижимостью» от 29 августа
2012 года № 36/2 следующие изменение и дополнение:
в Положении «Об отдельных сделках/операциях коммерческих
банков и микрофинансовых компаний Кыргызской Республики с
недвижимостью», утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Прочая недвижимость не может удерживаться банком
более трех лет с момента возникновения права собственности, за
исключением земель сельскохозяйственного назначения, сроки
по которым устанавливается законодательством Кыргызской
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Республики. При этом банком должна быть инициирована активная
программа поиска покупателя.
В случае наложения ареста судом на прочую собственность
банка, вышеуказанный срок приостанавливается до момента снятия
ареста судом.»;
дополнить пунктами 31-1 и 31-2 следующего содержания:
«31-1. При заключении банком договора финансовой аренды/
договора продажи недвижимости в рассрочку или другого
подобного договора с лицом, которое являлось владельцем
данного имущества на момент принятия ее на баланс банка в счет
погашения задолженности по кредиту, банк может классифицировать
данный актив (прочую собственность) как «субстандартный»
актив с формированием резерва на покрытие потенциальных
потерь и убытков в размере 25% в соответствии с Положением о
классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв
на покрытие потенциальных потерь и убытков, утвержденным
постановлением Правления Национального банка Кыргызской
Республики от 21 июля 2004 года № 18/3. В случае допущения
просрочек по платежам и нарушения графика погашения по вновь
заключенному договору, классификация должна осуществляться
согласно установленным требованиям Национального банка.
31-2. Банк вправе принять недвижимость на баланс банка и
учитывать ее как «прочая собственность» в счет погашения ранее
выданного кредита, указанную в соглашении об отступном. При этом,
в соглашении об отступном должно содержаться обязательство банка
продать данное имущество лицу, которое являлось владельцем
данной недвижимости, принятой в счет погашения ранее выданного
кредита в оговоренные между банком и залогодателем сроки и по
сумме обязательства залогодателя и/или заемщика, которая также
должна быть предусмотрена в соглашении об отступном.
Если в сроки, указанные в соглашении об отступном, прочая
собственность банка не будет реализована, и/или в случае
расторжения договора о финансовой аренде или договора продажи
недвижимости в рассрочку или других подобных договоров, то банк
должен произвести независимую оценку прочей собственности и
учитывать ее согласно Положению.».
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3. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах
Национального банка Кыргызской Республики» от 30 июня 2010 года
№ 52/4 следующее дополнение:
в Положении о минимальных требованиях по управлению
кредитным риском в коммерческих банках и других финансовокредитных учреждениях, лицензируемых Национальным
банком Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным
постановлением:
−− дополнить пунктом «3-1» следующего содержания:
«3-1. Рефинансирование - это заключение соответствующего
нового договора для полного либо частичного погашения
действующего актива.».
4. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах
Национального банка Кыргызской Республики» от 28 декабря 2009
года № 51/6 следующие изменения и дополнения:
в Положении «О классификации активов и соответствующих
отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и
убытков при осуществлении операций в соответствии с исламскими
принципами банковского дела и финансирования», утвержденном
вышеуказанным постановлением:
−− пункт 12 признать утратившим силу;
−− дополнить пунктом 22-2 следующего содержания:
«22-2. Банк должен создать РППУ в размере 1% по
финансированию в иностранной валюте вне зависимости от
структуры дохода клиента, в случае если эффективная процентная
ставка на момент выдачи финансирования ниже на 2 процентных
пункта средневзвешенной процентной ставки по выданным кредитам
в иностранной валюте, публикуемой Национальным банком. (*)
(*) Информация о средневзвешенной процентной ставке по
кредитам в иностранной валюте размещена на официальном сайте
Национального банка: www.nbkr.kg.»;
−− в пункте 23:
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
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«- реструктуризированный актив, который не имел признаков
классифицированных активов на дату реструктуризации;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- реструктуризация классифицированных активов, которые
подпадают под условия пункта 34-4 Положения.»;
−− в пункте 24:
в абзацах с третьего по седьмой слова «60 дней» заменить
словами «90 дней»;
в одиннадцатом абзаце цифру «30» заменить на цифру «60»;
−− дополнить пунктами 24-2 и 24-3 следующего содержания:
«24-2. Актив должен классифицироваться как «субстандартный»
при просроченной задолженности 90 дней. При этом качественные
признаки такого актива не могут улучшать категорию классификации
актива, за исключением активов, имеющих залоговое обеспечение
согласно пункту 21 Положения.
24-3. Если по реструктуризированному активу, который был
классифицирован как «актив под наблюдением», возникли
просроченные платежи более чем на 30 дней или данный актив
был реструктуризирован повторно, то такой актив должен
классифицироваться как «субстандартный».
