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

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

стабильности

финансового

сектора

Кыргызской

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

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2017-жылдын 12-апрелиндеги № 15/5

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик
укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык,
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына
сунушталган өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин:
−− 2008-жылдын
27-августундагы
№ 33/5
«Кыргыз
Республикасынын банкнотторунун жана монеталарынын төлөөгө
жөндөмдүүлүгүнүн белгилери жана аларды алмаштыруу эрежелери
жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу;
−− 2015-жылдын 25-февралындагы № 13/11 «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген, алтындан
жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды
сатуу жана кайра сатып алуу бааларын белгилөө жөнүндө» нускоо
тууралуу»;
−− 2015-жылдын 25-февралындагы № 13/12 «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген, алтындан
жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды
сатуу жана кайра сатып алуу эрежелерин бекитүү тууралуу»;
−− 2015-жылдын 25-февралындагы № 13/13 «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген, алтын
жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды
экспертизадан өткөрүү тартиби жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу».
2. 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.
3. Токтом 2017-жылдын 22-июнунан тартып күчүнө кирет.
4. Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы ушул
токтом менен Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык
башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүктү
тааныштырсын.
5. 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
2017-жылдын 12-апрелиндеги
№ 15/5 токтомуна тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым
ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр
1. Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27-августундагы
№ 33/5 «Кыргыз Республикасынын банкнотторунун жана
монеталарынын төлөө күчүнүн белгилери жана аларды алмаштыруу
эрежелери жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна
төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын банкнотторунун жана монеталарынын төлөө
күчүнүн белгилери жана аларды алмаштыруу эрежелери жөнүндө»
жобонун:
−− баш сөзүн төмөнкү редакцияда берилсин:
«Жободо Кыргыз Республикасынын банкнотторунун жана
монеталарынын төлөөгө жөндөмдүүлүгүнүн белгилери жана аларды
алмаштыруу эрежелери аныкталат».
2. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-февралындагы
№ 13/11 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
эмитирленген алтындан жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган
өлчөнгөн куймаларды сатуу жана кайра сатып алуу бааларын
белгилөө боюнча нускоо жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр
киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген алтындан
жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды
сатуу жана кайра сатып алуу бааларын белгилөө боюнча нускоонун:
−− аталышындагы жана бүтүндөй текст боюнча кездешкен
«эмитирленген» деген сөз «чыгарылган» дегенге алмаштырылсын;
−− 1-пунктү күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 2-пунктү төмөнкү редакцияда берилсин:
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«2. Нускоодо, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
(мындан ары – Улуттук банк) тарабынан чыгарылган, аффинаждалган
алтындан жана күмүштөн даярдалган өлчөнгөн куймаларга (мындан
ары – өлчөнгөн куймалар) бааны белгилөө тартиби аныкталат.»;
−− 11-пункттагы «Камдык фондусунун сактоо жайына» деген
сөздөр «Борбордук жүгүртүү касса тобуна» дегенге алмаштырылсын.
3. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-февралындагы
№ 13/12 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
эмитирленген алтындан жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган
өлчөнгөн куймаларды сатуу жана кайра сатып алуу эрежелерин
бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген алтындан
жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды
сатуу жана кайра сатып алуу эрежелеринин:
−− аталышындагы жана бүтүндөй текст боюнча кездешкен
«эмитирленген» деген сөз «чыгарылган» дегенге алмаштырылсын;
−− бүтүндөй текст боюнча кездешкен ар башка жөндөмөлөрдөгү
«Борбордук жүгүртүү кассасы» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү
«Борбордук жүгүртүү касса тобу» дегенге алмаштырылсын;
−− 1-пунктү күчүн жоготкон катары таанылсын.
4. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-февралындагы
№ 13/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
эмитирленген алтын жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган
өлчөнгөн куймаларды экспертизадан өткөрүү тартиби жөнүндө
нускоону бекитүү» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген алтын
жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды
экспертизадан өткөрүү тартиби жөнүндө нускоонун:
−− аталышындагы жана бүтүндөй текст боюнча кездешкен
«эмитирленген» деген сөздөр «чыгарылган» дегенге алмаштырылсын;
−− бүтүндөй текст боюнча кездешкен «Борбордук жүгүртүү
кассасы» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү «Борбордук
жүгүртүү касса тобу» дегенге алмаштырылсын;
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−− 1-пунктү күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 2-пунктү төмөнкү редакцияда берилсин:
«2. Нускоодо Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
чыгарылган, аффинаждалган алтындан жана күмүштөн даярдалган
өлчөнгөн куймаларды (мындан ары – өлчөнгөн куймалар) жеке
адамдардан жана юридикалык жактардан кайтара сатып алуу
учурунда аларга кылдат экспертиза жүргүзүү тартиби, ошондой
эле Улуттук банктын жана анын областтык башкармалыктарынын
кызматкерлеринин (кассирлер жана текшерүү коммиссиясынын
мүчөлөрү) шектенүүнү жараткан куймалар табылган учурда иш алып
баруу тартиби аныкталат».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2017-жылдын 21-апрелиндеги № 16/3

Улуттук банк Башкармасынын 2002-жылдын
25-январындагы №6/7 «Казыналык системасынын
Кыргыз Республикасынын банк мекемелери менен
эсептешүүлөрүн уюштуруу жөнүндө» жобо тууралуу»
токтомун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине таануу менен
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2002-жылдын 25-январындагы
№6/7 «Казыналык системасынын Кыргыз Республикасынын банк
мекемелери менен эсептешүүлөрүн уюштуруу жөнүндө» жобо
тууралуу» токтому күчүн жоготкон катары таанылсын.
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 кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет.
4. Төлөм системалары башкармалыгы бул токтом менен
Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн жана Кыргыз
Республикасынын Финансы министирлигин тааныштырсын.
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5. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын
орун басары, айым Л.Орозбаевага ыйгарылсын.
Төрага

Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2017-жылдын 26-апрелиндеги № 17/2

Улуттук банк Башкарамасынын 2016-жылдын
5-февралындагы № 5/3 «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын коммерциялык банктар менен свопоперацияларын (эсептелинген) жүргүзүү тартиби жөнүндө»
убактылуу жобонун долбоорун бекитүү тууралуу”
токтомун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө» мыйзамынын 43-беренелерине таянуу менен
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкарамасынын 2016-жылдын 5-февралындагы
№ 5/3 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коммерциялык
банктар менен своп-операцияларын (эсептелинген) жүргүзүү тартиби
жөнүндө» убактылуу жобонун долбоорун бекитүү тууралуу токтому”
күчүн жоготкон катары таанылсын.
2. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция
министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин
күчүнө кирет.
4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом
менен республиканын коммерциялык банктарын, Улуттук банктын
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тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана
Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
5. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Н. Жеңиш мырзага
жүктөлсүн.
Төрага

Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2017-жылдын 26-апрелиндеги № 17/3

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
айрым ченемдик укуктук актыларына 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:
−− 2013-жылдын
28-мартындагы
№ 10/10
«Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз Республикасынын
мамлекеттик баалуу кагаздары менен репо- операцияларын жүргүзүү
тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу;
−− 2013-жылдын
28-мартындагы
№ 10/11
«Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын улуттук валютадагы депозиттик
операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу;
−− 2013-жылдын
28-мартындагы
№ 10/13
«Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп-операцияларын
жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу;
−− 2013-жылдын
28-мартындагы
№ 10/14
«Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы тарабынан экинчилик рыногунда
аутрайт шарттарында (редисконттук операция) Кыргыз
Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын сатып алуу боюнча
операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу;
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−− 2013-жылдын
28-мартындагы
№ 10/15
«Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын
кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелерин бекитүү
жөнүндө»;
−− 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/16 «Банктар аралык
валюта рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу тооруктарды
жүргүзүү эрежелерин бекитүү жөнүндө»;
−− 2013-жылдын
28-мартындагы
№ 10/17
«Кыргыз
Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын экинчилик рынокто
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган
тоорук системасы аркылуу сатуу эрежелерин бекитүү жөнүндө»;
−− 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/7 «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын «овернайт» кредити жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу;
−− 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/8 «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын бир күндүк кредити жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу;
−− 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;
−− 2013-жылдын
27-ноябрындагы
№ 45/13
«Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана
ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү
тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу;
−− 2014-жылдын 29-январындагы № 2/5 «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын жети күндүк кредити жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу;
−− 2015-жылдын 19-августундагы № 45/1 «Кыргыз Республикасы
тарабынан Евразия экономикалык бирлигинин алкагында башка
мамлекеттер менен биргеликте түзүлгөн эл аралык уюмдарга Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын кредит берүүсү жөнүндө»
жобону бекитүү тууралуу;
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−− 2016-жылдын
27-апрелиндеги
№ 19/13
«Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн номиналы чет өлкө валютасында
көрсөтүлгөн мамлекеттик казына облигацияларын Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайра сатып
алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө»
жобону бекитүү тууралуу;
−− 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/6 «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана
төлөө жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу.
2. Токтом 2017-жылдын 22-июнунан тартып күчүнө кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен
коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын Социалдык
фондусун, Социалдык фондко караштуу Мамлекеттик пенсиялык
топтоо фондусун, Кыргыз Республикасында Депозиттерди коргоо
агенттигин, «Борбордук депозитарий» ЖАКты, Улуттук банктын
тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана
Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
5. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Н. Жениш мырзага
жүктөлсүн.
Төрага

Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын 26-апрелиндеги
№ 17/3 токтомуна тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик
укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор
1. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/10 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз
Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздары менен репооперацияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу
токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз Республикасынын
мамлекеттик баалуу кагаздары менен репо-операцияларын
жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобонун жана анын 1-тиркемесинин
бүтүндөй тексти боючна ар башка жөндөмөдө кездешкен
«Кыргыз Республикасынын «Банктарды консервациялоо, жоюу
жана банкроттоо жөнүндө» мыйзамы» деген сөздөр тиешелүү
жөндөмөдөгү «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамы» дегенге
алмаштырылсын;
−− 2 пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«2. Улуттук банк репо-операцияларын Кыргыз Республикасынын
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши
жөнүндө» мыйзамына ылайык жүзөгө ашырат.»;
−− 16-пунктун алтынчы абзацында «(консервациялоо, санациялоо,
реабилитациялоо, өз эрки менен жана мажбурлап жоюу, түзүмүн
өзгөртүү жана кайра өзгөртүп түзүү)» деген сөздөр «(Убактылуу
администрация, банкты жоюу)» дегенге алмаштырылсын;
−− 1-тиркеменин 9.5. пунктунун:
үчүнчү абзацындагы «дайындалган убактылуу жетекчилик»
деген сөздөр «дайындалган Убактылуу администрация» дегенге
алмаштырылсын;
−− бешинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
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«- Катышуучунун сот тарабынан банкрот деп таанылышы;».
2. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/11 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын улуттук
валютадагы депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө»
жобону бекитүү тууралуу токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр
киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын улуттук валютадагы депозиттик
операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобонун жана анын
1-тиркемесинин бүтүндөй тексти боюнча ар башка жөндөмөдө
кездешкен «Кыргыз Республикасынын «Банктарды консервациялоо,
жоюу жана банкроттоо жөнүндө» мыйзамы деген сөздөр тиешелүү
жөндөмөдөгү «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамы» дегенге
алмаштырылсын;
−− 2 пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«2. Улуттук банк улуттук валютадагы депозиттик операцияларды
(мындан ары – депозиттик операция) Кыргыз Республикасынын
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери
жөнүндө» мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Жарандык
кодексине ылайык жүзөгө ашырат.»;
−− 14-пункттун бешинчи абзацында «(консервациялоо,
санациялоо, реабилитациялоо, өз эрки менен жана мажбурлап
жоюу, түзүмүн өзгөртүү жана кайра өзгөртүп түзүү)» деген сөздөр
«(Убактылуу администрация, банкты жоюу)» дегенге алмаштырылсын;
−− 1-тиркеменин 8.5. пунктунун:
үчүнчү абзацындагы «дайындалган убактылуу жетекчилик»
деген сөздөр «дайындалган Убактылуу администрация» дегенге
алмаштырылсын;
−− бешинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Катышуучунун сот тарабынан банкрот деп таанылышы;».
3. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык
своп-операцияларын жүргүзүү тартибин бекитүү жөнүндө» токтомуна
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
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жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын валюталык свопоперацияларын жүргүзүү тартибин бекитүү жөнүндө» жобонун жана
анын 1-тиркемесинин бөтүндөй тексти боюнча ар башка жөндөмөдө
кездешкен «Кыргыз Республикасынын «Банктарды консервациялоо,
жоюу жана банкроттоо жөнүндө» мыйзамы деген сөздөр тиешелүү
жөндөмөдөгү «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамы» дегенге
алмаштырылсын;
−− 2 пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«2. Улуттук банк валюталык своп-операцияларын Кыргыз
Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар
жана банк иши жөнүндө» мыйзамына ылайык жүзөгө ашырат.»;
−− 16-пункттун жетинчи абзацындагы «(консервациялоо,
санациялоо, реабилитациялоо, өз эрки менен жана мажбурлап
жоюу, түзүмүн өзгөртүү жана кайра өзгөртүп түзүү)» деген сөздөр
«(Убактылуу администрация, банкты жоюу)» дегенге алмаштырылсын;
−− 1-тиркеменин 8.5. пунктунун:
үчүнчү абзацындагы «дайындалган убактылуу жетекчилик»
деген сөздөр «дайындалган Убактылуу администрация» дегенге
алмаштырылсын;
−− бешинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Катышуучунун сот тарабынан банкрот деп таанылышы;».
4. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/14 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын экинчилик
рыногунда аутрайт шарттарында (редисконттук операция) Кыргыз
Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын сатып алуу
боюнча операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын экинчилик рыногунда аутрайт
шарттарында (редисконттук операция) Кыргыз Республикасынын
мамлекеттик баалуу кагаздарын сатып алуу операцияларын
жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобонун жана анын 1-тиркемесинин
бүтүндөй тексти боюнча ар башка жөндөмөдө кездешкен «Кыргыз
Республикасынын «Банктарды консервациялоо, жоюу жана
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банкроттоо жөнүндө» мыйзамы деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдөгү
«Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамы» дегенге
алмаштырылсын;
−− 2- пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«2. Улуттук банк редисконттук операцияларды Кыргыз
Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар
жана банк иши жөнүндө» мыйзамына ылайык жүзөгө ашырат.»;
−− 11-пункттун биринчи абзацындагы «(консервациялоо,
санациялоо, реабилитациялоо, өз эрки менен жана мажбурлап
жоюу, түзүмүн өзгөртүү жана кайра өзгөртүп түзүү)» деген сөздөр
«(Убактылуу администрация, банкты жоюу)» дегенге алмаштырылсын;
−− 1-тиркеменин 8.5. пунктунун:
үчүнчү абзацында «дайындалган убактылуу жетекчилик»
деген сөздөр «дайындалган Убактылуу администрация» дегенге
алмаштырылсын;
−− бешинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Катышуучунун сот тарабынан банкрот деп таанылышы;».
5. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/15 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет
өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын
аныктоо эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй
өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын
кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелеринин:
−− 2- пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«2. Улуттук банк чет өлкө валюталарынын сомго карата расмий
курсун Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамына ылайык
аныктайт.»
6. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/16 «Банктар аралык валюта рыногунда Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук
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системасы аркылуу тооруктарды жүргүзүү эрежелерин бекитүү
жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген Банктар аралык
валюта рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу тооруктарды
жүргүзүү эрежелеринин жана анын, тышкы токтому менен бекитилген:
−− 1-тиркемесинин бүтүндөй тексти боюнча ар башка жөндөмөдө
кездешкен «Кыргыз Республикасынын «Банктарды консервациялоо,
жоюу жана банкроттоо жөнүндө» мыйзамы» деген сөздөр тиешелүү
жөндөмөдөгү «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамы» дегенге
алмаштырылсын;
−− 14 пункттун тогузунчу абзацындагы «(консервациялоо,
санациялоо, реабилитациялоо, өз эрки менен жана мажбурлап
жоюу, түзүмүн өзгөртүү жана кайра өзгөртүп түзүү)» деген сөздөр
«(Убактылуу администрация, банкты жоюу)» дегенге алмаштырылсын;
−− 1-тиркеменин 10.5. пунктунун:
үчүнчү абзацындагы «дайындалган убактылуу жетекчилик»
деген сөздөр «дайындалган Убактылуу администрация» дегенге
алмаштырылсын;
−− бешинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Катышуучунун сот тарабынан банкрот деп таанылышы;».
7. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/17 «Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик баалуу кагаздарын
экинчилик рынокто Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу сатуу эрежелерин
бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз
Республикасынын Мамлекеттик баалуу кагаздарын экинчилик рынокто
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган
тоорук системасы аркылуу сатуу эрежелеринин жана анын
1-тиркемесинин бүтүндөй тексти боюнча ар башка жөндөмөдө
кездешкен «Кыргыз Республикасынын «Банктарды консервациялоо,
жоюу жана банкроттоо жөнүндө» мыйзамы» деген сөздөр тиешелүү
жөндөмөдөгү «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын
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Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамы» дегенге
алмаштырылсын;
−− 15-пункттун сегизинчи абзацындагы «(консервациялоо,
санациялоо, реабилитациялоо, өз эрки менен жана мажбурлап
жоюу, түзүмүн өзгөртүү жана кайра өзгөртүп түзүү)» деген сөздөр
«(Убактылуу администрация, банкты жоюу)» дегенге алмаштырылсын.
8. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/7 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «овернайт»
кредити жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй
өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын «овернайт» кредити жөнүндө»
жобонун:
−− 2-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамынын 5- жана 28-статьяларына» деген сөздөр
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк
иши жөнүндө» мыйзамынын 18 жана 53-беренелерине» дегенге
алмаштырылсын;
−− 15-пункттун үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Убактылуу администрация режиминде болбоо. Убактылуу
администрация режиминде турган банкка Улуттук банк
Башкармасынын тиешелүү чечими болгон шартта гана «овернайт»
кредити берилиши мүмкүн;
−− 1-тиркеменин баш сөзүндөгү «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамдын (жана_________№_____
буйругунун)» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын «____-жылдын __________ №____ буйругунун» дегенге
алмаштырылсын;
9.3-пункттун бешинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Банктын сот тарабынан банкрот деп таанылышы;».
«Тараптардын юридикалык даректери жана реквизиттери» деп
аталган 10-бөлүктөгү «720040 Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары
Т. Үмөталиев атындагы көчө 101” деген сөздөр «720001, Бишкек
шаары, Чүй проспектиси 168» дегенге алмаштырылсын.
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9. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/8 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир күндүк
кредити жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй
өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын бир күндүк кредити жөнүндө»
жобонун:
−− 2-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамдын 5 жана 28-статьяларына» деген сөздөр «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө»
мыйзамдын 18 жана 53-беренелерине» дегенге алмаштырылсын;
−− 17-пункттун үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Убактылуу администрация режиминде болбоо. Убактылуу
администрация режиминде турган банкка Улуттук банк
Башкармасынын тиешелүү чечими болгон шартта гана бир күндүк
кредит берилиши мүмкүн;»
−− 1-тиркеменин баш сөзүндөгү «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамдын (жана_________№_____
буйругунун)» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын «____-жылдын __________ №____ буйругунун» дегенге
алмаштырылсын;
8.4-пункттун бешинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Банктын сот тарабынан банкрот деп таанылышы;».
10. 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
өзгөртүүлөр 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:
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−− 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«1. Бул Жободо Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги
(мындан ары - Финансы министрлиги, эмитент) тарабынан Кыргыз
Республикасынын аймагында чыгарылган мамлекеттик баалуу
кагаздарды жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу,
кайра сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү
боюнча операциялардын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
(мындан ары -Улуттук банк) тарабынан ишке ашырылышы тартиби
аныкталат.»;
−− 30-пункттагы «(убактылуу жетекчилик, консервация)» деген
сөздөр «(Убактылуу администрация)» дегенге алмаштырылсын;
−− 1-тиркеменин баш сөзүндөгү «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамдын жана_________№_____
буйруктун негизинде иш алып барган Төраганын орун басары» деген
сөздөр «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «____ жылдын
__________ №____,_____________________________» буйругунун
негизинде иш алып барган» дегенге алмаштырылсын;
«Тараптардын реквизиттери» деп аталган бөлүктөгү:
«Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө, 101» деген
сөздөр «720001, Бишкек шаары, Чүй проспектиси 168» дегенге
алмаштырылсын;
«Төраганын орун басары» деген сөздөр алынып салынсын;
−− 1-1-тиркеменин баш сөзүндөгү «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамдын
жана 20__-жылдын «___»_______ №___ буйруктун негизинде
иш алып барган Улуттук банктын Төрагасынын орун басары»
деген сөздөр Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
«___-жылдын «___»____________№___, «________________
___________________» буйругунун негизинде иш алып барган
__________________________» дегенге алаштырылсын;
−− 1-1-тиркеменин 6.2 пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«Кардар, жаңылыш чегерилген суммалар тууралуу Улуттук банктан
билдирме алгандан кийинки жумуш күнү ичинде ошолсуммаларды
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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−− 2-тиркеменин баш сөзүндөгү «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамдын жана_________№_____
буйруктун негизинде иш алып барган Төраганын орун басары» деген
сөздөр “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «____ жылдын
__________ №____, «_____________________________» буйругунун
негизинде иш алып барган» дегенге алмаштырылсын;
«Тараптардын реквизиттери» деп аталган бөлүктөгү:
«Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө, 101» деген
сөздөр «720001, Бишкек шаары, Чүй проспектиси 168»дегенге
алмаштырылсын.
11. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы
№ 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 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 бүтүндөй текст боюнча кездешкен ар
башка жөндөмөлөрдөгү «банктык эмес финансы-кредит мекемеси»
деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү «банктык эмес финансыкредит уюму» дегенге алмаштырылсын;
−− Жобонун жана анын тиркемелеринин бүтүндөй тексти боюнча
кездешкен «БФКМ» деген сөздөр «БФКУ» дегенге алмаштырылсын;
−− 2-пункттагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө»
мыйзамдын 5, 20 жана 28-беренелерине» деген сөздөр «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө»
мыйзамдын 18, 25 жана 53-беренелерине» дегенге алмаштырылсын;
−− 4-пункттагы «1 айдан 6 айга чейинки» деген сөздөр «Улуттук
банк Башкармасы тарабынан аныкталган» дегенге алмаштырылсын;
−− 18-пункттагы «- 6 ай» деген сөздөр «Улуттук банк Башкармасы
тарабынан аныкталат» дегенге алмаштырылсын;
−− 22-пункттагы «- 3 ай» деген сөздөр «Улуттук банк Башкармасы
тарабынан аныкталат» дегенге алмаштырылсын;
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−− 24-пункттагы «өз инсайдерлери» деген сөздөр «Банкка
байланыштуу» дегенге алмаштырылсын;
−− 29-пункттун тогузунчу абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Убактылуу администрация, өз эрки менен жана мажбурлап
жоюу режимине кабылбоого. Убактылуу администрация режиминде
турган Банк, Улуттук банк Башкармасынын тиешелүү чечими болгон
шартта гана мамлекеттик баалуу кагаздарды жана/же Улуттук
банктагы пайызсыз депозит эсебинде турган акча каражаттарына
талап коюу укугу түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасынын күрөөсү
алдында ликвиддүүлүктү колдоо үчүн өткөрүлгөн аукциондорго гана
катыша алат»;
−− 36-пункттагы «Т. Үмөталиев атындагы көчө, 101» деген сөздөр
«Чүй проспектиси 168» дегенге алмаштырылсын;
−− 61-пункттагы «кийинки жумуш күнү» деген сөздөр «кийинки
жумуш күнүнөн кечиктирилбестен» дегенге алмаштырылсын;
−− 75-пункттагы «6 айдан ашпаган мөөнөткө» деген сөздөр алынып
салынсын;
−− 76-пункттагы «6 айлык мөөнөткө» деген сөздөр алынып
салынсын;
−− 79-пункттун экинчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:
«Банк тарабынан кредитти пайдалангандыгы үчүн кошуп
эсептелген пайыздарды төлөө кредиттик келишимге ылайык ай
сайын жүзөгө ашырылып турат.»;
Жобонун 1-тиркемесиндеги:
−− Кредиттик аукцион жөнүндө башкы келишимдин баш сөзүндө
«Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамынын жана 20 __-жылдын «__» _____________ №
______________ буйруктун» деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын «____ жылдын __________ №____ буйругунун»
дегенге алмаштырылсын;
−− 2.6-пункттагы «өз инсайдерлери» деген сөздөр «Банкка
байланыштуу” дегенге алмаштырылсын;
−− 2.17-пункттагы «кийинки жумуш күнү» деген сөздөр «кийинки
жумуш күнүнөн кечиктирилбестен» дегенге алмаштырылсын;
−− 4.1-пунктун экинчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:
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«Банк тарабынан кредитти пайдалангандыгы үчүн кошуп
эсептелген пайыздарды төлөө кредиттик келишимге ылайык ай
сайын жүзөгө ашырылып турат.»;
−− 6.1-пункттагы «6 айдан ашпаган мөөнөткө» деген сөздөр
алынып салынсын;
−− 6.2-пункттагы «6 айлык мөөнөткө» деген сөздөр алынып
салынсын;
−− «Тараптардын юридикалык даректери жана реквизиттери»
деп аталган 11- бөлүктөгү «Т. Үмөталиев атындагы көчө, 101» деген
сөздөр «Чүй проспектиси 168» дегенге алмаштырылсын.
−− Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимдин
4-тиркемесиндеги:
Кредиттик келишимдин баш сөзүндө «Кыргыз Республикасынын
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын
жана 20 __-жылдын «__» _____________ № ______________
буйруктун» деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын «____ жылдын __________ №____ буйругунун» дегенге
алмаштырылсын;
2.5-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«2.5. Кредитти пайдалангандыгы үчүн пайыздык чен Кредиттик
келишимдин 2.1-пунктунда көрсөтүлгөн бүтүндөй мөөнөткө жылдык
_________________ (жазуу жүзүндө) өлчөмүндө белгиленет.
Кредитти пайдалангандыгы үчүн чегерилген пайыздарды төлөө,
Банк тарабынан ушул Кредиттик келишимдин ажырагыс бөлүгү
болуп саналган карызды төлөө графигине ылайык (ушул Кредиттик
келишимге карата 1-тиркеме) ай сайын ишке ашырылып турат.»
2.6-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«2.6. Пайыздар кредит берилген күндөн тартып (ошол күндү
кошпогондо) кредит төлөнгөн күнгө чейин (ошол күндү кошо алуу
менен) кредит боюнча карыздын айкын калдыгына, жыл ичиндеги
365 күн эсебинде жана ай ичиндеги күндөрдүн санына жараша
чегерилет.»
3.1-пунктунда «өз инсайдерлери» деген сөздөр «Банкка
байланыштуу» дегенге алмаштырылсын;
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Кредиттик келишимдин «Тараптардын юридикалык даректери,
реквизиттери жана кол тамгалары» деген 6-бөлүгүндөгү «Т.
Үмөталиев атындагы көчө, 101» деген сөздөр «Чүй проспектиси 168»
дегенге алмаштырылсын;
Кредиттик келишимге карата «Кредиттик аукциондордун
алкагында Улуттук банктын каражат эсебинен берилген кредит
портфелинин абалы жөнүндө отчет» деп аталган 3-тиркеме төмөнкү
редакцияда берилсин:
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34
Ж

…

АКn

АК2

АК1

1
2

Тармактар боюнча берилген кредиттердин жалпы көлөмү

күнү
Банк
сом/пайыз түрүндө

айыл-чарбасы

орточо салмактанып алынган чен

3
4
6

5 (34+6)
7
8 (7-36)

«20___-жылдын «___»______№___
Кредиттик келишимге карата
3-тиркеме

Форма 2. Кредиттик аукциондордун алкагында Улуттук банктын каражат эсебинен берилген кредит
портфелинин абалы жөнүндө отчет

өнөр жайы

суммасы

соода жана
коммерция

курулуш

туризм

БФКУну кредиттөө

Карыз алуучулардын төлөө көлөмү

Ай сайын кийинки айдын бешине чейин

Аукциондун коду
суммасы
орточо салмактанып алынган чен
суммасы

транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү

орточо салмактанып алынган чен
суммасы
орточо салмактанып алынган чен
суммасы
орточо салмактанып алынган чен
суммасы
орточо салмактанып алынган чен

Бир мезгилдин башталышына карата
орду жабылбаган кредиттердин калдыгы
Бир мезгилдин акырына карата орду
жабылбаган кредиттердин калдыгы

Банк тарабынан жаңы берилген кредиттин көлөмү
Банктын Улуттук банкалдындагы карыздын көлөмү
Улуттук банкка кайтарылган суммалар
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Банк жетекчисинин аты-жөнү
кол тамгасы
мөөрү»
»;
−− Кредиттик аукцион жөнүндө башкы келишимдин
5-тиркемесиндеги:
Күрөө келишиминин баш сөзүндөгү «Кыргыз Республикасынын
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын
жана 20 __-жылдын «__» _____________ № ______________
буйруктун» деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын «____ жылдын __________ №____ буйругунун» дегенге
алмаштырылсын;
Күрөө келишиминин «Тараптардын юридикалык даректери,
реквизиттери жана кол тамгалары» деген 7-бөлүгүндөгү «Т.Үмөталиев
атындагы көчө, 101» деген сөздөр «Чүй проспектиси 168» деген
алмаштырылсын;
−− Кредиттик аукцион жөнүндө башкы келишимдин
6-тиркемесиндеги:
Күрөө келишиминин баш сөзүндөгү «Кыргыз Республикасынын
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын
жана 20 __-жылдын «__» _____________ № ______________
буйруктун» деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын «____ жылдын __________ №____ буйругунун» дегенге
алмаштырылсын;
Күрөө келишиминин «Тараптардын юридикалык даректери,
реквизиттери жана кол тамгалары» деген 7-бөлүгүндөгү «Т.Үмөталиев
атындагы көчө, 101» деген сөздөр «Чүй проспектиси 168» дегенге
алмаштырылсын;
−− Кредиттик аукцион жөнүндө башкы келишимдин
7-тиркемесиндеги:
Күрөө келишиминин баш сөзүндөгү «Кыргыз Республикасынын
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын
жана 20 __-жылдын «__» _____________ № ______________
буйруктун» деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын «____ жылдын __________ №____ буйругунун» дегенге
алмаштырылсын;
35