При этом, если данный «субстандартный» актив обеспечен
залогом в виде недвижимого имущества как минимум на 120% от
суммы актива, то банк может формировать РППУ в размере 15% в
течение одного года с момента повторной реструктуризации.»;
−− в пункте 25:
в абзацах с третьего по седьмой слова «от 60 до 90 дней»
заменить словами «от 90 до 180 дней»;
дополнить абзацами четырнадцатым, пятнадцатым и
шестнадцатым следующего содержания:
«- зависимость выплаты задолженности в основном от
реализации залога. При этом залог должен быть реализуемым в
форме движимого и недвижимого имущества в размере, достаточном
для выплаты банку основной суммы долга, наценки в соответствии
с договором и возможных издержек, связанных с реализацией
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залоговых прав. Предполагается, что залог может быть реализован
в следующие сроки:
а) недвижимое имущество – не позднее 365 дней;
б) движимое имущество – не позднее 120 дней.»;
−− дополнить пунктом 25-1 следующего содержания:
«25-1. Актив должен классифицироваться как «сомнительный»
при просроченной задолженности 180 дней. При этом качественные
признаки такого актива не могут улучшать категорию классификации
актива, за исключением активов, имеющих залоговое обеспечение
согласно пункту 21 Положения.»;
−− в пункте 26:
в абзацах с третьего по седьмой слова «90 дней и более» заменить
словами «180 дней и более»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«- прекращение работы бизнеса клиента либо объявление его
банкротом;»;
абзац пятнадцатый признать утратившим силу;
−− дополнить пунктом 26-1 следующего содержания:
«26-1. Актив должен классифицироваться как «потери» при
просроченной задолженности 360 дней, при этом качественные
признаки такого актива при его классификации не применяются, за
исключением активов, имеющих залоговое обеспечение согласно
пункту 21 Положения.»;
−− подпункт «б» пункта 32 изложить в следующей редакции:
«б) трех лет с момента возникновения права собственности
- для недвижимого имущества, за исключением земель
сельскохозяйственного назначения, сроки по которым
устанавливаются законодательством Кыргызской Республики.»;
−− раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Классификация реструктуризированных активов
33. Реструктуризированные активы – это активы, по которым
банк предоставляет клиенту преференции (послабления) в
индивидуальном порядке, путем изменения условий договора (с
обязательным заключением нового договора или дополнительного
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соглашения к договору финансирования), отличающихся от обычной
практики финансирования банка. При этом изменение наценки и/
или срока финансирования до погашения суммы основного долга/
наценки приводят к изменению ожидаемых будущих денежных
потоков.
Реструктуризация представляет собой:
−− изменение условий действующего договора финансирования
в связи с ухудшением финансового состояния клиента путем
предоставления более благоприятных условий клиенту по погашению
финансирования, отличающихся от практики банка;
−− изменение условий договора путем частичного списания
основной суммы финансирования.
Изменение первоначальных условий договора по финансированию
и его рефинансирование, не связанные с ухудшением финансового
состояния клиента, не являются реструктуризацией актива
(например, перевод валюты кредита из иностранной в национальную
и другие).
34. В случае если неклассифицированный актив, по которому
была произведена реструктуризация и по которому полностью
или частично имелись просроченные платежи более чем на 30
дней, по меньшей мере 1 раз в течение последних 3 месяцев, то
данное обстоятельство может являться показателем возникновения
финансовых затруднений у клиента по реструктуризированному
активу.
34-1. Реструктуризация может применяться в отношении как
классифицированных, так и неклассифицированных активов.
34-2. Классифицированный реструктуризированный актив не
может относиться к неклассифированным активам до выполнения
условий пункта 34-4 Положения.
34-3. Внесение изменений в договор финансирования, когда
клиент испытывает финансовые трудности, путем частичного
погашения задолженности по финансированию за счет реализации
заложенного имущества по данному финансированию должно
рассматриваться в качестве реструктуризации финансирования.
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34-4. Банк может перевести классифицированный актив в
категорию «актив под наблюдением», когда будут выполнены все
следующие условия:
−− отсутствие просроченных сумм;
−− оплата клиентом своевременно и в полном объеме последних
трех взносов согласно графику;
−− клиент не имеет обстоятельств, которые могут привести к
несоблюдению условий реструктуризации.
34-5. Перевод классифицированных активов в категорию
неклассифицированных активов осуществляется только при
выполнении следующих условий:
−− отсутствие просроченных сумм;
−− оплата клиентом своевременно и в полном объеме последних
трех взносов согласно графику.
При погашении всей просроченной задолженности активы,
классифицированные как «сомнительные» или «потери»,
переводятся в категорию «субстандартные».»;
−− пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Национальный банк устанавливает следующие размеры
отчислений в РППУ по активам:
Общие резервы
Нормальные
Удовлетворительные
Активы под наблюдением