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 2, 2017

2.2-пункттун 1-пунктчасындагы «инсайдер болуп» деген сөздөр
«Күрөө коюучуга байланышкан» дегенге алмаштырылсын;
Күрөө келишиминин «Тараптардын юридикалык даректери,
реквизиттери жана кол тамгалары» деген 8-бөлүгүндөгү «Т.Үмөталиев
атындагы көчө, 101» деген сөздөр «Чүй проспектиси 168» дегенге
алмаштырылсын.
12. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы
№ 2/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жети күндүк
кредити жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй
өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын жети күндүк кредити жөнүндө»
жобонун:
−− 2-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамына» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын 18
жана 53-беренелерине» дегенге алмаштырылсын;
−− 12-пункттун үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Убактылуу администрация режиминде болбоо. Убактылуу
администрация режиминде турган банкка Улуттук банк
Башкармасынын тиешелүү чечими болгон шартта гана жети күндүк
кредит берилиши мүмкүн;”;
1-тиркеменин баш сөзүндөгү «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын жана 20«__»
_________ № буйруктун» деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын «____ жылдын __________ №____ буйругунун»
дегенге алмаштырылсын;
8.4-пункттун бешинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Банктын сот тарабынан банкрот деп таанылышы;».
«Тараптардын юридикалык даректери жана реквизиттери» деа
аталган 9-бөлүктөгү «720040, Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы
көчө, 101» деген сөздөр «720001, Бишкек шаары, Чүй проспектиси
168» дегенге алмаштырылсын.
13. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 19-августундагы
№ 45/1 «Кыргыз Республикасы тарабынан Евразия экономикалык
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бирлигинин алкагында башка мамлекеттер менен биргеликте
түзүлгөн эл аралык уюмдарга Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын кредит берүүсү жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»
токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
«Евразия экономикалык бирлигинин алкагында Кыргыз
Республикасы тарабынан башка мамлекеттер менен биргеликте
түзүлгөн эл аралык уюмдарга Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын кредит берүүсү жөнүндө» жобонун:
−− 2-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамынын 5 жана 33-беренелерине» деген сөздөр
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк
иши жөнүндө» мыйзамынын 18 жана 44 беренелерине» дегенге
алмаштырылсын;
−− 8-пункттагы «андан ары пролонгациялоо мүмкүнчүлүгү менен 6
айга» деген сөздөр «Улуттук банк Башкармасы тарабынан аныкталган
мөөнөткө» дегенге алмаштырылсын;
−− 33-пункттагы «6 (алты) айдан ашпаган мөөнөткө» деген сөздөр
алынып салынсын;
−− 34-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«34. Пролонгациялоо шарттары, анын ичинде пролонгациялоо
саны Улуттук банк Башкармасы тарабынан аныкталат.»;
жобонун 1 тиркемесиндеги:
−− Кыргыз Республикасы тарабынан Евразия экономикалык
бирлигинин алкагында башка мамлекеттер менен биргеликте түзүлгөн
эл аралык уюмдарга кредит берүү жөнүндө башкы келишимдин баш
сөзүтөмөнкү редакцияда берилсин:
«Мындан ары «Улуттук банк» деп аталуучу Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын атынан, Улуттук банктын
20___-жылдын «__»______ буйругунун негизинде иш алып барган
_______________________ бир тараптан жана мындан ары «Уюм»
деп аталуучу ___________________________атынан, уставдын
негизинде иш алып барган _______________________________
экинчи тараптан, биргелешип «Тараптар» деп аталуучулар, Улуттук
банк Башкармасынын 20___-жылдын «__»______ №____ токтому
менен бекитилген «го таянып, төмөнкүлөр боюнча ушул Башкы
келишимди (мындан ары – Башкы келишим) түзүштү:»;
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−− 6.1-пункттагы «6 (алты) айдан ашпаган мөөнөткө» деген сөздөр
алынып салынсын;
−− 6.2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«6.2. Пролонгациялоо шарттары, анын ичинде пролонгациялоо
саны Улуттук банк Башкармасы тарабынан аныкталат.»;
Евразия экономикалык бирлигинин алкагында башка мамлекеттер
менен биргеликте түзүлгөн эл аралык уюмдарга кредит берүү
жөнүндө башкы келишимдин 1 тиркемесиндеги:
−− Кредиттик
келишимдин
баш
сөзүндөгү
«Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамдын жана
20____-жылдын «__»______ №_____буйруктун негизинде» деген
сөздөр «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 20____-жылдын
«__»______ №_____ буйругунун негизинде» дегенге алмаштырылсын;
Евразия экономикалык бирлигинин алкагында башка мамлекеттер
менен биргеликте түзүлгөн эл аралык уюмдарга кредит берүү
жөнүндө башкы келишимдин 2 тиркемесиндеги:
−− Күрөө келишиминин баш сөзүндөгү «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамдын жана 20____-жылдын
«__»______ №_____буйруктун негизинде» деген сөздөр «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын 20____-жылдын «__»______
№_____буйругунун негизинде» дегенге алмаштырылсын;
14. Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 27-апрелиндеги
№ 19/13 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн номиналы чет өлкө
валютасында көрсөтүлгөн мамлекеттик казына облигацияларын
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк аркылуу жайгаштыруу,
кайра сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү
тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй
өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн номиналы чет өлкө валютасында
көрсөтүлгөн мамлекеттик казына облигацияларын Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайра сатып
алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө»
жобонун:
−− 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
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«1. Бул Жободо, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чет өлкө
валютасында номинацияланган мамлекеттик казына облигацияларын
(мындан ары – МКО(в)) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
(мындан ары –Улуттук банк) аркылуу жайгаштыруу, кайра сатып алуу
жана алар менен эсептешүү операцияларын жүзөгө ашыруу тартиби
аныкталат»;
−− 2-пункттагы «жана Эмитенттин позициясын эске алат (Финансы
министрлигинин 2016-жылдын 15-мартындагы № 10-1-2/3009 каты)»
деген сөздөр алынып салынсын;
−− 21-пункттун бешинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк
иши жөнүндө» мыйзамында каралган процесстер жана жол-жоболор
(Убактылуу администрация, банкты жоюу) ага карата колдонулбашы;
−− 25 жана 52-пункттардагы «Документ менен иш алып баруу
башкармалыгынын Иш кагаздарын жүргүзүү жана контролдоо
бөлүмүнүн» деген сөздөр «Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана
документ менен иш алып баруу бөлүмүнүн» дегенге алмаштырылсын;
−− 1-тиркеменин баш сөзүндөгү «20___-жылдын «____»________
№____ буйруктун негизинде иш алып барган Төраганын орун басары»
деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «____
жылдын __________ №____, «_____________________________»
буйругунун негизинде иш алып барган» дегенге алмаштырылсын;
«Банкка коюлуучу талаптар» деп аталган 2-бөлүктүн 2.1-пунктунун
бешинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк
иши жөнүндө» мыйзамында каралган процесстер жана жол-жоболор
(Убактылуу администрация, банкты жоюу) ага карата колдонулбашы;
«Тараптардын реквизиттери» деп аталган бөлүктөгү «720040,
Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101» деген
сөздөр «720001, Бишкек шаары, Чүй проспектиси 168» дегенге
алмаштырылсын;
−− 5-тиркеменин баш сөзүндөгү «20___-жылдын «____»________
№____ буйруктун негизинде иш алып барган Төраганын орун басары»
деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «____
жылдын __________ №____, «_____________________________»
буйругунун негизинде иш алып барган» дегенге алмаштырылсын;
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«Тараптардын реквизиттери» деп аталган бөлүктөгү «720040,
Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101» деген
сөздөр «720001, Бишкек шаары, Чүй проспектиси 168» дегенге
алмаштырылсын;;
15. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/6 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын
чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор
киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бектитилген «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу,
жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө» жобонун бүтүндөй
текст боюнча кездешкен ар башка жөндөмөлөрдөгү «финансыкредит мекемелери» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү
«коммерциялык банктар» дегенге алмаштырылсын;
−− 2 пунктундагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамынын 5, 20, 21-беренелерине ылайык» деген сөздөр
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши
жөнүндө» мыйзамынын 18, 25, 26-беренелерине ылайык» дегенге
алмаштырылсын;
−− төмөнкү мазмундагы 1, 2-тиркемелер менен толукталсын:
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«Улуттук Банк
Башкармасынын
2013-жылдын 28-мартындагы
№10/6 токтому менен
бекитилген «Кыргыз
Республикасынын
Улуттук банкынын
ноталарынын чыгаруу,
жайгаштыруу, жүгүртүү
жана төлөө жөнүндө»
жобого карата 1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталар
рыногунда ______________________ коммерциялык
банкынын иши жөнүндө №_______келишим
Бишкек ш.

20___-ж. «____» _________

Мындан ары «Улуттук банк» деп аталуучу Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын атынан, Улуттук банктын
20__-жылдын «__» ______________ №_____«________» буйругунун
негизинде иш алып барган _____________________ бир тараптан
жана __________________________ мындан ары «Коммерциялык
банк» же «Банк» деп аталуучу, Уставдын негизинде иш алып барган
__________________________ экинчи тараптан, биргелешип
«Тараптар» деп аталуучулар «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө
жөнүндө» жобого (мындан ары – Жобо) таянуу менен төмөнкүлөр
боюнча ушул келишимди түзүштү:
1. Келишим Предмети
1.1. Банктын Улуттук банктын ноталар рыногунда ишин ушул
Жобого ылайык жөнгө салуу, келишим предметинен болуп саналат.
2. Банктардын укуктары
Банктар төмөнкүлөргө укуктуу:
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2.1. Улуттук банктын ноталарын өз атынан жана кардарлардын
тапшыруусу боюнча АТС аркылуу жайгаштыруу жана кошумча
жайгаштыруу боюнча (аукциондон тышкары жайгаштыруу)
аукциондорго түздөн-түз катышууга.
2.2. Улуттук банктын ноталарынын экинчилик рыногунда өз
атынан жана кардарларынын тапшыруусу боюнча операцияларды
жүргүзүүгө.
2.3. Өз атынан жана кардарларынын тапшыруусу боюнча сатылып
алынган ноталар боюнча депозитардык ишти жүргүзүүгө.
2.4. Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу жана кошумча
жайгаштыруу (аукциондон тышкары жайгаштыруу) боюнча алдыда
турган аукциондордун параметрлери жана өткөрүлгөн аукциондордун
жыйынтыгы боюнча маалыматтарды алууга.
3. Банктардын милдеттери
Банктар төмөнкүлөргө милдеттүү:
3.1. Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына жана Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Улуттук банктын ноталары
менен операцияларды ишке ашырууга;
3.2. Аукциондо утушка ээ болгон билдирмелердин эмиссия
күнү аларга төлөө жана ноталарды кошумча жайгаштыруу
(аукциондон тышкары жайгаштыруу), ошондой эле ноталардын
экинчилик рыногунда операцияларды ишке ашыруу үчүн
корреспонденттик эсепте жетиштүү көлөмдөгү акча каражаттарынын
болушун камсыз кылууга.
3.3. Билдирмелер үчүн бөлүп төлөөгө жол берилбейт. Эгерде,
Банк Улуттук банктагы корреспонденттик эсепте сатылып алынган
ноталарга толук көлөмүндө төлөө үчүн Кыргыз Республикасынын
улуттук валютасындагы жетиштүү көлөмдөгү акча каражатына ээ
эмес болсо, анда бул билдирме жокко чыгарылат. Бул учурда Банк
төлөнбөгөн ноталардын жалпы наркынан бир пайыз өлчөмүндө, бирок
Банктын төлөнгөн уставдык капиталынын бир пайызынан ашпаган
чекте айыптык төлөмдү (неустойка) номиналдык наркы боюнча
Улуттук банкка төлөп берүүгө тийиш. Айыптык төлөмдү төлөгөнгө
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чейин мындай Банкка кийинки Улуттук банктын аукциондоруна
катышуусуна уруксат берилбейт.
3.4. Өз атынан жана кардарларынын тапшыруусу боюнча сатылып
алынган ноталардын депозитардык эсебин жүргүзүүгө;
3.5. Улуттук банктын ноталар рыногундагы операциялар боюнча
отчетторду Улуттук банк тарабынан белгиленген формаларда өз
учурунда берип турууга;
3.6. Келишимге кол койгондон кийинки эки жумуш күнү ичинде
Улуттук банктын ноталар аукциондоруна берилүүчү билдирмелерге
жана экинчилик рыногунда ноталар менен операциялар боюнча
тапшырууларга кол коюуга ыйгарым укуктуу кызмат адамдарынын
кол тамга үлгүлөрү менен тиешелүү тизмени жана ишеним катты
Улуттук банкка берүүгө. Эгерде ушул пунктта көрсөтүлгөн ыйгарым
укук башка адамга өткөн болсо, эки жумуш күнү ичинде жаңы тизмени
жана ишеним катты Улуттук банкка берүүгө.
4. Улуттук банктын укуктары
Улуттук банк төмөнкүлөргө укуктуу:
4.1. Банктардын Улуттук банктын ноталар рыногундагы ишине
көзөмөлдүктү жүзөгө ашырууга, анын ичинде жеринде барып
текшерүүлөрдү жүргүзүүгө.
4.2. Улуттук банктын ноталарынын башкы депозитарийи катары
иш алып барууга.
4.3. Улуттук банктын ноталар аукционуна берилген жана/же
кошумча (аукциондон тышкары жайгашытырууга) жайгаштырууга
берилген, канааттандырылган (толук же жарым-жартылай көлөмдө)
билдирмелердин негизинде Банктардын корреспонденттик
эсептеринен каражаттарды акцептсиз тартипте алып салууга.
4.4. Банк катары иш алып барууга байланыштуу отчетторду,
ошондой эле башка зарыл маалыматтарды белгиленген формада
Улуттук банкка өз учурунда берилишин талап кылууга.
4.5. Банктарга карата Улуттук банктын ченемдик укуктук
актыларында белгиленген чараларды колдонууга.
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5. Улуттук банктын милдеттери
Улуттук банк төмөнкүлөргө милдеттүү:
5.1. Улуттук банктын жүгүртүүдөгү ноталарын так жана толук
эсепке алынышын камсыз кылууга.
5.2. Улуттук банктын ноталар аукциондорунун параметрлерин
жана аларды кошумча (аукциондон тышкары жайгаштыруу)
жайгаштыруу шарттарын Улуттук банктын сайтында жайгаштырууга.
5.3. Улуттук банктын ноталар аукциондорун өткөрүүдөн жана/
же ноталарды кошумча (аукциондон тышкары жайгаштыруу)
жайгаштыруудан кийин, аукциондордун жана кошумча
жайгаштыруулардын жыйынтыгы боюнча маалыматтарды
белгиленген тартипке ылайык Банктарга берүүгө.
5.4. Улуттук банктын ноталарынын орду жабылган күнү, Улуттук
банктын Банктардын депо эсептеринде эсепке алынган ноталарынын
Улуттук банк тарабынан төлөнгөн эмиссияларынын номиналдык
наркын Банктардын Улуттук банктагы корреспонденттик эсептерине
чегерүүгө.
5.5. Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына
ылайык, маалыматтардын чечмеленип берилиши талап кылынган
учурларды эске албаганда, Банктардын ноталар менен операциялары
боюнча маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылууга.
6. Тараптардын жоопкерчилиги жана талаш
маселелерди чечүү тартиби
6.1. Банктардын эсептерине каражаттардын туура эмес эсептен
алып салынышы, ошондой эле Улуттук банк тарабынан тиешелүү
суммаларды өз учурунда эмес же туура эмес чегергендиги үчүн
Улуттук банк Банктардын пайдасына ар бир кечиктирген күн үчүн
чегерилбей калган (же ашыкча эсептен алынып салынган) суммадан
0,1% өлчөмүндө туум төлөөгө тийиш.
6.2. Банктар жаңылыш чегерилген сумма тууралуу Улуттук банкка
маалымдоого жана ага кайтарып берүүгө милдеттүү. Жаңылыш
чегерилген суммалар кайтарылып берилбеген учурда Банктар, ар
бир мөөнөтүндө кайтарылып берилбеген ар бир күн үчүн жаңылыш
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чегерилген сумманын 0,1% өлчөмүндө туумду Улуттук банкка төлөп
берет.
6.3. Тараптар өз милдеттерин аткарбагандыгы же талаптагыдай
аткара албагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына
ылайык жоопкерчилик тартышат.
6.4. Ушул Келишимди аткаруунун жүрүшүндө келип чыккан
талаш маселелер, өз ара алгылыктуу чечимге келишүү максатында,
сүйлөшүүлөр жолу менен жөнгө салынууга тийиш.
6.5. Чечилбеген маселелер Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында белгиленген тартипте жөнгө салынат.
7. Келишим колдонулган мөөнөт жана аны токтотуу тартиби
7.1. Келишим ага кол койгон учурдан тартып күчүнө кирет жана
бир календардык жыл ичинде колдонулат.
7.2. Эгерде ушул Келишимдин аракеттенүү мөөнөтү бүткөнгө
чейинки 30 календардык күндөн кечиктирбестен Тараптардын бири
аны токтотуу ниетин кат жүзүндө билдирбесе, келишимдин аракети
ар бир кийинки календардык жылга дароо узартылат.
7.3. Келишим Улуттук банктын демилгеси боюнча сыяктуу эле,
Банктардын демилгеси да токтотулушу мүмкүн.
7.4. Улуттук банк төмөнкү учурларда алдын ала маалымдоосуз
эле, бул Келишимди бир тараптуу негизде токтотууга укуктуу:
Банктар ушул Келишим боюнча милдеттерин аткарбай койсо же
талаптагыдай аткарбаса;
Банктарга карата Убактылуу администрлөө же жоюу жолжобосу башталса;
Банктардын банктык лицензиясы токтотулса же кайтарылып
алынса.
8. Башка шарттар
8.1. Банктар, Улуттук банктын ноталар аукциондоруна жана/же
аларды кошумча (аукциондон тышкары жайгаштыруу) жайгаштырууга
катышуусунун жыйынтыгы боюнча Банктардын Улуттук банктагы
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корреспонденттик эсептеринен акча каражаттарын акцептсиз
тартипте алып салуу укугун Улуттук банкка ыйгарышат.
8.2. Ушул Келишим шарттары Тараптардын өз ара макулдугу
боюнча өзгөртүлүшү же толукталышы мүмкүн.
8.3. Аталган Жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилип же
Жобонун жаңы редакциясы кабыл алынган учурда, ушул келишим
шарттары аларды Жобонун жаңы нормаларына ылайык келтирүү
максатында кайрадан каралып чыгууга тийиш.
8.4. Бул келишимге бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор, алар
кат жүзүндө толтурулуп, эки тарап тең койгон шартта гана анык болуп
саналат.
8.5. Келишим, Тараптардын ар бири үчүн бирдей юридикалык
күчкө ээ эки нускада, кыргыз тилинде эки нускада жана орус тилинде
эки түп нускада түзүлгөн. Келишимдин эки нускасы Улуттук банкта
сакталат, ал эми башка эки нускасы Банкка берилет.
Тараптардын юридикалык даректери жана реквизиттери:
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы
720001, Бишкек шаары,
Чуй проспектиси 168
______________________

Банктын аталышы
(Почта индекси, дареги)
Улуттук банктагы
корреспонденттик эсебинин
№ _____________________
______________________

__________________

__________________

(Кызмат орду) (Аты-жөнү)

(Кызмат орду) (Аты-жөнү)
(Кол тамгасы)

(Кол тамгасы)

МО

МО».
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«Улуттук Банк
Башкармасынын
2013-жылдын 28-мартындагы
№10/6 токтому менен
бекитилген
«Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын
ноталарынын чыгаруу,
жайгаштыруу, жүгүртүү
жана төлөө жөнүндө»
жобого карата 2-тиркеме

_____________________институционалдык инвестордун Улуттук
банктын ноталар рыногундагы иши жөнүндө
№________________________келишим
Бишкек ш. 20___-ж. «____» _________
Мындан ары «Улуттук банк» деп аталуучу Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын атынан, Улуттук банктын 20___-жылдын
«__»___________ №____ «_______________________________»
буйругунун негизинде иш алып барган _________________________
бир тараптан жана _________________________ мындан ары
«Кардар» деп аталуучу, _________________________ негизинде
иш алып барган ____________________________ экинчи тараптан,
биргелешип «Тараптар» деп аталуучулар «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү
жана төлөө жөнүндө» жобого (мындан ары – Жобо) таянуу менен
төмөнкүлөр боюнча ушул келишимди түзүштү:
1. Келишим Предмети
1.1. Улуттук банктын ноталар рыногунда Кардардын ишин ушул
Жобого ылайык жөнгө салуу келишим предметинен болуп саналат.
2. Кардардын укуктары жана милдеттери
Кардар төмөнкүлөргө укуктуу:
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2.1. Улуттук банктын ноталарын өз атынан АТС аркылуу
жайгаштыруу жана кошумча жайгаштыруу боюнча (аукциондон
тышкары жайгаштыруу) аукциондорго түздөн-түз катышууга.
2.2. Улуттук банктын ноталарынын экинчилик рыногунда өз атынан
операцияларды жүргүзүүгө.
2.3. Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу жана кошумча
жайгаштыруу (аукциондон тышкары жайгаштыруу) боюнча алдыда
турган аукциондордун параметрлери жана өткөрүлгөн аукциондордун
жыйынтыгы боюнча маалыматтарды алууга.
Кардар төмөнкүлөргө милдеттүү:
2.4. Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына жана Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Улуттук банктын ноталары
менен операцияларды ишке ашырууга;
2.5. Аукциондо утушка ээ болгон билдирмелердин эмиссия күнү
аларга төлөө жана ноталарды кошумча жайгаштыруу (аукциондон
тышкары жайгаштыруу), ошондой эле ноталардын экинчилик
рыногунда операцияларды ишке ашыруу үчүн Улуттук банкта
ачылган күндөлүк эсепте жетиштүү көлөмдөгү акча каражаттарынын
болушун камсыз кылууга.
2.6. Билдирмелер үчүн бөлүп төлөөгө жол берилбейт. Эгерде,
Кардар Улуттук банктагы өз күндөлүк эсебинде сатылып алынган
ноталарга толук көлөмүндө төлөө үчүн Кыргыз Республикасынын
улуттук валютасындагы жетиштүү көлөмдөгү акча каражатына ээ
эмес болсо, анда бул билдирме жокко чыгарылынат. Бул учурда
Кардар төлөнбөгөн ноталардын жалпы наркынан бир пайыз
өлчөмүндө айыптык төлөмдү (неустойка) номиналдык наркы боюнча
Улуттук банкка төлөп берүүгө тийиш. Айыптык төлөмдү төлөгөнгө
чейин мындай Кардарга кийинки аукциондорго катышуусуна уруксат
берилбейт.
2.7. Улуттук банктын ноталар рыногундагы операциялар боюнча
отчетторду Улуттук банк тарабынан белгиленген формаларда өз
учурунда берип турууга;
2.8. Келишимге кол койгондон кийинки эки жумуш күнү ичинде
Улуттук банктын ноталар аукциондоруна берилүүчү билдирмелерге
жана экинчилик рыногунда ноталар менен операциялар боюнча
тапшырууларга кол коюуга ыйгарым укуктуу кызмат адамдарынын
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кол тамга үлгүлөрү менен тиешелүү тизмени жана ишеним катты
Улуттук банкка берүүгө. Эгерде ушул пунктта көрсөтүлгөн ыйгарым
укук башка адамга өткөн болсо, эки жумуш күнү ичинде жаңы тизмени
жана ишеним катты Улуттук банкка берүүгө.
3. Улуттук банктын укуктары жана милдеттери
Улуттук банк төмөнкүлөргө укуктуу:
3.1. Кардардын Улуттук банктын ноталар рыногундагы ишине
көзөмөлдүктү жүзөгө ашырууга, анын ичинде жеринде барып
текшерүүлөрдү жүргүзүүгө.
3.2. Улуттук банктын ноталарынын башкы депозитарийи катары
иш алып барууга.
3.3. Улуттук банктын ноталар аукционуна берилген жана/же
кошумча (аукциондон тышкары жайгаштырууга) жайгаштырууга
берилген, канааттандырылган (толук же жарым-жартылай көлөмдө)
билдирмелердин негизинде Кардардын Улуттук банкта ачылган
күндөлүк эсептеринен каражаттарды акцептсиз тартипте алып
салууга.
3.4. Кардар катары иш алып барууга байланыштуу отчетторду,
ошондой эле башка зарыл маалыматтарды белгиленген формада
Улуттук банкка өз учурунда берилишин талап кылууга.
3.5. Кардарга карата Улуттук банктын ченемдик укуктук
актыларында белгиленген чараларды колдонууга.
Улуттук банк төмөнкүлөргө милдеттүү:
3.6. Улуттук банктын жүгүртүүдөгү ноталарын так жана толук
эсепке алынышын камсыз кылууга.
3.7. Улуттук банктын ноталар аукциондорунун параметрлерин
жана аларды кошумча (аукциондон тышкары жайгаштыруу)
жайгаштыруу шарттарын Улуттук банктын сайтында жайгаштырууга.
3.8. Улуттук банктын ноталар аукциондорун өткөрүүдөн жана/
же ноталарды кошумча (аукциондон тышкары жайгаштыруу)
жайгаштыруудан кийин, аукциондордун жана кошумча
жайгаштыруулардын жыйынтыгы боюнча маалыматтарды
белгиленген тартипке ылайык Кардарга берүүгө.
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3.9. Улуттук банктын ноталарынын орду жабылган күнү, Улуттук
банктын Кардардын депо-эсептеринде эсепке алынган ноталарынын
Улуттук банк тарабынан төлөнгөн эмиссияларынын номиналдык
наркын Кардардын Улуттук банкта ачылган күндөлүк эсептерине
чегерүүгө.
3.10. Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына
ылайык, маалыматтардын чечмеленип берилиши талап кылынган
учурларды эске албаганда, Кардардын ноталар менен операциялары
боюнча маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылууга.
4. Тараптардын жоопкерчилиги жана талаш
маселелерди чечүү тартиби
4.1. Кардардын эсептерине каражаттардын туура эмес эсептен
алып салынышы, ошондой эле Улуттук банк тарабынан тиешелүү
суммаларды өз учурунда эмес же туура эмес чегергендиги үчүн
Улуттук банк Кардардын пайдасына ар бир кечиктирген күн үчүн
чегерилбей калган (же ашыкча эсептен алынып салынган) суммадан
0,1% өлчөмүндө туум төлөөгө тийиш.
4.2. Кардар жаңылыш чегерилген сумма тууралуу Улуттук банкка
маалымдоого жана ага кайтарып берүүгө милдеттүү. Жаңылыш
чегерилген суммалар кайтарылып берилбеген учурда Кардар, ар
бир мөөнөтүндө кайтарылып берилбеген ар бир күн үчүн жаңылыш
чегерилген сумманын 0,1% өлчөмүндө туумду Улуттук банкка төлөп
берет.
4.3. Тараптар өз милдеттерин аткарбагандыгы же талаптагыдай
аткара албагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына
ылайык жоопкерчилик тартышат.
4.4. Ушул Келишимди аткаруунун жүрүшүндө келип чыккан
талаш маселелер, өз ара алгылыктуу чечимге келишүү максатында,
сүйлөшүүлөр жолу менен жөнгө салынууга тийиш.
4.5. Чечилбеген маселелер Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында белгиленген тартипте жөнгө салынат.
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5. Келишим колдонулган мөөнөт жана аны токтотуу тартиби
5.1. Келишим ага кол койгон учурдан тартып күчүнө кирет жана
бир календардык жыл ичинде колдонулат.
5.2. Эгерде ушул Келишимдин аракеттенүү мөөнөтү бүткөнгө
чейинки 30 календардык күндөн кечиктирбестен Тараптардын бири
аны токтотуу ниетин кат жүзүндө билдирбесе, келишимдин аракети
ар бир кийинки календардык жылга дароо узартылат.
5.3. Келишим Улуттук банктын демилгеси боюнча сыяктуу эле,
Кардардын демилгеси боюнча да токтотулушу мүмкүн.
6. Башка шарттар
6.1. Кардар, Улуттук банктын ноталар аукциондоруна жана/же
аларды кошумча (аукциондон тышкары жайгаштыруу) жайгаштырууга
катышуусунун жыйынтыгы боюнча Кардардын Улуттук банкта ачылган
күндөлүк эсептеринен акча каражаттарын акцептсиз тартипте алып
салуу укугун Улуттук банкка ыйгарат.
6.2. Ушул Келишим шарттары Тараптардын өз ара макулдугу
боюнча өзгөртүлүшү же толукталышы мүмкүн.
6.3. Аталган Жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилип
же Жобонун жаңы редакциясы кабыл алынган учурда ушул келишим
шарттары, аларды Жобонун жаңы нормаларына ылайык келтирүү
максатында кайрадан каралып чыгууга тийиш.
6.4. Бул келишимге бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор, алар
кат жүзүндө толтурулуп, эки тарап тең койгон шартта гана анык болуп
саналат.
6.5. Келишим, Тараптардын ар бири үчүн бирдей юридикалык
күчкө ээ эки нускада, кыргыз тилинде эки нускада жана орус тилинде
эки түп нускада түзүлгөн. Келишимдин эки нускасы Улуттук банкта
сакталат, ал эми башка эки нускасы Кардарга берилет.
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Тараптардын юридикалык даректери жана реквизиттери:
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы
720001, Бишкек шаары,
Чуй проспектиси 168
______________________

Кардардын аталышы
(Почта индекси, дареги)
Улуттук банктагы
корреспонденттик
эсебинин № __________________
______________________

__________________

__________________

(Кызмат орду) (Аты-жөнү)

(Кызмат орду) (Аты-жөнү)
(Кол тамгасы)

(Кол тамгасы)

МО

МО».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2017-жылдын 26-апрелиндеги № 17/8

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 21-декабрындагы
№ 55/3 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында
коммерциялык банктарды жана финансы-кредит
мекемелерин кассалык тейлөө жөнүндө» нускоону бекитүү
тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү 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 2007-жылдын 21-декабрындагы
№ 55/3 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында коммерциялык
банктарды жана финансы-кредит мекемелерин кассалык тейлөө
жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу токтомуна сунушталган
өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
−− Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз
кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамалекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция
министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом 2017-жылдын 22-июнунан тартып күчүнө кирет.
4. Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы ушул токтом
менен коммерциялык банктарды, финансы-кредит мекемелерин,
Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен
областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
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5. Токтомдун аткарылышына контродукту 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
2017-жылдын 26-апрелиндеги
№ 17/8 токтомуна тиркеме

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын
21-декабрындагы № 55/3 «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкында коммерциялык банктарды жана
финансы-кредит мекемелерин кассалык тейлөө жөнүндө»
нускоону бекитүү тууралуу токтомуна өзгөртүүлөр
Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 21-декабрындагы №
55/3 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында коммерциялык
банктарды жана финансы-кредит мекемелерин кассалык тейлөө
жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу токтомуна төмөнкүдөй
өзгөртүүлөр киргизилсин:
Токтомдун аталышында жана 1-пунктунда кездешкен
«мекемелерин» деген сөз «уюмдарын» дегенге алмаштырылсын.
Жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкында коммерциялык банктарды жана
финансы-кредит мекемелерин кассалык тейлөө жөнүндө» нускоонун:
−− аталышында жана бүтүндөй тексти боюнча ар кандай
жөндөмөдө кездешкен «финансы-кредит мекемелери» деген
сөздөр, тиешелүү жөндөмөдөгү «финансы-кредит уюмдары» дегенге
алмаштырылсын;
−− «Жалпы жоболордун» биринчи абзацы төмөнкү редакцияда
берилсин:
«Бул нускоодо коммерциялык банктардан жана финансы-кредит
уюмдарынан (мындан ары «банктар» деп аталуучулардан) улуттук
валютаны кабыл алуу, берүү эрежелери, банкнотторду жана
монеталарды таңычактоо жана экспертизадан өткөрүү тартиби
аныкталган».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2017-жылдын 26-апрелиндеги № 17/13

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик
укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине таянуу менен
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төмөнкү ченемдик
укуктук актыларына сунушталган өзгөртүүлөр (кошо тиркелет)
бекитилсин:
−− Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы
№ 18/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын
капиталынын адекваттуулугунун (шайкештигинин) стандартын
аныктоо боюнча» нускоонун жаңы редакциясын бекитүү жөнүндө»
токтому;
−− Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы
№ 51/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
операцияларды жүзөгө ашырган банктардын капиталынын шайкештик
стандарттарын аныктоо боюнча» нускоону бекитүү тууралуу» токтому.
2. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
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чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы
ушул токтом менен коммерциялык банктарды, «Кыргыз банктар
бирлиги» юридикалык жактар бирикмесин, Кыргыз Республикасынын
Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, Улуттук банктын областтык
башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн
тааныштырсын.
5. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т. Дж. Джусупов мырзага
жүктөлсүн.
Төрага

Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын 26-апрелиндеги
№ 17/13 токтомуна тиркеме