0%
1/2/2,5%
5/10%

Специальные резервы
Субстандартные
15%/25%;
Сомнительные
50%;
Потери
100%.

По «удовлетворительным» активам банк должен формировать
РППУ в размере 2%, за исключением активов, указанных в пункте
22-1 настоящего Положения, по которым размер РППУ должен
составлять 2,5%, а также в пункте 22-2, по которым размер РППУ
должен составлять 1%.
По «активам под наблюдением» банк должен формировать РППУ
в размере 5%, за исключением активов, указанных в пункте 23-2
настоящего Положения, по которым размер РППУ должен составлять
10%.».
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5. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о минимальных
требованиях по управлению кредитным риском при осуществлении
операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела
и финансирования» от 25 сентября 2013 года № 35/13 следующие
дополнения:
в Положении о минимальных требованиях по управлению
кредитным риском при осуществлении операций в соответствии
с исламскими принципами банковского дела и финансирования,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Рефинансирование - это заключение соответствующего
нового договора для полного либо частичного погашения
действующего актива.»;
−− в абзаце десятом пункта 34 после слов «в качестве» дополнить
словом «единственного».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 22 февраля 2017 года № 6\5

О внесении дополнений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения о порядке размещения,
повторного предложения, доразмещения, обратного выкупа и
проведения расчетов с государственными ценными бумагами
Правительства Кыргызской Республики через Национальный
банк Кыргызской Республики» от 26 июня 2013 года № 20/1
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1.Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке
размещения, повторного предложения, доразмещения, обратного
выкупа и проведения расчетов с государственными ценными бумагами
Правительства Кыргызской Республики через Национальный банк
Кыргызской Республики» от 26 июня 2013 года № 20/1 прилагаемые
дополнения.
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. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15
дней со дня его официального опубликования.
4. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее
постановление до сведения коммерческих банков, Социального
фонда Кыргызской Республики, Государственного накопительного
пенсионного фонда при Социальном фонде Кыргызской Республики,
Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики,
ЗАО «Центральный депозитарий», а также соответствующих
структурных подразделений Национального банка Кыргызской
Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Жениш Н.
И.о. Председателя

Н. Жениш
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 22 февраля 2017 года № 6\5

Дополнения в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения
«О порядке размещения, повторного предложения,
доразмещения, обратного выкупа и проведения расчетов
с государственными ценными бумагами Правительства
Кыргызской Республики через Национальный банк
Кыргызской Республики» от 26 июня 2013 года № 20/1
Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке
размещения, повторного предложения, доразмещения, обратного
выкупа и проведения расчетов с государственными ценными бумагами
Правительства Кыргызской Республики через Национальный банк
Кыргызской Республики» от 26 июня 2013 года № 20/1 следующие
дополнения:
в Положении о порядке размещения, повторного предложения,
доразмещения, обратного выкупа и проведения расчетов с
государственными ценными бумагами Правительства Кыргызской
Республики через Национальный банк Кыргызской Республики,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− в пункте 21 после слов «Социальный фонд Кыргызской
Республики» дополнить словами «, Государственный накопительный
пенсионный фонд при Социальном фонде Кыргызской Республики»;
−− в пункте 31:
после слов «Социальному фонду Кыргызской Республики»
дополнить словами «, Государственному накопительному
пенсионному фонду при Социальном фонде Кыргызской Республики»;
после слов «заключившим с Национальным банком договор о
деятельности на рынке ГЦБ» дополнить словами «(Приложение 1-1 к
настоящему Положению)»;
−− главу 8 дополнить пунктами 91, 92 и 93 следующего содержания:
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«91. В случае невозможности проведения аукциона в АТС (при
возникновении технических сбоев в АТС и/или других причин)
Национальный банк уведомляет прямых участников о невозможности
проведения аукциона в АТС. В данном случае аукцион по
размещению/доразмещению ГЦБ проводится с использованием
программного обеспечения EXCEL на основе бумажных заявок,
подписанных руководством прямого участника и заверенных
печатью. (Приложение 3 к настоящему Положению).
92. Бумажные заявки, запечатанные в конверте, предоставляются
в Национальный банк до 12:00 часов дня проведения аукциона.
Заявка должна быть опущена в ящик с надписью: «Для заявок на
аукционы ГЦБ», расположенный в кабинете 117 Национального
банка на первом этаже здания, расположенного по адресу: город
Бишкек, проспект Чуй, 168. Заявку необходимо зарегистрировать в
журнале регистрации заявок.
93. Передача результатов аукциона (Приложение 4 к настоящему
Положению) прямым участникам аукциона производится на
бумажном носителе через экспедицию Национального банка с
предварительной отправкой по факсимильной связи.»;
−− дополнить приложениями 1-1, 3, 4 следующего содержания:

91

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2017
«Приложение 1-1
к Положению «О порядке
размещения, повторного
предложения, доразмещения,
обратного выкупа и проведения
расчетов с государственными
ценными бумагами Правительства
КР через Национальный банк
Кыргызской Республики»,
утвержденному постановлением
Правления Национального банка
№ 20/1 от 26.06.2013г

Договор №__________________________
о деятельности институционального инвестора
____________________________________________
на рынке государственных ценных бумаг
Правительства Кыргызской Республики,
размещаемых через Национальный банк.
г. Бишкек

«____» ___________ 20__г.