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым
ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр»
1. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы
№ 18/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын
капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо боюнча» нускоонун
жаңы редакциясын бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй
өзгөртүүлөр киргизилсин:
аталышындагы «жаңы редакциясын» деген сөздөр алынып
салынсын;
1-пунктундагы «нускоонун жаңы редакциясын» деген сөздөр
«нускоону» дегенге алмаштырылсын;
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын
шайкештик стандарттарын аныктоо боюнча» нускоонун:
−− 4.3-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«4.3. Баланстык активдер кредиттик тобокелдик деңгээлине,
ошондой эле айрым өнөктөштөрдүн/контрагенттин түрүнө жараша
төмөнкү категорияларга бөлүнөт:
1) 1-категория (кредиттик тобокелдик деңгээли - 0%):
а) Кыргыз Республикасынын, ОЭСРге жана ЕАЭСке мүчө болуп
саналышкан мамлекеттердин жана «Standard & Poor’s» рейтингдик
агенттиги тарабынан ыйгарылган «А» деңгээлинен төмөн болбогон
узак мөөнөттүү кредиттик рейтингине же «Japan Credit Rating Agency
(JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)»
жана «Moody’s Investors Service» рейтингдик агенттиктеринин бири
тарабынан ыйгарылган ушундай эле деңгээлдеги рейтингге ээ
мамлекеттердин же банкноттору жана монеталары;
Эскертүү:
ОЭСР
–
Экономик алык
кызматташуу
жана
өнүктүрүү
уюму.
Экономик алык
кызматташуу
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жана өнүгүү уюмуна мүчө-мамлекеттердин тизмеги www.oecd.org
расмий сайтында жайгаштырылган.
б) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына карата талаптар;
в) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө карата талаптар (Кыргыз
Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар
жана башка талаптар);
г) «Standard & Poor’s» рейтингдик агентиги тарабынан ыйгарылган
«А» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү суверендүү
кредиттик рейтингине же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch
Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» жана «Moody’s
Investors Service» рейтингдик агенттигинин бири тарабынан
ыйгарылган ушундай эле деңгээлдеги рейтингге ээ же ОЭСРге
мүчө болуп саналышкан мамлекеттердин борбордук (улуттук)
банктарына карата талаптар;
д) «Standard & Poor’s» рейтингдик агентиги тарабынан ыйгарылган
«А» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү суверендүү
кредиттик рейтингине же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch
Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» жана «Moody’s
Investors Service» рейтингдик агенттигинин бири тарабынан
ыйгарылган ушундай эле деңгээлдеги рейтингге ээ же ОЭСРге
мүчө болуп саналышкан мамлекеттердин өкмөттөрүнө карата
талаптар (өкмөттөр тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар);
е) Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында туюндурулган
жана өзүнчө депозиттик эсепте турган камсыздоосу менен активдер
(же алардын бир бөлүгү);
Эскертүү: Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын
21-июлундагы № 18/3 токтому менен бекитилген «Активдерди
классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым
тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр
жөнүндө» жобого ылайык;
ж) ОЭСРге жана ЕАЭСке мүчө болуп саналышкан мамлекеттердин
жана «Standard & Poor’s» рейтингдик агентиги тарабынан ыйгарылган
«А» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү суверендүү
кредиттик рейтингине же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch
Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» жана «Moody’s
Investors Service» рейтингдик агенттигинин бири тарабынан
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ыйгарылган ушундай эле деңгээлдеги рейтингге ээ мамлекеттердин
валютасы түрүндө туюндурулган жана өзүнчө депозиттик эсепте
турган камсыздоосу менен активдер (же алардын бир бөлүгү).
2-категория (кредиттик тобокелдик деңгээли - 10%):
а) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган
утурумдук рыноктук баа боюнча баалуу кагаздар менен
камсыздандырылган активдер (же алардын бир бөлүгү);
б) «Standard & Poor’s» рейтингдик агентиги тарабынан ыйгарылган
«А» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү эгемендүү кредиттик
рейтингине же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings»,
«Dominion Bond Rating Service (DBRS)» жана «Moody’s Investors
Service» рейтингдик агенттигинин бири тарабынан ыйгарылган
ушундай эле деңгээлдеги рейтингге ээ же ОЭСРге мүчө болуп
саналышкан мамлекеттердин өкмөттөрү тарабынан чыгарылган
утурумдук рыноктук баа боюнча камсыздандырылган активдер (же
алардын бир бөлүгү).
3-категория (кредиттик тобокелдик деңгээли - 20%):
а) Кыргыз Республикасынын банктары жана башка финансыкредит уюмдары менен эсептешүүдө акча активдери;
б) алтын жана стандарттуу куймалардагы сертификатталган
баалуу металлдар;
в) «Standard & Poor’s» рейтингдик агентиги тарабынан ыйгарылган
«А» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү эгемендүү кредиттик
рейтингине же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings»,
«Dominion Bond Rating Service (DBRS)» жана «Moody’s Investors
Service» рейтингдик агенттигинин бири тарабынан ыйгарылган
ушундай эле деңгээлдеги рейтингге ээ же ОЭСРге мүчө болуп
саналышкан мамлекеттердин банктары жана башка финансы-кредит
уюмдары менен эсептешүүдөгү акча активдери;
г) Кыргыз Республикасынын банктарына жана башка финансыкредит мекемелерине карата талаптар жана аталган институттардын
кепилдиктеринде негизденген бардык активдер;
д) «Standard & Poor’s» рейтингдик агентиги тарабынан ыйгарылган
«А» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү эгемендүү кредиттик
рейтингине же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings»,
«Dominion Bond Rating Service (DBRS)» жана «Moody’s Investors
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Service» рейтингдик агенттигинин бири тарабынан ыйгарылган
ушундай эле деңгээлдеги рейтингге ээ же ОЭСРге мүчө болуп
саналышкан же болбосо отчет берип жаткан банкка карата
аффилирленген жак болуп саналбаган мамлекеттердин банктарына
жана башка финансы-кредит уюмдарына карата талаптар жана
аталган институттардын кепилдиктеринде негизденген бардык
активдер;
4-категория (кредиттик тобокелдик деңгээли - 50%):
а) жеке адамдарга бир үй-бүлөгө турак-жайды сатып алуу же
куруу үчүн жана ушундай турак-жай боюнча биринчи күрөө менен
камсыздандырылган кредиттер. Бул категорияга ошол үйдө же
батирде жашоого ниеттенген, башкача айтканда, бул турак-жайды
(же анын бөлүгүн) башка максаттар үчүн (сатуу, ижарага берүү ж.б.)
пайдаланылбаган адамдарга берилген ушундай ссудалар гана кирет.
Эгерде бул кредиттердин мөөнөтү 30 күндөн ашык өткөрүлүп
жиберилсе, реструктуризацияланган же чегерилбеген статуска өткөн
болсо, анда алар кредиттик тобокелдиктин 100% деңгээлиндеги
5-категорияда көрсөтүлөт.
Эскертүү: Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын
28-апрелиндеги № 11/2 токтому менен бекитилген Пайыздык
кирешелерди чегербөө статусун берүү тартибине ылайык.
б) алтын жана башка сертификатталган өлчөнгөн куймалардагы
баалуу металлдар.
5-категория (кредиттик тобокелдик деңгээли - 100%):
а) 1-категорияга кирбеген банкноттор жана монеталар;
б) «Standard & Poor’s» рейтингдик агентиги тарабынан ыйгарылган
«А» деңгээлинен төмөн болгон узак мөөнөттүү эгемендүү кредиттик
рейтингине же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings»,
«Dominion Bond Rating Service (DBRS)» жана «Moody’s Investors
Service» рейтингдик агенттигинин бири тарабынан ыйгарылган
ушундай эле деңгээлдеги рейтингге ээ же ОЭСРге мүчө болуп
саналбаган мамлекеттердин өкмөттөрүнө жана борбордук банктарына
карата талаптар (ушул мамлекеттердин өкмөттөрү тарабынан
чыгарылган баалуу кагаздар жана башка талаптар);
в) «Standard & Poor’s» рейтингдик агентиги тарабынан ыйгарылган
«А» деңгээлинен төмөн болгон узак мөөнөттүү эгемендүү кредиттик
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рейтингине же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings»,
«Dominion Bond Rating Service (DBRS)» жана «Moody’s Investors
Service» рейтингдик агенттиктеринин бири тарабынан ыйгарылган
ушундай эле деңгээлдеги рейтингге ээ же ОЭСРге мүчө болуп
саналбаган мамлекеттердин банктары жана башка финансы-кредит
уюмдар менен эсептешүүдөгү акча активдери;
г) «Standard & Poor’s» рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган
«А» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөтүү эгемендүү кредиттик
рейтингине ээ мамлекеттердин же «Japan Credit Rating Agency
(JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)»
жана «Moody’s Investors Service» рейтингдик агенттиктеринин бири
тарабынан ушундай эле деңгээлдеги рейтинг ыйгарылган же ОЭСРге
мүчө болуп саналышкан же болбосо отчет берип жаткан банкка карата
аффилирленген уюм болуп саналган мамлекеттердин банктарына
жана башка финансы-кредит уюмдарына карата талаптар;
д) «Standard & Poor’s» рейтингдик агентиги тарабынан ыйгарылган
«А» деңгээлинен төмөн болгон узак мөөнөттүү эгемендүү кредиттик
рейтингине же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings»,
«Dominion Bond Rating Service (DBRS)» жана «Moody’s Investors
Service» рейтингдик агенттигинин бири тарабынан ыйгарылган
ушундай эле деңгээлдеги рейтингге ээ же ОЭСРге мүчө болуп
саналбаган мамлекеттердин банктарына жана башка финансыкредит уюмдарына карата талаптар;
е) жеке секторго карата талаптар (3-4-категорияларда
белгиленгендерден башка коммерциялык, керектөө, ипотекалык
жана башка кредиттер);
ж) негизги каражаттар жана банктын башка менчиги;
з) 3.9-пункттун б пунктчасында каралган эсептен алып салууларды
минуска чыгаруу менен инвестициялар жана финансылык катышуу;
и) мурдагы категорияларга кирбеген бардык башка активдер.».
−− 8.3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«8.3. Акциялар боюнча дивиденддер финансылык жылдын
жыйынтыгы боюнча чегерилет жана төлөнүп берилет.
Эскертүү: Финансылык жыл 1-январынан тартып 31-декабрды
кошо алгандагы аралык саналат.».
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−− нускоого карата эскертүү күчүн жоготкон катары таанылсын.
1. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы
№51/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
операцияларды жүзөгө ашырган банктардын капиталынын
шайкештик стандарттарын аныктоо боюнча» нускоону бекитүү
тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана
каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган
банктардын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо
жөнүндө» нускоонун:
−− бүтүндөй тексти боюнча кездешкен «мекемелер» деген сөз
тиешелүү жөндөмөдөгү «уюмдар» дегенге сөзгө алмаштырылсын;
−− 20-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«20. Ушул нускоонун чегинде капиталдын жетиштүүлүгүнө
(шайкештигине) баа берүү кредиттик тобокелдикке карата жүргүзүлөт,
башкача айтканда активдердин ар кандай түрлөрүнө тиешелүү жана
кардардын активдерди толугу менен же жарым-жартылай кайтарып
берүүнү камсыз кылуу мүмкүн эместигинде камтылган тобокелдик.»;
−− 22-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«22. Баланстык активдер кредиттик тобокелдик деңгээлине
жараша ушул нускоонун 24-пунктуна ылайык беш категорияга
бөлүнөт. Мында, баланстык активдер ага ылайык тигил же
бул категорияга чегерилген, кредиттик тобокелдиктин негизги
критерийлеринен болуп төмөнкүлөр саналат: контрагенттин түрү,
трансферттик тобокелдик көз карашынан өнөктөштүн өлкөлүк
тиешелүүлүгү, активди камсыздоо, гарантиялар жана активдин
колдонуу мөөнөтүнүн узактыгы.”;
−− 23-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 24-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«24. Баланстык активдер кредиттик тобокелдик деңгээлине,
ошондой эле айрым өнөктөштөрдүн/контрагенттин түрүнө жараша
төмөнкү категорияларга бөлүнөт:
1-категория (кредиттик тобокелдик деңгээли - 0%):
а) Кыргыз Республикасынын, ОЭСРге жана ЕАЭСке мүчө болуп
саналышкан мамлекеттердин, ошондой эле «Standard & Poor’s»
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рейтингдик агентиги тарабынан ыйгарылган «А» деңгээлинен
төмөн болбогон узак мөөнөттүү эгемендүү кредиттик рейтингине же
«Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings» «Dominion Bond
Rating Service (DBRS)» и «Moody’s Investors Service» рейтингдик
агенттигинин бири тарабынан ыйгарылган ушундай эле деңгээлдеги
рейтингге ээ мамлекеттердин же банкноттору жана монеталары;
Эскертүү: ОЭСР – Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү
уюму. ОЭСРге мүчө-мамлекеттердин тизмеги www.oecd.org расмий
сайтында жайгаштырылган;
б) Улуттук банкка карата талаптар;
в) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө карата талаптар (Кыргыз
Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган ислам баалуу
кагаздар жана башка талаптар);
г) «Standard & Poor’s» рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган
«А» төмөн болбогон узак мөөнөттүү эгемендүү кредиттик рейтинги же
«Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond
Rating Service (DBRS)» жана «Moody’s Investors Service» рейтингдик
агенттигинин бири тарабынан ыйгарылган ушундай эле деңгээлдеги
рейтингге ээ же ОЭСРге мүчө болуп саналышкан мамлекеттердин
борбордук (улуттук) банктарына карата талаптар;
д) «Standard & Poor’s» рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган
«А» төмөн болбогон узак мөөнөттүү эгемендүү кредиттик рейтинги же
«Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond
Rating Service (DBRS)» жана «Moody’s Investors Service» рейтингдик
агенттигинин бири тарабынан ыйгарылган ушундай эле деңгээлдеги
рейтингге ээ же ОЭСРге мүчө болуп саналышкан мамлекеттердин
өкмөттөрүнө карата талаптар (ислам баалуу кагаздар жана башка
талаптар);
е) Кыргыз Республикасынын валютасында туюндурулган жана
өзүнчө эсепте турган, камсыздоосу бар активдер (же алардын
бөлүгү);
Эскертүү: 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
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жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга
чегерүүлөр жөнүндө» жобого ылайык.
ж) ОЭСРге жана ЕАЭСке мүчө болуп саналышкан мамлекеттердин,
ошондой эле «Standard & Poor’s» рейтингдик агентиги тарабынан
ыйгарылган «А» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү
эгемендүү кредиттик рейтингине же «Japan Credit Rating Agency
(JCR)», «Fitch Ratings» «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» жана
«Moody’s Investors Service» рейтингдик агенттигинин бири тарабынан
ыйгарылган ушундай эле деңгээлдеги рейтингге ээ мамлекеттердин
валютасында туюндурулган жана өзүнчө эсепте турган, камсыздоосу
бар активдер (же алардын бөлүгү).
2-категория (кредиттик тобокелдик деңгээли - 10%):
а) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган
утурумдук рыноктук нарк боюнча ислам баалуу кагаздар менен
камсыз кылынган активдер (же алардын бөлүгү);
б) «Standard & Poor’s» рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган
«А» төмөн болбогон узак мөөнөттүү эгемендүү кредиттик рейтинги же
«Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond
Rating Service (DBRS)» жана «Moody’s Investors Service» рейтингдик
агенттигинин бири тарабынан ыйгарылган ушундай эле деңгээлдеги
рейтингге ээ же ОЭСРге мүчө болуп саналышкан мамлекеттердин
өкмөттөрү тарабынан чыгарылган утурумдук рыноктук нарк боюнча
ислам баалуу кагаздар менен камсыз кылынган активдер (же
алардын бөлүгү).
3-категория (кредиттик тобокелдик деңгээли - 20%);
а) Кыргыз Республикасынын банктары жана башка финансыкредит уюмдары менен эсептешүүлөрдөгү акча активдери;
б) Ислам финансылык институттары үчүн Бухгалтердик эсеп
жана аудит уюму (мындан ары текст боюнча - AAOIFI) тарабынан
бекитилген, Шариат стандарттары тарабынан тыюу салынбаган
алтын жана сертификатталган стандарттык куймалардагы башка
баалуу металлдар;
в) «Standard & Poor’s» рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган
«А» төмөн болбогон узак мөөнөттүү эгемендүү кредиттик рейтинги
же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings» «Dominion
Bond Rating Service (DBRS)» жана «Moody’s Investors Service»
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рейтингдик агенттигинин бири тарабынан ыйгарылган ушундай
эле деңгээлдеги рейтингге ээ же ОЭСРге мүчө болуп саналышкан
мамлекеттердин банктары жана башка финансы-кредит уюмдары
менен эсептешүүлөрдөгү акча активдери;
г) Кыргыз Республикасынын банктарына жана башка финансыкредит уюмдарына карата талаптар жана ушул уюмдардын
гарантияларына негизделген бардык активдер;
д) «Standard & Poor’s» рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган
«А» төмөн болбогон узак мөөнөттүү эгемендүү кредиттик рейтинги же
«Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond
Rating Service (DBRS)» жана «Moody’s Investors Service» рейтингдик
агенттигинин бири тарабынан ыйгарылган ушундай эле деңгээлдеги
рейтингге ээ же ОЭСРге мүчө болуп саналышкан же болбосо отчет
берүүчү банкка карата аффилирленген уюм болуп саналбаган
мамлекеттердин банктарына жана башка финансы-кредит
уюмдарына карата талаптар жана ошол уюмдардын гарантияларына
негизделген бардык активдер;
4-категория (кредиттик тобокелдик деңгээли - 50%):
а) жеке адамдарга бир үй-бүлөгө турак жай сатып алуу же куруу
үчүн, сунушталган, ошол турак жай боюнча баштапкы күрөө менен
гарантияланган каржылоо. Бул категорияга ошол үйдө же батирде
жашоого ниеттенген, башкача айтканда бул турак жайды (же анын
бөлүгүн) башка максаттар үчүн пайдаланбаган (сатуу, ижарага берүү
ж.б.) адамдарга берилген активдер гана кирет.
Эгерде бул кредиттердин мөөнөтү 30 күндөн ашык өткөрүлүп
жиберилсе, реструктуризацияланган же чегерилбеген статуска өткөн
болсо, анда алар кредиттик тобокелдиктин 100% деңгээлиндеги
5-категорияда көрсөтүлөт.
Эскертүү: Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын
28-апрелиндеги № 11/2 токтому менен бекитилген Пайыздык
кирешелерди чегербөө статусун берүү тартибине ылайык.
б) Ислам финансылык институттары үчүн Бухгалтердик
эсеп жана аудит уюмунун (мындан ары текст боюнча - AAOIFI)
Шариат стандарттары тарабынан тыюу салынбаган алтын жана
сертификатталган өлчөнгөн куймалардагы башка баалуу металлдар.
5-категория (кредиттик тобокелдик деңгээли - 100%):
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а) 1-категорияга кирбеген банкноттор жана монеталар;
б) «Standard & Poor’s» рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган
«А» төмөн болгон узак мөөнөттүү эгемендүү кредиттик рейтинги же
«Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond
Rating Service (DBRS)» жана «Moody’s Investors Service» рейтингдик
агенттигинин бири тарабынан ыйгарылган ушундай эле деңгээлдеги
рейтингге ээ же ОЭСРге мүчө болуп саналбаган мамлекеттердин
өкмөттөрүнө жана борбордук банктарына карата талаптар (ошол
мамлекеттердин өкмөттөрү тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар
жана башка талаптар);
в) «Standard & Poor’s» рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган
«А» төмөн болгон узак мөөнөттүү эгемендүү кредиттик рейтинги
же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings» «Dominion
Bond Rating Service (DBRS)» жана «Moody’s Investors Service»
рейтингдик агенттигинин бири тарабынан ыйгарылган ушундай
эле деңгээлдеги рейтингге ээ же ОЭСРге мүчө болуп саналбаган
мамлекеттердин банктары жана башка финансы-кредит уюмдары
менен эсептешүүлөрдөгү акча активдери;
г) «Standard & Poor’s» рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган
«А» төмөн болбогон узак мөөнөттүү эгемендүү кредиттик рейтинги же
«Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings» «Dominion Bond
Rating Service (DBRS)» жана «Moody’s Investors Service» рейтингдик
агенттигинин бири тарабынан ыйгарылган ушундай эле деңгээлдеги
рейтингге ээ же ОЭСРге мүчө болуп саналышкан же болбосо
отчет берүүчү банкка карата аффилирленген уюм болуп саналган
мамлекеттердин банктарына жана финансы-кредит уюмдарына
карата талаптар;
д) «Standard & Poor’s» рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган
«А» төмөн болбогон узак мөөнөттүү эгемендүү кредиттик рейтинги же
«Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings» «Dominion Bond
Rating Service (DBRS)» жана «Moody’s Investors Service» рейтингдик
агенттигинин бири тарабынан ыйгарылган ушундай эле деңгээлдеги
рейтингге ээ же ОЭСРге мүчө болуп саналбаган мамлекеттердин
банктарына жана финансы-кредит уюмдарына карата талаптар;
е) жеке секторго карата талаптар (ислам банк иши жана каржылоо
принциптерине ылайык жайгаштырылган активдер):
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−− мудараба, мушарака келишимдери боюнча жайгаштырылган
активдер. Мында, ушул келишимдер боюнча камсыздоо катары Улуттук
банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген мөөнөттөрдө
сатып өткөрүүгө тийиш болгон күрөө (кыймылсыз жана кыймылдуу
мүлк) колдонулат. Сатып өткөрүү учурунда күрөө наркы каржылоонун
негизги суммаларын жана күрөөнү сатып өткөрүүгө байланыштуу
мүмкүн болуучу чыгымдарды банкка төлөө үчүн жетиштүү болуусу
зарыл.
Күрөө
наркы
Кыргыз
Республикасынын
Өкмөтүнүн
2006-жылдын 3-апрелиндеги № 217 токтому менен бекитилген,
Кыргыз Республикасында баалоо иш-аракеттеринин бардык
субъекттери тарабынан милдеттүү түрдө колдонулуучу мүлктү
баалоо стандарттарына ылайык, көз карандысыз баалоочунун
корутундусу менен тастыкталууга тийиш. Күрөөлүк мүлккө жыл
сайын көз карандысыз баа берүү, ушул категорияга активдерди
чегерүү үчүн милдеттүү талап болуп саналат. Камсыздоонун наркы
төмөндөп, сапаты начарлаган жагдайлар күрөөнү сатып өткөрүүдө
кыйынчылыктарга алып келиши мүмкүн болгон учурда мудараба,
мушарака келишимдери боюнча жайгаштырылган активдер 400%
тобокелдик деңгээли менен 6-категорияда көрсөтүлөт. Банктын
мудараба, мушарака келишимдери боюнча операцияларды
жүзөгө ашыруу тажрыйбаларына жараша Улуттук банк, мындай
операцияларды жүзөгө ашырууда, анын ичинде күрөөлүк камсыздоого
карата кошумча талаптарды жана чектөөлөрдү белгилеши мүмкүн.
−− 3, 4 жана 6-категорияларда көрсөтүлгөн активдерди эске
албаганда, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
жайгаштырылган башка активдер.
д) банктын негизги каражаттары жана башка менчиги;
е) ушул нускоонун 18-пунктунун “б” пунктчасында каралган
алып салууларды минуска чыгаруу менен инвестициялар жана
финансылык катышуу;
ж) мурдагы категорияларга кирбеген жана башка активдер.
6-категория (кредиттик тобокелдик деңгээли - 400%):
−− 1-5-категорияларда көрсөтүлгөн активдерди эске албаганда,
мудараба, мушарака келишимдери боюнча жайгаштырылган
активдер».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2017-жылдын 17-майындагы № 19/1