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в
дальнейшем «Национальный банк», в лице заместителя Председателя
_______________________________, действующего на основании
Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской
Республики, банках и банковской деятельности» и приказа от
_________г. № ____, с одной стороны, и____________________ __
_______________________________________________, именуемое
в дальнейшем «Клиент», в лице _____________________________
______, действующего на основании Устава, с другой стороны, при
совместном упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь
Положением Национального банка «О порядке размещения,
повторного предложения, доразмещения, обратного выкупа и
проведения расчетов с государственными ценными бумагами
Правительства Кыргызской Республики через Национальный банк
Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правления
Национального банка от 26.06.2013 г. № 20/1, (далее – Положение),
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление
Клиентом деятельности в качестве прямого участника на рынке
государственных ценных бумаг Правительства Кыргызской
Республики (далее – ГЦБ), размещаемых через Национальный банк
в соответствии с Положением.
2. Права Клиента
Клиент имеет право:
2.1. Принимать через АТС прямое участие на аукционах по
размещению, доразмещению, повторному предложению и обратному
выкупу ГЦБ от своего имени.
2.2. Проводить операции на вторичном рынке ГЦБ, размещаемых
через Национальный банк от своего имени.
2.3. Получать информацию о параметрах и результатах
проведенных аукционов по размещению, доразмещению, повторному
предложению и обратному выкупу ГЦБ.
3. Обязанности Клиента
Клиент обязан:
3.1. Осуществлять деятельность на рынке ГЦБ в соответствии
с законодательством Кыргызской Республики и нормативными
правовыми актами Национального банка.
3.2. Обеспечить на текущем счете достаточный объем денежных
средств для оплаты в день эмиссии выигранной заявки на аукционе
ГЦБ и/или при дополнительном (внеаукционном) размещении
ГЦБ. В случае недостаточности средств на текущем счете Клиента
заявка аннулируется, и Клиент оплачивает штраф в размере одного
процента от номинальной стоимости ГЦБ указанных в выигранной
заявке. До выплаты штрафа Клиент не допускается на последующие
аукционы ГЦБ и дополнительные (внеаукционные) размещения ГЦБ.
3.3. Своевременно предоставлять отчеты в установленном
Национальным банком формате, а также иную информацию,
связанную с деятельностью Клиента в качестве прямого участника,
по запросам Национального банка и/или Министерства финансов
Кыргызской Республики (далее – Министерство финансов).
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3.4. В течение двух рабочих дней после подписания настоящего
Договора предоставить в Национальный банк доверенность и список
лиц, уполномоченных подписывать заявки на аукционы ГЦБ и/или
дополнительные (внеаукционные) размещения ГЦБ. В случае, если
указанные в настоящем пункте полномочия передаются иному лицу,
в течение двух рабочих дней с момента передачи таких полномочий
предоставить в Национальный банк новый список и доверенность.
3.5. Осуществлять гражданско-правовые сделки с ГЦБ в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в том
числе с вышеназванным Положением, а также Положением «О
работе Автоматизированной торговой системы Национального банка
Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правления
Национального банка от 28 марта 2013 года № 10/18.
4. Права Национального банка
Национальный банк имеет право:
4.1. Осуществлять надзор за деятельностью Клиента на рынке
ГЦБ, в том числе посредством проведения проверок на местах.
4.2. Выступать в качестве Головного депозитария ГЦБ.
4.3. Перечислять средства с текущего счета Клиента на текущий
счет Центрального казначейства Министерства финансов Кыргызской
Республики (далее – Центральное казначейство) в Национальном
банке на основании удовлетворенной (в полном или частичном
объеме) заявки на аукционе ГЦБ и/или при дополнительном
(внеаукционном) размещении ГЦБ.
4.4. Требовать своевременного предоставления установленных
форм отчетности, а также связанной с деятельностью Клиента
иной информации, необходимой Национальному банку и/или
Министерству финансов.
4.5. Применять к Клиенту меры, установленные законодательством
Кыргызской Республики.
5. Обязанности Национального банка
Национальный банк обязан:
5.1. Обеспечить точный и полный учет находящихся в обращении
ГЦБ.
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5.2. Объявлять и размещать на сайте Национального банка
параметры аукционов ГЦБ и дополнительных (внеаукционных)
размещений ГЦБ.
5.3. После проведения аукционов ГЦБ и/или дополнительных
(внеаукционных) размещений ГЦБ предоставлять Клиенту
информацию о результатах аукционов ГЦБ или дополнительных
(внеаукционных) размещениях ГЦБ согласно установленному
порядку.
5.4. В даты погашения ГЦБ на основании пункта 87 Положения
перечислять на текущий счет Клиента в Национальном банке
номинальную стоимость погашаемых Министерством финансов
эмиссий ГЦБ, учитываемых на депо-счете Клиента.
5.5. В даты погашения Министерством финансов купонных
платежей по ГЦБ на основании пункта 87 Положения перечислять
на текущий счет Клиента в Национальном банке сумму выплат по
купону, соответствующую количеству ГЦБ, учитываемых на депосчете Клиента.
5.6. Обеспечить конфиденциальность сведений по операциям
Клиента с ГЦБ, за исключением случаев раскрытия информации
согласно действующему законодательству Кыргызской Республики.
6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
6.1. За неправильное списание средств со счета Клиента, а также
несвоевременное или неправильное зачисление Национальным
банком суммы Национальный банк уплачивает в пользу Клиента
пеню в размере 0,1% от недозачисленной (или излишне списанной)
суммы за каждый день просрочки.
6.2. Клиент обязан уведомить и вернуть Национальному банку
ошибочно зачисленную сумму. В случае невозврата ошибочно
зачисленной суммы, Клиент уплачивает Национальному банку пеню
за каждый день просрочки в размере 0,1% от ошибочно зачисленной
суммы.
6.3. Стороны несут ответственность за невыполнение или
ненадлежащее выполнение своих обязанностей в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.
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6.4. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего
Договора, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон в
целях выработки взаимоприемлемого решения.
6.5. Неурегулированные споры разрешаются в порядке,
установленном законодательством Кыргызской Республики.
6.6. Национальный банк не несет ответственности за
невыполнение обязанностей, если это стало следствием
невыполнения обязанностей Министерством финансов по
эмитируемым им ГЦБ или неисполнения Министерством финансов
пунктов 85 и 88 Положения.
7. Срок действия и порядок расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
и действует в течение одного календарного года.
7.2. Если ни одна из Сторон не позднее чем за 30 календарных
дней до окончания срока действия настоящего Договора письменно
не заявит о его прекращении, действие настоящего Договора
автоматически продлевается на каждый последующий календарный
год.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе как
Национального банка, так и Клиента.
7.4. Национальный банк имеет право расторгнуть настоящий
Договор в одностороннем порядке и без предварительного
уведомления при неисполнении или ненадлежащем исполнении
Клиентом обязанностей по настоящему Договору.
8. Прочие условия
8.1. В соответствии с пунктом 31 Положения Клиенту по
заключению настоящего Договора предоставляется статус «прямого
участника» при наличии подключения к Автоматизированной
Торговой Системы (АТС).
8.2. Клиент предоставляет Национальному банку право
производить безакцептное списание денежных средств со счета
Клиента в Национальном банке по результатам участия Клиента на
аукционах ГЦБ и/или дополнительных (внеаукционных) размещениях
ГЦБ.
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8.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены или
дополнены по обоюдному согласию Сторон.
8.4. В случае внесения изменений и дополнений в Положение или
принятия новой редакции Положения условия настоящего Договора
будут пересмотрены.
8.5. В настоящий Договор могут вноситься изменения и
дополнения, оформляемые дополнительным договором в
письменной форме, который подписывается обеими Сторонами и
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на
русском языке и в двух экземплярах на кыргызском языке, по одному
экземпляру на русском и кыргызском языке для каждой из Сторон.
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Реквизиты Сторон:
(Наименование)
Национальный банк
Кыргызской Республики
(Почтовый индекс, адрес)
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
(Должность)
(ФИО)

(Должность)
(ФИО)

______________________ М.П.

______________________ М.П.
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Приложение 3
к Положению «О порядке
размещения, повторного
предложения, доразмещения,
обратного выкупа и проведения
расчетов с государственными
ценными бумагами
Правительства КР через
Национальный банк Кыргызской
Республики», утвержденному
постановлением Правления
Национального банка от
26.06.2013 г. № 20/1

Заявка на участие в аукционе по ГКВ/ГКО
Настоящим [наименование прямого участника аукциона],
именуемое в дальнейшем «Участник», выражает готовность купить
ГКВ/ГКО регистрационный номер ___________, на проводимом [дата
проведения аукциона] аукционе на следующих условиях:
от своего имени:
Собственная заявка
Конкурентная заявка
Лот №

Цена покупки

Количество ГКВ/ГКО (шт.)

Стоимость покупки

1

2

3

4=2*3

Неконкурентная заявка
Количество ГКВ/ГКО (шт.)

от имени своих клиентов:
Собственная заявка
Конкурентная заявка
Лот №

Цена покупки

Количество ГКВ/ГКО (шт.)
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1

2

3

4=2*3

Неконкурентная заявка
Количество ГКВ/ГКО (шт.)

Участник ознакомлен с правилами проведения аукциона и
принимает на себя все обязательства, которые из них вытекают.
___________
___________
___________
___________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Дата
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Приложение 4
к Положению «О порядке
размещения, повторного
предложения, доразмещения,
обратного выкупа и проведения
расчетов с государственными
ценными бумагами
Правительства КР через
Национальный банк Кыргызской
Республики», утвержденному
постановлением Правления
Национального банка от
26.06.2013 г. № 20/1

_____________________
(наименование участника)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим Национальный банк Кыргызской Республики
уведомляет, что по итогам аукциона по продаже ГКВ/ГКО,
состоявшегося «____» ________20__г., Ваша заявка удовлетворена
в следующем объеме:
Регистрационный номер

Конкурентная заявка
Количество
Сумма
ГКВ/ГКО (шт)

Неконкурентная
заявка
Количество
ГКВ/ГКО (шт)

Всего

Сумма

Количество
Сумма
ГКВ/ГКО (шт)

Начальник ОРРЦБ

____________
(подпись)
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Кол-во участ.

мин.