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы
№ 15/6 «Кыргыз Республикасында электрондук
акча жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду 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 сунушталган өзгөртүүлөр жана
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.
3. Токтом, «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө»
жобонун, 2017-жылдын 22-июнунда күчүнө кире турган 6-главасын
жана 2-тиркемесин күчүн жоготкон катары таанууга тиешелүү
жоболорун эске албаганда, расмий жарыялангандан 15 (он беш)
күндөн кийин күчүнө кирет.
4. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана документ менен иш алып
баруу бөлүмү ушул токтом менен тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрдү,
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областтык башкармалыктарды жана Баткен областындагы
өкүлчүлүктү тааныштырсын.
5. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз
Республикасынын коммерциялык банктарын, төлөм 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.
Төраганын милдетин аткаруучу
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын 17-майындагы
№ 19/1 токтомуна тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6 «Кыргыз
Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2016-жылдын 30-мартындагы №15/6 «Кыргыз Республикасында
электрондук акча жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
3-1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«3-1. Эл аралык электрондук акча системасынын операторлору/
эл аралык электрондук акча системасынын эмитенттери Кыргыз
Республикасынын аймагында эл аралык электрондук акчаларды
колдонуу менен кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо үчүн өз ишин ушул
токтомго ылайык келтирүүгө жана 2017-жылдын 1-октябрына чейинки
мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоодон
өтүүгө тийиш.»
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобого төмөнкүдөй
өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
−− 1-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 2-5-пункттар төмөнкү редакцияда берилсин:
«2. Жободо коммерциялык банктарга (мындан ары – банк),
операторлорго, агенттерге, субагенттерге жана эл аралык
электрондук акча системасынын операторлоруна/эл аралык
электрондук акча эмитенттерине карата Кыргыз Республикасынын
аймагында электрондук акча менен операцияларды ишке ашыруу
тартиби жана талабы белгиленген.
3. Электрондук акча менен операциялар өзүндө электрондук
акчаны чыгарууну, жайылтууну, ордун жабууну жана Кыргыз
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Республикасынын аймагында электрондук акчаны пайдалануу менен
төлөм кызмат көрсөтүүлөрүн сунуштоону камтыйт.
4. Кыргыз Республикасынын аймагында электрондук акча чыгаруу
лицензиялануучу иш болуп саналат. Лицензия банкка төмөнкү
операциялардын түрлөрүн гана жүзөгө ашырууга берилет:
1) электрондук акча чыгаруу, жайылтуу жана ордун жабуу;
2) электрондук акча ээлеринен интернетти, мобилдик жана
башка байланыш каражаттарын колдонуу менен банкка берилүүчү
товарлар/кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөлөрдү жүзөгө ашыруу
тапшырмаларын кабыл алуу;
3) электрондук акчаны пайдалануу менен ишке ашырылган
транзакцияларды иргөө (процессинг);
4) келишим түзүлгөн акцептанттар менен кардарлардын атынан
жана алардын тапшырмасы боюнча системада иштелип чыккан
төлөмдөр боюнча эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу.
5. Банктар, операторлор, субагенттер, ошондой эле эл
аралык электрондук акча системаларынын операторлору/эл
аралык электрондук акча эмитенттери Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарын так сактоого жана аткарууга тийиш.».
−− 6-пункттун:
экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«Электрондук акча акцептанты (акцептант) – бул, электрондук
акча чыгарган банк-эмитент менен түзүлгөн келишимге ылайык,
электрондук акча менен операциялар ишке ашырылгандыгын
тастыктаган документтерди сунуштоо менен товарлар же кызмат
көрсөтүүлөргө төлөө үчүн электрондук акчаны кабыл алган
юридикалык жак, ошондой эле жеке ишкер.»;
тогузунчу абзац төмөнкү редакцияда берилсин:
«Эл аралык электрондук акча –
жайгашкан өлкөнүн
мыйзамдарынын алкагында Кыргыз Республикасынын чегинен
тышкары Кыргыз Республикасынын резиденттери эместери
тарабынан чыгарылган (эсепке алынуучу) электрондук акча,
электрондук акча каражаттары, электрондук формадагы акча
милдеттенмелери.»;
жыйырма бешинчи абзац төмөнкү редакцияда берилсин:
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«Эл аралык электрондук акча эмитенти – Кыргыз
Республикасынын аймагынан тышкары эл аралык электрондук
акча чыгарууну (эсепке алууну) жүзөгө ашырган жайгашкан өлкөнүн
мыйзамдарына ылайык ишин жүзөгө ашырган банк же юридикалык
жак.»;
жыйырма алтынчы абзац төмөнкү редакцияда берилсин:
«Электрондук акча эмитенти (эмитент) – бул, Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы, ошондой эле электрондук
акча чыгаруу лицензиясына ээ, электрондук акчаны нак акчага
айландырууга электрондук акча ээси тарабынан сунушталган акчаны
айландыруу боюнча шартсыз жана кайтарымсыз милдеттенмелерди
өзүнө алган банк.»;
төмөнкү мазмундагы абзацтар менен толукталсын:
«Идентификацияланбаган электрондук капчык – жеке адам
тарабынан ачык оферттин негизинде жана ушул жобонун 31-пунктунда
белгиленген чектөөлөрдүн алкагында Кыргыз Республикасынын
аймагында иш алып барган эмитенттин талаптарына ылайык
электрондук түзүлүштөрдүн (мобилдик телефондор, смартфондор
жана башка электрондук түзүлүштөр) жардамы менен аралыктан
туруп ачылуучу электрондук капчык.
Эл аралык электрондук акча системасынын оператору –
жайгашкан өлкөнүн мыйзамдарынын алкагында иш алып барган
юридикалык жак, ал Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары
эл аралык электрондук акча/электрондук акча каражаттары
менен операцияларды ишке ашыруу үчүн атайы программалык
камсыздоонун, аппараттык жана тармактык жабдуунун техникалык
колдоосун орнотот жана/же камсыз кылат.»;
−− 7-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«7. Кыргыз Республикасынын аймагында чыгарылган электрондук
акча улуттук валютада номинацияланууга (туюндурулууга) тийиш.
Банкка Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкө
валютасында номинацияланган электрондук акча чыгарууга
тыюу салынат. Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында
(сом) номинацияланган эл аралык электрондук акчаны Кыргыз
Республикасынын чегинен тышкары чыгарууга тыюу салынат. Кыргыз
Республикасынын резидент эместер тарабынан чыгарылган эл
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аралык электрондук акчаны Кыргыз Республикасынын аймагында
таркатуу иши банк тарабынан жүзөгө ашырылат. Банк эл аралык
электрондук акчаны андан ары таркатуу үчүн агенттерди «Кыргыз
Республикасынын төлөм системасы жөнүндө» мыйзамга жана ушул
жобонун 3-главасынын §5 параграфына ылайык ишке тартууга
укуктуу.»;
−− 17-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− төмөнкү мазмундагы 22-1 жана 22 – 2-пункттар менен
толукталсын:
«22-1. Банкка идентификацияланбаган электрондук капчыктарга
электрондук акча калдыгына пайыздарды чегерүүгө жана төлөөгө
тыюу салынат.
22-2. Банк лоялдуулук (бонустар) программасын жана
идентификацияланган электрондук капчыктарга улуттук валютада
кошуп эсептелинген бонустарды төлөөнү электрондук капчыктар
ээлери пайдалануучулары менен түзүлгөн келишимге ылайык
кароого укуктуу.»;
−− 32-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«32. Идентификацияланбаган электрондук капчык менен бир
ай ичинде ишке ашырылган транзакциялардын жалпы көлөмү бир
электрондук капчык боюнча 300 (үч жүз) эсептешүү көрсөткүчүнөн
ашпоого тийиш.
Ушул пункттун биринчи абзацында көрсөтүлгөн суммадан жогору
болгон операцияны ишке ашыруу үчүн капчык ээлери Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык идентификациялоодон
өтүүсү зарыл.»;
−− 63-пункттагы «Банк» деген сөз тиешелүү жөндөмө формаларда
«Банк/оператор» дегенге алмаштырылсын;
−− 64-пункттагы «Банк» деген сөз «Банк/оператор» дегенге
алмаштырылсын.
−− 4-главанын аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:
«4-глава. Эл аралык электрондук акча системаларынын агентине
жана эл аралык электрондук акча системаларынын операторуна/эл
аралык электрондук акча эмитентине карата талаптар».
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−− 69, 72, 75 жана 76-пункттардагы «электрондук акча боюнча эл
аралык системасы/электрондук акча боюнча эл аралык системасынын
эмитенти» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө «электрондук акча
боюнча эл аралык системасынын оператору/электрондук акча боюнча
эл аралык системасынын эмитенти» дегенге алмаштырылсын.
−− 70-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«70. Электрондук акча боюнча эл аралык системасынын
оператору/электрондук акча боюнча эл аралык системасынын
эмитенти каттоодон өтүү максатында Улуттук банкка каттоодон өтүү
жөнүндө өтүнүч катты жана төмөнкүлөрдү камтыган документтердин
топтомун сунуштайт:
−− электрондук акча боюнча эл аралык системасынын
операторунун/электрондук акча боюнча эл аралык системасынын
эмитентинин аталышы;
−− юридикалык жактын мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө
күбөлүгүнүн көчүрмөсү;
−− электрондук акча боюнча эл аралык системасынын
операторунун/электрондук акча боюнча эл аралык системасынын
эмитентинин уруксат берүүчү документтеринин жана көрсөтүлгөн
ишти жөнгө салуучу ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген
электрондук акча/электрондук акча каражаттар операторунун/
эмитентинин процессинг жана тейлөө боюнча ишти жүзөгө ашыруу
укугун каттоо жөнүндө лицензиянын/сертификаттын/күбөлүктүн
көчүрмөлөрү;
−− электрондук акча боюнча эл аралык системасынын
операторунун/электрондук акча боюнча эл аралык системасынын
эмитентинин иш алып баруу эрежеси же эмитент жайгашкан өлкөнүн
мыйзамдары боюнча эл аралык электрондук акча менен ишке
ашырылган операцияларды жөнгө салуучу башка документ. Тартип
бардык акча жана маалымат агымдарынын жалпы схемасын, ошондой
эле электрондук акчаны пайдалануу учурунда орун алышы ыктымал
болгон финансылык жана техникалык тобокелдиктерге контролдукту
уюштуруу ишин да камтууга тийиш.»;
−− 73 жана 74-пункттар төмөнкү редакцияда берилсин:
«73. Улуттук банк, каттоодон өткөрүү жөнүндө чечимди кабыл
алган учурда, электрондук акча боюнча эл аралык системасынын
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операторуна/электрондук акча боюнча эл аралык системасынын
эмитентине каттоо номерин ыйгарат жана бул маалыматты Кыргыз
Республикасынын аймагында иш алып барган эл аралык төлөм
системасынын реестрине кошуп, чечим кабыл алынган күндөн тартып
7 календардык күндөн кечиктирилбеген мөөнөт ичинде электрондук
акча боюнча эл аралык системасынын операторуна/электрондук акча
боюнча эл аралык системасынын эмитентине каттоодон өткөндүгү
тууралуу катты жөнөтөт.
74. Электрондук акча боюнча эл аралык системасынын оператору/
электрондук акча боюнча эл аралык системасынын эмитенти
өзгөртүүлөр киргизилген учурдан тартып үч жумуш күн ичинде
каттоо учурунда көрсөтүлгөн кайсыл болбосун маалыматтардын
өзгөргөндүгү тууралуу Улуттук банкка кат жүзүндө билдирүүгө
милдеттүү. Улуттук банк сунушталган маалыматтын негизинде үч
жумуш күн ичинде эл аралык төлөм системаларынын реестрине
өзгөртүүлөрдү киргизет.»;
−− төмөнкү мазмундагы 76-1-пункту менен толукталсын:
«76-1. Электрондук акча боюнча эл аралык системасынын
оператору/электрондук акча боюнча эл аралык системасынын
эмитенти Улуттук банкта каттоодон өткөн күндөн тартып 6 (алты)
айдан кечиктирбестен, аталган банкка электрондук акча боюнча эл
аралык системасынын агенти менен түзүлгөн келишимди/дерди
сунуштоого тийиш.»;
−− 77-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«77. Электрондук акча боюнча эл аралык системасынын оператору/
электрондук акча боюнча эл аралык системасынын эмитенти жана
электрондук акча боюнча эл аралык системасынын агенти ортосунда
түзүлгөн келишимде финансылык милдеттенмелер, күндөлүк өз
ара эсептешүү жүргүзүү тартиби, башка финансылык жана башка
шарттар белгиленүүгө тийиш».
−− 78-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«78. Электрондук акча боюнча эл аралык системасынын агенти эл
аралык электрондук акчанын ордун жабуу жана ордун толуктоо боюнча
кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштай алат, ошондой эле товарларды же
кызмат көрсөтүүлөрдү төлөө үчүн эл аралык электрондук акчаны
кабыл алуу үчүн акцептанттар менен келишимдерди түзө алат.».
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−− 81-пункттун экинчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:
«Улуттук валютада ордун жабуу учурунда, конвертация эл аралык
электрондук акча агенти тарабынан эл аралык электрондук акчаны
жайылтуу жөнүндө келишимге ылайык Улуттук банктын расмий
сайтында жайгаштырылган валютанын расмий курсун эске алуу
менен жүзөгө ашырылат.».
−− 6-глава күчүн жоготкон катары таанылсын.
−− 2-тиркеме күчүн жоготкон катары таанылсын.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2017-жылдын 17-майындагы № 19/2

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 5-февралындагы
№ 5/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
коммерциялык банктарга чет өлкө валютасындагы
кредиттерди улуттук валютага конвертациялоо максатында
кредиттерди сунуштоосу жөнүндө» убактылуу жобону бекитүү
тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү 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 5-февралындагы
№ 5/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коммерциялык
банктарга чет өлкө валютасындагы кредиттерди улуттук валютага
конвертациялоо максатында кредиттерди сунуштоосу жөнүндө»
убактылуу жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй
өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Токтом 2017-жылдын 22-июнунан тартып күчүнө кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
4. 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 17-майындагы
№ 19/2 токтомуна тиркеме

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 5-февралындагы
№ 5/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
коммерциялык банктарга чет өлкө валютасындагы
кредиттерди улуттук валютага конвертациялоо
максатында кредиттерди сунуштоосу жөнүндө» убактылуу
жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр
Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 5-февралындагы
№ 5/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коммерциялык
банктарга чет өлкө валютасындагы кредиттерди улуттук валютага
конвертациялоо максатында кредиттерди сунуштоосу жөнүндө»
убактылуу жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй
өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын коммерциялык банктарга чет
өлкө валютасындагы кредиттерди улуттук валютага конвертациялоо
максатында кредиттерди сунуштоосу жөнүндө» убактылуу жобонун:
−− 2-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 13-пункттун тогузунчу абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- убактылуу администрация, жоюу режими киргизилбеген;».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2017-жылдын 17-майындагы № 19/10