сред.

Цены
макс.

В т.ч.
неконк

Объем
продаж
ВСЕГО

В т.ч.
неконк

Объявлен.
объем

ВСЕГО

Регистрац.
номер

Объем
спроса

Доходность (%)

РЕЗУЛЬТАТЫ АУКЦИОНА ГКВ/ГКО от «____» _________20 __ г.

____________
(Ф.И.О.)»
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 22 февраля 2017 года № 6\6

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«О Перечне основных документов, обpазующихся
в деятельности коммерческих банков и финансовокредитных учpеждений, лицензируемых Национальным
банком Кыргызской Республики, с указанием сpоков
хpанения» от 27 августа 2004 года № 22/9
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном
банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка
Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «О Перечне основных
документов, обpазующихся в деятельности коммерческих банков и
финансово-кредитных учpеждений, лицензируемых Национальным
банком Кыргызской Республики, с указанием сpоков хpанения» от 27
августа 2004 года № 22/9 (прилагаются).
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.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики
Джусупова Т. Дж.
И.о. Председателя

Н. Жениш
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 22 февраля 2017 года № 6\6

Изменение и дополнение в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «О
Перечне основных документов, обpазующихся в
деятельности коммерческих банков и финансовокредитных учpеждений, лицензируемых Национальным
банком Кыргызской Республики, с указанием сpоков
хpанения» от 27 августа 2004 года № 22/9
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О Перечне основных документов,
обpазующихся в деятельности коммерческих банков и финансовокредитных учpеждений, лицензируемых Национальным банком
Кыргызской Республики, с указанием сpоков хpанения» от 27 августа
2004 года № 22/9 следующее изменение и дополнение:
в Перечне основных документов, обpазующихся в деятельности
коммерческих банков и финансово-кредитных учpеждений,
лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики,
с указанием сpоков хpанения, утвержденном вышеуказанным
постановлением:
−− пункты 15, 114, 129, 403, 406, 407 изложить в следующей
редакции:
«15

Переписка с органами государственной
власти
и
органами
местного
самоуправления
по
вопросам
деятельности»;

5
лет

«114

Пеpеписка по финансово-кредитным
вопросам и лизингу»;

6
лет
ЭПК

«129

Журналы регистрации заявок на кредиты,
по учету заложенного имущества»;

6
лет
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«403

Журналы
регистрации
несчастных
случаев, журналы инструктажа по технике
безопасности и проверки знаний по
технике безопасности»;

10
лет

«406

Переписка по вопросам противодействия
5
легализации (отмыванию) преступных лет
доходов
и
финансированию ЭПК
террористической или экстремистской
деятельности»;

«407

5
Документы (акты, докладные записки,
переписка) по вопросам допуска к лет
работе с документами ограниченного ЭПК
распространения, о нарушениях правил
работы с документами, содержащими
информацию
ограниченного
распространения»;

- Перечень дополнить Разделом 16 «Платежные системы»
следующего содержания:
«16. ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
534

Переписка по вопросам платежных систем

6
лет

535

Документы (докладные записки, справки,
обзоры, анализы) по вопросам платежных
систем

6
лет

536

Документы (заявления, анкеты, отчеты)
по выпуску и сопровождению банковских
карт и технической поддержки АТМ

6
лет

537

Бухгалтерские документы (уведомления
на
пополнение
карт-счетов,
по
взаиморасчетам) по пластиковым картам