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү
жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө» мыйзамдын 7 жана 43-беренелерине таянуу менен
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына
өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин:
−− Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы
№41/12 «Банктык эсептер, аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер
менен иш алып баруу жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна;
−− Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 12-сентябрындагы
№37/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары тарабынан
баалуулуктарды сактоо үчүн банктык өздүк сейфтердин кардарларга
берилиши боюнча нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна.
2. Юридика башкармалыгы:
−− 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.
3. Токтом 2017-жылдын 22-июнунан тартып күчүнө кирет.
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4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул
токтом менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын
Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө
караштуу Мамлекеттик финансылык чалгындоо кызматын,
адистештирилген финансы-кредит мекемеси «Кредиттик союздардын
финансылык компаниясы» ААКсын, депозиттерди тартуу менен иш
алып барышкан микрофинансылык компанияларды жана кредиттик
союздарды, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана
Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
5. 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 17-майындагы
№ 19/10 токтомуна тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым
ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор
1. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы
№41/12 “Банктык эсептер, аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер
менен иш алып баруу боюнча нускоону бекитүү тууралуу” токтомуна
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
−− токтомдун аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:
“Банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча
эсептер менен иш алып баруу боюнча нускоону бекитүү тууралуу”;
−− 1-пунктта “аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен”
деген сөздөр “банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен”
дегенге алмаштырылсын;
жогоруда аталган токтом менен бекитилген Банктык эсептер,
банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып
баруу боюнча нускоонун:
−− аталышындагы “аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер
менен” деген сөздөр “банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер
менен” дегенге алмаштырылсын;
−− бүтүндөй текст боюнча кездешкен “аманат (депозит)” деген
сөздөр “банктык аманат (депозит)” дегенге тиешелүү жөндөмөлөрдө
жана сандык мааниде алмаштырылсын;
−− баш сөзүнүн биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
“Нускоодо Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары Улуттук банк) тарабынан лицензияланган коммерциялык банктардын,
адистештирилген финансы-кредит мекемеси - «Кредиттик
союздардын финансылык компаниясы» ААКсынын, депозиттерди
тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын,
кредиттик союздардын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын
мамлекеттик өнүктүрүү банкынын (мындан ары - банктар), жеке
адамдардын, жеке ишкерлердин жана юридикалык жактардын
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(мындан ары - кардарлар) банктык эсептери, банктык аманаттары
(депозиттер) боюнча эсептерин ачуу, жүргүзүү жана жабуу тартиби
аныкталат. Нускоонун талаптары Кыргыз Республикасынын
“Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө”
мыйзамынын 16-беренесине ылайык Улуттук банк тарабынан
белгиленген чектөөлөрдү эске алганда, депозиттерди тартуу
менен иш алып барган микрофинансылык компанияларга, Кыргыз
Республикасынын “Кредиттик союздар жөнүндө” мыйзамынын
4-беренесинин талабына ылайык Улуттук банк тарабынан белгиленген
чектөөлөрдү эске алып, депозиттерди тартуу менен иш алып барган
кредиттик союздарга, ал эми Мамлекеттик өнүктүрүү банкына Кыргыз
Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик өнүктүрүү
банкы жөнүндө” мыйзамында каралган өзгөчөлүктөрдү эске алуу
менен таркатылат.”;
−− 1-пунктунун биринчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:
“Улуттук банктын лицензиясы болгон шартта юридикалык
жактардан жана жеке адамдардан депозиттерди жана башка
акча каражаттарын тартуу Кыргыз Республикасынын “Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө”,
“Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө”
жана “Кредиттик союздар жөнүндө” мыйзамдарына ылайык банк
операцияларынын негизги түрлөрүнүн бири болуп саналат.”;
−− 11-пунктунун:
экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
“Банктык аманат (депозит) Кыргыз Республикасынын Жарандык
кодексинин 749-беренесинде көрсөтүлгөн мааниде түшүнүлөт.”;
төмөнкү мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын:
“Нак эмес эсептешүү - Кыргыз Республикасынын “Кыргыз
Республикасынын төлөм системасы жөнүндө” мыйзамынын
2-беренесинде көрсөтүлгөн мааниде түшүнүлөт.”;
−− 13-пункт төмөнкү мазмундагы төртүнчү абзац менен
толукталсын:
“- атайы эсептер.”;
−− 15-пунктагы:
биринчи абзац төмөнкү редакцияда берилсин:
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“Эсептешүү (күндөлүк) эсеп - бул, акча каражаттарын сактоо
жана банктардан тышкары юридикалык жактар жана жеке ишкерлер
– ушул нускоонун талаптарына ылайык, айыл чарба азык-түлүгүн
өндүрүүчүлөр тарабынан банктык төлөм карттарды колдонуу
менен ишке ашырылган эсептешүүлөрдү (акчалай түшүүлөр,
төлөөлөр, башка жеке адамдар же юридикалык жактар менен өз ара
эсептешүүлөр, башка финансы-кредит уюмдарына которуулар) кошо
алганда, күндөлүк эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн каралган эсеп.”;
үчүнчү абзацтагы “2005-жылдын 9-сентябрындагы №420/21/4”
деген сөздөр “2005-жылдын 9-сентябрындагы № 420/21/4” дегенге
алмаштырылсын;
төртүнчү абзацтагы төртүнчү сүйлөм төмөнкү редакцияда
берилсин:
“Кредитти максаттуу пайдалануудагы эсептешүүлөр жана
төлөмдөр, ошондой эле кредит боюнча утурумдук төлөмдөр нак жана
нак эмес формада жүзөгө ашырылышы мүмкүн.”;
−− Нускоо төмөнкү мазмундагы 15-1-пункту менен толукталсын:
“15-1.Атайы эсептер – бул, Кыргыз Республикасынын мыйзам
талаптарына ылайык, келишимде каралган белгилүү бир
милдеттенмелерди аткаруу же белгилүү бир жагдайлардын келип
жетишине чейин акча каражаттарды эсепке алуу жана блокко коюу
үчүн багытталган, банк тарабынан юридикалык жактарга жана жеке
адамдарга ачылган эсептер.”;
−− 16-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
“16. Банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер
каражаттарды сактоого жана топтоого, ошондой эле төлөмдөрдү
жана эсептешүүлөрдү жүргүзүүгө багытталган. Банктык аманаттар
(депозиттер) пайыздык жана пайызсыз болушу мүмкүн. Банктык
аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер келишим шарттарына
жараша төмөнкүдөй бөлүнөт:
−− талап боюнча төлөнүүчү банктык аманаттар (депозиттер)
боюнча эсептер;
−− мөөнөттүү банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер;
−− кайтаруунун башка шарттарындагы аманаттар боюнча
эсептер.”;
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−− 17-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
“17. Талап боюнча төлөнүүчү банктык аманат (депозит) боюнча
эсеп – бул, жеке адам же юридикалык жак тарабынан талап боюнча
төлөнүүчү банктык аманат (депозит) келишими боюнча акча
каражаттарын сактоо жана топтоо үчүн колдонулган, ошондой эле
төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү ишке ашыруу үчүн каралган эсеп.
Эгерде, банктык аманат (депозит) келишиминен башкасы келип
чыкпаса, банкка жана аманатчы - жеке адамга карата талап боюнча
төлөнүүчү аманат (депозит) боюнча банктык эсеп келишиминин
эрежелери колдонулат. Мында, жеке адамдардын талап боюнча
төлөнүүчү банктык аманат (депозит) эсебине алардын өздүк акча
каражаттарынан тышкары эмгек акылар, автордук гонорарлар,
пенсиялар, алименттер, социалдык жөлөк пулдар, башка банктык
эсептен каражаттар, мурастоого байланыштуу төлөмдөр, эсеп ээсине
тиешелүү болгон жеке мүлктү сатып өткөрүү үчүн төлөмдөр, акча
которуулар, башка акчалай түшүүлөр жана төлөмдөр чегерилиши
мүмкүн. Жеке адамдын талап боюнча төлөнүүчү банктык аманат
(депозит) боюнча эсебинен жеке мүнөздөгү төлөмдөр, анын ичинде
өзүнүн жеке колдонуусу үчүн алынган сатып алынган товарларга
(сунушталган кызмат көрсөтүүлөр) төлөмдөр, кредит боюнча ордун
жабуулар, коммуналдык жана башка ушул сыяктуу жеке мүнөздөгү
төлөмдөр ишке ашырылышы мүмкүн.”;
−− 18-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
“18. Мөөнөттүү банктык аманат (депозит) боюнча эсеп – бул,
жеке адамдар жана юридикалык жактар мөөнөттүү банктык аманат
келишими боюнча белгилүү убакыт ичинде чегерилген пайыздар
боюнча киреше алып келүүчү акча каражаттарын чегерген эсеп.
Мөөнөттүү банктык аманат (депозит) боюнча эсеп акча
каражаттарын сактоо жана топтоо үчүн колдонулат, үчүнчү жактар
менен эсептешүүлөр үчүн каралган эмес.
Мөөнөттүү банктык аманат (депозит) суммасына пайыздар
кардарга мөөнөттүү банктык аманат (депозит) келишиминин
шарттарына ылайык анын талабы боюнча төлөнүп берилет же башка
эсепке чегерилет.
Мөөнөттүү банктык аманат (депозит) белгиленген мөөнөт бүткөнгө
чейин же келишимде көрсөтүлгөн башка жагдайлар болгонго чейин
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эле кардардын талабы боюнча ага кайтарылган шартта ал боюнча
пайыздар, эгерде келишимде кыйла жогорку пайыздар каралбаса,
банк тарабынан талап боюнча төлөнүүчү банктык аманаттарга
ылайык төлөнүп берилген пайыз өлчөмүнө дал келген өлчөмдө
төлөнүп берилет. Мөөнөттүү банктык аманат (депозит) боюнча
банктык аманаттын (депозиттин) негизги суммасына бөлүп-бөлүп
кошумча салууга жана банктык аманат (депозит) келишимине ылайык
аманаттын (депозиттин) негизги суммасынан алууга жол берилет.
Эгерде мөөнөттүү банктык аманаттын (депозиттин) суммасы
белгиленген мөөнөттүн бүтүшү же башка шарттарда салынган
аманаттын (депозиттин) суммасы келишимде каралган жагдайлардын
келип жетиши учурунда кардар тарабынан талап кылынбаса, эгерде
келишимде башкасы каралбаса, келишим мурдагы шарттарда эле
узартылган катары эсептелинет.
Мөөнөттүү банктык аманаттын (депозиттин) сактоо мөөнөтү
бүткөндө ал жаӊы мөөнөткө кайра тариздетилиши мүмкүн. Банктык
аманат (депозит) жаӊы сактоо мөөнөтүнө, мөөнөттүү банктык
аманаттын (депозиттин) суммасын көбөйтүү же азайтуу менен
кайрадан тариздетилиши мүмкүн.
Банк аманатчынын эсеби боюнча көчүрмөнү анын талабы боюнча
аны алгандан кийин беш жумуш күндөн кечиктирбестен берүүгө
тийиш.”;
−− Нускоо төмөнкү мазмундагы 18-1-пункту менен толукталсын:
“18-1. Банк жана кардар аманат келишимин кайтаруунун башка
шарттарына ылайык түзүүсү мүмкүн. Аманат келишимин кайтаруунун
башка шарттарына ылайык түзүү дегенден улам, банк түзүлгөн
келишимде белгилүү бир жагдайлардын (окуялардын) келип
жетишинде (келип жетпешинде) ал боюнча чегирилген пайыздарды
төлөөгө жана аманаттарды кайтарууга милдеттүү дегенди түшүнүүгө
болот.”;
−− 22-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
“22. Банк кардарга эсеп ачуудан же эсеп боюнча операцияларды
жүргүзүүдөн төмөнкү учурларда баш тартууга тийиш:
−− эсеп ачуу жана ал боюнча операцияларды жүргүзүүгө
тиешелүү талаптарды аткаруу, кардарды идентификациялоо жана
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бенефициардык менчик ээсин (пайда алуучуну) аныктоо үчүн зарыл
болгон тиешелүү документтер берилбесе;
−− айкын такталбаган документтер берилсе.
Мында, банк белгилүү бир тартипте акча каражаттары же
мүлк кылмыш жолу менен алынган киреше же террористтик же
экстремисттик иш-аракеттерди каржылоо менен байланышкандыгы
же ушул максатта колдонула тургандыгы тууралуу шектенүү
туулганда же шектенүүгө негиздер бар болгон учурда, тиешелүү
билдирүүнү (өз шектенүүлөрүн баяндап жазуу менен) кылмыш жолу
менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга)
жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого
каршы аракеттерди көрүү жагында ыйгарым укуктуу мамлекеттик
органга жөнөтүүгө тийиш.
Эгерде кардардын террористтик же экстремисттик иш-аракеттерге
же массалык жок кылуучу курал жарактарды таркатууга катышы
бардыгына тиешелүү Кыргыз Республикасынын мыйзам нормаларына
ылайык алынган маалыматтар болсо, банк кардарга алдын ала
маалымдоосуз эле, ошол кардардын каражаттары менен ишке
ашырылуучу операцияларды (бүтүмдөрдү) үч жумуш күнүнө токтотуп
жана/же аларга бөгөт коюуга жана кылмыш жолу менен алынган
кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга), террористтик же
экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы иш алып барган
ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында белгиленген тартипте маалымдоого тийиш.
Токтотулган операциялар (бүтүмдөр) же бөгөт коюлган каражаттар
менен андан аркы иш кылмыш жолу менен алынган кирешелерди
легалдаштырууга (изин жашырууга), террористтик же экстремисттик
иш-аракеттерди каржылоого каршы иш алып барган ыйгарым укуктуу
мамлекеттик органдын чечиминин негизинде жүргүзүлөт.”;
−− 35-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
“35. Эсепке Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган
учурларда арест коюулушу мүмкүн.
Эсепке арест коюуда банк эсеп боюнча ар кандай чыгымдоо
операцияларын дароо токтотуусу зарыл. Эсептеги акча
каражаттарынын белгилүү бир суммасы арестке алынган учурда,
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ошол сумманын өлчөмүндө азайтылбаган калдык чегинде ар кандай
чыгымдоо операциялары токтотулат.
Эсептерден акча каражаттарын конфискациялоо соттун
мыйзамдуу күчүнө кирген чечиминин (токтомунун) негизинде гана
жүргүзүлөт.”;
−− Нускоо төмөнкү мазмундагы 45-1-пункт менен толукталсын:
“45-1. Атайы эсеп ачуу үчүн банкка банктык эсеп ачуу үчүн
каралгандай эле документтер талап кылынат. Атайы эсептер менен
иштөө тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана
банктын ички документтеринде аныкталган.”;
−− 50-пункттун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
“Юридикалык жакты кайра өзгөртүп түзүлүшүнө (биригүү, кошулуу,
бөлүү, бөлүнүү жана өзгөртүп түзүү) байланыштуу эсептерди кайра
тариздетүү учурунда эсеп ээси жаңы юридикалык жакка эсеп ачкан
учурдагыдай эле документтер талап кылынат.”;
−− 51-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
“51. Жоюу процесси башталган учурда эсепти кайра тариздетүүдө
банкка төмөнкүлөр берилиши зарыл:
−− юридикалык жактын жогорку башкаруу органынын же анын
ыйгарым укуктуу органынын чечими, ал эми банкротко учураган
учурда - кредиторлор жыйынынын чечими (соттон тышкары банкрот
деп жарыяланганда) же атайын администратордун (жоюучунун) атыжөнү толук көрсөтүү менен соттун чечими;
−− кол тамга үлгүлөрү жана мөөрдүн оттискасы менен нотариалдык
жактан күбөлөндүрүлгөн карточка.”;
−− 52-пункт төмөнкү мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:
“Банк кардарга акча каражаттарынын калдыгын алуунун
зарылдыгы тууралуу анын акыркы белгилүү болгон дареги боюнча
билдирет, ал эми кардар келбеген учурда акча каражаттардын
калдыгы банктын системалык эсебинде (баланста) сакталат. Мында,
акча каражаттар Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына
ылайык, ар бир кардар боюнча, алардын системадан тышкары
эсеби менен талап боюнча төлөнүүчү банктык аманттар (депозиттер)
тобундагы өзүнчө жыйынтыкталган эсепте (депозиттерди тартуу
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менен иш алып барган микрофинансылык компаниялар, кредиттик
союздар үчүн - депозиттер тобунда) эсепке алынуусу зарыл.”;
−− Нускоо төмөнкү мазмундагы 52-1-пункт менен толукталсын:
“52-1. Банктык эсеп келишими боюнча юридикалык жактардын
акча каражаттары өзүнчө жыйынталган эсепте кеминде үч жыл эске
алынышы мүмкүн.
Кардарлардын акча каражаттарын кайтарып берүүгө тиешелүү
кайрылууларга байланыштуу акча каражаттарынын агылып чыгышы
ыктымалдыгы төмөн болсо, банк белгиленген мөөнөт өткөндөн кийин
жогоруда белгиленген милдеттенмелерди баланстан алып салууга
жана аларды ар бир кардар боюнча системадан тышкары мөөнөтсүз
шартта эсепке алууга тийиш.
Эгерде кардар баланстан алып салгандан кийин кардар банктык
аманат (депозит) келишими боюнча акча каражаттарын кайтарып
берүү өтүнүчү менен кайрылган болсо, банк кардардын акча
каражаттарынын ордун өз каражаттарынын эсебинен толуктап
берүүгө милдеттүү.”;
−− 53-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
“53. Банк төмөнкү учурларда бул шарттарды келишимде
милдеттүү түрдө чагылдырып жана эсеп жабылганга чейинки бир
календардык ай мурда ал тууралуу кардарга билдирүү менен
бир тараптуу негизде банктык эсеп келишимин же банктык аманат
(депозит) келишимин токтотууга укуктуу, эгер:
−− кардардын эсебиндеги акча каражатынын суммасы банктык
эсеп келишиминде каралган минималдуу өлчөмдөн төмөн болсо;
−− келишимде белгиленген мөөнөт ичинде кардардын эсебинде
акча каражаттары болбосо же эсеп боюнча кардардын буйруусу
менен операциялар жүргүзүлбөсө;
−− кардарды идентификациялоо жана верификациялоо
талаптарын аткаруу, бенефициардык менчик ээсин (пайда алуучуну)
аныктоо, эсеп боюнча операцияларды жүргүзүү үчүн зарыл болгон
тиешелүү документтер кардар тарабынан берилбесе;
−− эсеп боюнча операцияларды жүргүзүү үчүн зарыл болгон,
ишке ашырылып жаткан операциянын экономикалык максаттуулугун
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жана кардардын айкын экономикалык иш алып баруу аныктыгын
тастыктаган тиешелүү документтер кардар тарабынан берилбесе;
−− анык эмес документтер берилсе.
Эгерде кардарга карата анын террористтик жана экстремисттик
иш-аракеттерге же массалык жок кылуу куралдарын жайылтууга
катыштыгы бардыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам
нормаларына ылайык маалыматтар болсо, банк кардарды алдын ала
маалымдоосуз эле аталган кардардын каражаттарына үч жумушчу
күнгө чейин бөгөт коюп, бул тууралуу Кыргыз Республикасынын
мыйзамында белгиленген тартипте кылмыш жолу менен алынган
кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик
же экстремисттик иш-аракеттерге каршы аракеттенүү жагында
ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга билдирүүгө тийиш.
Каражаттарга коюлган бөгөттү алып салуу кылмыш жолу менен
алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана
террористтик же экстремисттик иш-аракеттерге каршы аракеттенүү
жагында ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечиминин
негизинде ишке ашырылат.”;
−− 54-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 1-тиркемедеги 5-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
“5. Жеке адамдардын ким экендигин тастыктоо үчүн төмөнкү
документтер кабыл алынат:
1) Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн:
−− Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID карта);
−− жалпы жарандык паспортто Кыргыз Республикасынын
дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн же консулдук мекемесинин консулдук
эсепке тургандыгы же туруктуу жашап жаткандыгы жана өлкөгө
келгендиги, ошондой эле үй-бүлөлүк абалы тууралуу белги коюлган
шартта, Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык
паспорту (чет өлкө паспорту);
−− туулгандыгы тууралуу күбөлүгү (14 жашка чейинки
өспүрүмдүн пайдасына эсеп ачуу, ошондой эле 14-18 жашка чейинки
өспүрүмдөрдүн өзү эсеп ачуусу үчүн);
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−− офицердин, прапорщиктин ким экендигин тастыктаган күбөлүк
же мөөнөттүү кызмат өтөп жаткан аскер кызматчысынын аскердик
билети.
2) чет өлкө жарандары үчүн:
−− чет өлкө жаранынын паспорту же мыйзамда белгиленген же
болбосо Кыргыз Республикасы менен эл аралык келишимдерге
ылайык таанылган ким экендигин күбөлөндүргөн документ катары
эсептелген башка документ;
−− чет өлкө жаранынын же жарандыгы жок адамдын Кыргыз
Республикасында жүрүүгө (жашоого) болгон укугун тастыктаган
документ: жашап туруу укугун, убактылуу жашап турууга уруксаты,
виза же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген
тартипте берилген башка документ, качкындар үчүн – алардын
күбөлүктөрү.»;
−− 3-тиркеменин 3-пунктундагы “Көзөмөл боюнча Базелдик
комитет” деген сөздөр “Банктык көзөмөл боюнча Базелдик комитет”
дегенге алмаштырылсын.
2. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 12-сентябрындагы
№37/2 “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары
тарабынан баалуулуктарды сактоо үчүн банктык өздүк сейфтердин
кардарларга берилиши боюнча нускоону бекитүү тууралуу” токтомуна
төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз
Республикасынын
коммерциялык
банктары
тарабынан
баалуулуктарды сактоо үчүн банктык өздүк сейфтердин кардарларга
берилиши боюнча нускоонун:
−− 28-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
“28. Сейфте сакталган буюмдарга арест Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында каралган учурларда коюлушу мүмкүн.
Банкта сакталып турган буюмдарга арест коюуда буюмдарды
которуу боюнча бардык чыгымдоо операциялары токтотулат.
Сейфте сакталган буюмдарга карата ачуу, тинтүү, карап чыгуу,
алып чыгуу жана башка тергөө аракеттери соттук актылардын
негизинде козголгон кылмыш иштери боюнча гана тергөө органдары
тарабынан жүргүзүлөт.
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Сейфте сакталган буюмдарды ачуу, тинтүү же алып чыгуу,
ошондой эле аларга арест коюу банктын ички документтерине ылайык
банктын ыйгарым укуктуу кызматкерлеринин катышуусунда ишке
ашырылат. Мында, сейфте сакталган буюмдарга опись жүргүзүлөт,
ага катышкан банк кызматкерлери кол коюуга тийиш, ошондой эле
сейфте сакталган буюмдарды ачуу, тинтүү же алып чыгуу процессин
видео тасмага түшүрүү иштери жүргүзүлүүгө тийиш.”.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2017-жылдын 17-майындагы № 19/11