6
лет

538

Отчеты по овердрафту, по просроченной
задолженности по овердрафту

6
лет

539

Отчеты
по
движению
наличности в банкомате

6
лет

104

денежной

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2017

540

Акты загрузки
банкоматах

и

выгрузки

541

Квитанции банкоматов
выгрузке кассет

542

Договоры по
эквайрингу

о

платежным

кассет

в

3
года

загрузке

и

1
год

по

6
лет

картам,

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Центральной экспертно-проверочной
комиссии Государственной
архивной службы Кыргызской
Республики при Правительстве
Кыргызской Республики
от ___________ № ________».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 24 февраля 2017 года № 7\1

О внесении изменения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об
утверждении Положения «Об электронных деньгах в
Кыргызской Республике» от 30 марта 2016 года № 15/6
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном
банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка
Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об
электронных деньгах в Кыргызской Республике» от 30 марта 2016
года № 15/6 следующее изменение:
−− в пункте 3-1 слова «1 марта» заменить словами «1 июня».
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 со дня официального
опубликования.
4. Отделу развития государственного языка и документооборота
довести настоящее постановление до сведения соответствующих
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структурных подразделений, областных управлений и
представительства Национального банка в Баткенской области.
5. Управлению платежных систем довести настоящее
постановление до сведения действующих коммерческих банков,
операторов платежных систем Кыргызской Республики и
международных систем электронных денег.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Орозбаеву Л.Дж.
Председатель

Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 27 февраля 2017 года № 8/3

О размере учетной ставки Национального
банка Кыргызской Республики
В соответствии со статьями 19 и 43 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской
Республики в размере 5,00 процента годовых.
2. Настоящее постановление вступает в действие с 28 февраля
2017 года.
3. Экономическому управлению разместить информацию о
размере учетной ставки на официальном веб-сайте Национального
банка Кыргызской Республики в течение одного рабочего дня после
принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Н.Жениша.
Председатель

Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 10 марта 2017 года № 10\1

О внесении дополнения и изменений в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения «О порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики кредитных
аукционов для целей рефинансирования и поддержания
ликвидности» от 27 ноября 2013 года № 45/13
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке
проведения Национальным банком Кыргызской Республики
кредитных аукционов для целей рефинансирования и поддержания
ликвидности» от 27 ноября 2013 года № 45/13 прилагаемые
дополнение и изменения.
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.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
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4. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее
постановление до сведения коммерческих банков.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Жениш Н.
И.о. Председателя

Н. Жениш
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 10 марта 2017 года № 10\1

Дополнение и изменения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения «О порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики кредитных
аукционов для целей рефинансирования и поддержания
ликвидности» от 27 ноября 2013 года № 45/13
Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке
проведения Национальным банком Кыргызской Республики
кредитных аукционов для целей рефинансирования и поддержания
ликвидности» от 27 ноября 2013 года № 45/13 следующие изменения:
в Положении «О порядке проведения Национальным банком
Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей
рефинансирования и поддержания ликвидности», утвержденном
вышеуказанным постановлением:
−− в пункте 30 после слов «минимальную процентную ставку,
минимальный» дополнить словами «и максимальный»;
−− пункт 35 изложить в следующей редакции
«35. Объем заявки Банка должен соответствовать минимальному
и максимальному объему, установленному в параметрах кредитного
аукциона.»;
−− пункт 41-1 изложить в следующей редакции:
«41-1. В случае если Банком предоставляется залоговое
обеспечение в виде прав требования по кредитам, часть от
суммы запрашиваемого Банком кредита с учетом применения
соответствующего залогового коэффициента должна быть
обеспечена залогом, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта
41 настоящего Положения и принадлежащих Банку на праве
собственности. Требования к максимальному объему залогового
обеспечения в виде прав требования по кредитам определяются
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КДКР в процентном выражении вместе с другими требованиями к
залоговому обеспечению.».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 27 марта 2017 года № 13/1

О размере учетной ставки Национального
банка Кыргызской Республики
В соответствии со статьями 19 и 43 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской
Республики в размере 5,00 процента годовых.
2. Настоящее постановление вступает в действие с 28 марта 2017
года.
3. Экономическому управлению разместить информацию о
размере учетной ставки на официальном веб-сайте Национального
банка Кыргызской Республики в течение одного рабочего дня после
принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Н.Жениша.
Председатель

Т. Абдыгулов
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