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
айрым ченемдик укуктук актыларына 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 банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына
өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин:
−− Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №
52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик
укуктук актылары жөнүндө» токтомуна;
−− Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы №
28/7 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алган
жана иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктардын
жана башка финансы-кредит мекемелеринин күрөөлүк мүлк менен иш
алып баруу тартибин» бекитүү жөнүндө токтомуна;
−− Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-августундагы
№ 36/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын
жана микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз мүлк менен
айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»
токтомуна.
2. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
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−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом 2017-жылдын 22-июнунан тартып күчүнө кирет.
4. 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.
5. 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 17-майындагы
№ 19/11 токтомуна тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым
ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор
1. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы
№52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик
укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана
толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтомдун 1-пунктундагы «финансы-кредит
мекемелеринде» деген сөздөр «финансы-кредит уюмдарында»
дегенге алмаштырылсын;
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» жобонун:
аталышы
төмөнкү
редакцияда
берилсин:
«Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан
коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында
кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар
жөнүндө»;
жобонун бүтүндөй текстиндеги «финансы-кредит мекемелери»
деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө «финансы-кредит уюмдары»
дегенге алмаштырылсын;
жобонун бүтүндөй текстиндеги «инсайдер» деген сөздөр тиешелүү
жөндөмөдө «банк менен байланыштуу жак» дегенге алмаштырылсын;
1-пункттун:
биринчи сүйлөмү алынып салынсын;
экинчи сүйлөмүндөгү «Жобо» деген сөз «Бул жобо» дегенге
алмаштырылсын;
7-пункт төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:
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«Банктын кредиттик саясаты, анын ичинде акыйкаттык, ачыкайкындуулук, тактык, карыз алуучуларга карата өнөктөштүк, алардын
экономикалык таламдарын жана финансылык мүмкүнчүлүгүн эске
алуу сыяктуу жооптуу кредиттөө принциптерине негизденүүгө тийиш.
»;
8-пункттун:
8.1-пунктчасынын он үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда
берилсин:
«- күрөө наркына жана алгылыктуулугуна баа берүү, анын ичинде
күрөө предмети кредитти тариздөө учурунда карыз алуучунун/күрөө
коюучунун бирден бир турак жайы болуп санала тургандыгына
байланыштуу тобокелдиктерге баа берүү критерийлери; »;
Бул пункт төмөнкү мазмундагы 8.8-пунктча менен толукталсын:
«8.8. Баа берүү жана отчет түзүү системасын иштеп чыгуу жана
колдонууга киргизүү талаптары камтылган, үстү-үстүнөн кредиттөөгө
бөгөт коюуга багытталган жооптуу кредиттөө принциптери (карыз
алуучунун бир эле финансы-кредит уюмунда катар милдеттенмелери
болгон болсо, карыз алуучунун карыз оорчулугу анын милдеттенмесин
тейлөө мүмкүнчүлүгүнөн артышы мүмкүн).»;
12-пункттагы:
биринчи абзац төмөнкү редакцияда берилсин:
«Банктын Директорлор кеңеши кредит саясатынын шайкештигин,
лимиттер, инструменттер жана кредиттик тобокелдикти тескөө
боюнча жол-жоболор системасын, кредиттик тобокелдикти тескөө
боюнча ички аудит системасын кароого алып турууга милдеттүү.
Мындан тышкары кредиттик саясат, зарылчылыкка жараша, бирок
жылына кеминде бир жолу, банкта кредиттөө процессине таасирин
тийгизген тобокелдик профили, Улуттук банктын ченемдик укуктук
актылары, банктык операциялар, банктын уюштуруу түзүмү жана
кадрлар курамы өзгөртүлгөн учурда, ошондой эле республика
экономикасында жана банктын, анын кардарларынын өнөктөштөрү
иш алып барган өлкөлөрдүн экономикасында өзгөрүүлөр жүргөн
шартта кароого алынууга тийиш.»;
төмөнкү мазмундагы тогузунчу жана онунчу абзацтар менен
толукталсын:
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«Банкта кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча тобокелдиктерге
ички рейтинг системасы иштелип чыгууга тийиш. Тобокелдиктерге
ички рейтинг системасы банктын ишкердик түрлөрүнүн маңызына,
өлчөмүнө жана татаалдыгына дал келүүгө тийиш. Мындан тышкары,
банк туруктуу негизде өзгөчө чечим кабыл алынган кредиттер боюнча
маалымат базасын жана эсепке алуу журналын жүргүзүүгө милдеттүү
(жеке пайыздык чендер, күрөө түзүмү ж.б.).
Банктын ички саясатында күрөө предметинен өндүрүү чечими
кабыл алынган учурда ал карыз алуучунун/күрөө коюучунун бирден
бир турак жайы экендигин тастыктаган фактыларды текшерүү
талаптары каралууга тийиш. Эгерде, күрөө предметинен өндүрүү
учурунда күрөөгө сунушталган мүлк карыз алуучунун/күрөө
коюучунун бирден бир турак жайы болуп саналса, өндүрүү соттун
чечими боюнча жүргүзүлүүгө тийиш.»;
12-2-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«12-2. Банк, кредиттөө жана мониторинг жүргүзүү процессине
тартылган кызматкерлеринин банкта карыз алуучунун төлөөгө
жөндөмдүүлүгүнө баа берүү саясатын эске алуу менен талдапиликтөөлөрдү жүргүзүү жана баа берүү, проблемалуу кредиттер
боюнча иш алып баруу, ошондой эле кардарлар менен
коммуникацияны кошо алганда, башка кредиттөө маселелери,
Кыргыз Республикасынын башка мыйзам талаптары жана жооптуу
кредиттөө принциптери боюнча мезгил-мезгили менен окутуудан
өтүүсүн камсыз кылууга тийиш.»;
25-пункттагы:
биринчи абзац төмөнкү редакцияда берилсин:
«Кредитти сунуштоо максатка ылайыктуу экендигин аныктоо,
ошондой эле карыз алуучунун төлөөгө жөндөмдүүлүгүнө талдапиликтөөлөрдү жүргүзүү үчүн банк карыз алуучудан төмөнкү
документтерди талап кылууга тийиш:»;
төмөнкү мазмундагы он үчүнчү жана он төртүнчү абзацтар менен
толукталсын:
«Банкта кардарлар маалыматы менен иш алып баруу боюнча
ички жол-жобо болууга жана анда маалыматтардын сакталышын
жана коргоого алынышын камсыз кылган талаптар каралууга тийиш.
Маалымат топтоодо жана кардарлар менен маектешүүдө банк
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кызматкерлери ал маалымат мыйзам талаптарына ылайык кандай
учурларда колдонулушу мүмкүндүгүн кардарларга так түшүндүрүүгө
тийиш.
Кардардын (кардарлардын) сүрөттөрүн же видео жаздырууларды,
аудиожаздырууларды жана алар тууралуу башка маалыматты
жарнамалык, маркетингдик маалыматтарда же башка жалпыга
маалымдоо каражаттарында пайдалануу үчүн кардардан
(кардарлардан) кат жүзүндөгү макулдук алуу зарыл.»;
26-пункттун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- кардар кредиттик келишимге кол коюу учурунан тартып акча
каражаттарын алганга чейин же болбосо лизинг чегинде мүлк үчүн
төлөө жүзөгө ашырылганга чейин акы төлөөсүз кредит алуудан баш
тартууга укуктуу (банктын белгиленген тариф боюнча кардардын
өтүнүч катын кароо үчүн комиссияны эске албаганда);»;
29-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«29. Банк, ушул жобонун 63-1-пунктунда көрсөтүлгөн талаптарды
эске алуу менен, кредит берүүгө байланыштуу тобокелдиктерди өзүнө
алуу менен кредит берүү учуруна чейин сыяктуу эле, андан кийин –
банктын каражаттары толук кайтарылганга чейин кеминде жылына
бир жолу кардар тарабынан сунушталган, анын ичинде кардардын
документ менен тастыкталбаган кирешеси боюнча маалыматтын
тактыгын текшерүүгө тийиш.»;
30-пункттун үчүнчү абзацынын алтынчы сүйлөмү төмөнкү
редакцияда берилсин:
«Мындан тышкары карыз алуучу, карыз алуучу менен
байланыштуу жактар жөнүндө маалыматты (кредиттик отчетту)
алардын макулдугунун негизинде мыйзам талаптарына ылайык бир
же бир нече кредиттик бюродон талап кылуу зарыл.»;
31-пункттун биринчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:
«Мындан тышкары Банк, карыз алуучу кредиттик келишим боюнча
өзүнө алган милдеттенмелерди аткарбагандыгынан же талапка
ылайык аткарбагандыгынан улам келип чыгышы ыктымал болгон
кесепеттерди түшүндүрүү (бул тууралуу карзы алуучу келишимге кол
коёт) жана ушул жобонун 30-пунктунда көрсөтүлгөн факторлорду
аныктоо максатында түшүндүрмө берүүгө тийиш.»;
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38-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«38. Кардарга кредит берүү чечими кабыл алынгандан жана ал
менен бардык шарттар талкуулангандан кийин карыз алуучу менен
Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык кредиттик
келишим түзүү зарыл.»;
39-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«39. Банк менен кардар ортосунда түзүлгөн келишим жана ага
кошо тиркелүүчү банк кардарынын укуктары, чыгашалар (төлөмдөр)
тизмеги, ошондой эле банк менен кардар ортосунда түзүлүүчү башка
келишимдер макулдашуунун негизинде мамлекеттик же расмий
тилде түзүлөт (зарыл учурда келишим башка тилге которулушу
мүмкүн), мында кредиттик келишимдин тексти карыз алуучуга
түшүнүктүү болууга тийиш. Кредиттик келишим шарттарынан
улам келип чыккан кардардын укуктары жана милдеттери өзүнчө
бөлүкчөдө көрсөтүлүүгө тийиш. Кредиттик келишимдин жана ага
карата бардык тиркемелердин бүтүндөй тексти бирдей болууга жана
кеминде 12 шрифт менен берилүүгө тийиш.»;
40-пункттун биринчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:
«Келечекте аны кайтаруу боюнча проблемалардын келип
чыгышына жол бербөө максатында, кредиттик келишимди түзүүдө
кредит берүү жана аны төлөө боюнча бардык шарттар сүйлөшүлүүгө
тийиш, мында эгерде ал карыз алуучунун укугунун чектелишине
жана/же милдеттеринин көбөйүшүнө алып келсе, банк кредиттик
келишимдин баштапкы шарттарын бир тараптуу негизде өзгөртүүгө
укугу жок.»;
41-пункттун сегизинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- кардар жөнүндө маалыматты кредиттик бюрого сунуштоо
шарттары, ошондой эле кардарлар жөнүндө маалыматты мыйзам
талаптарына ылайык башка учурларда колдонуу;»;
42-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«42. Банк кардарларынын чыгашалар (төлөмдөр) тизмеги
жана айыптык санкциялар банк менен карыз алуучу ортосунда
түзүлгөн кредиттик келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат, ал
6-тиркемеге ылайык таблица түрүндө түзүлөт.
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Кредиттик келишимге 6-тиркемеге ылайык банк тарабынан
жарыялангандардан же белгиленгендерден тышкары кошумча
жыйымдарды, комиссиялык жана башка төлөмдөрдү, ошондой
эле карыз алуучу менен макулдашылгандыгына карабастан акы
төлөөнүн негизинде сунушталуучу башка кызматтарды киргизүүгө
тыюу салынат.
Банк кардарды тизмек менен тааныштырууга тийиш, зарыл
учурларда кардарга кредитти, туумду, айыптык төлөмдү эсептөө
тартиби, анын ичинде банктык төлөм карттарын пайдалануу
менен кредит алуу/ордун жабуу тартиби жөнүндө, ошондой эле
эгерде кредит чет өлкө валютасында алынса, ал эми киреше (же
анын бөлүгү) улуттук валютада алына турган болсо, чет өлкө
валютасынын алмашуу курсу өскөн шартта келип чыгышы ыктымал
болгон тобокелдиктер, андан улам төлөөгө жөндөмсүздүк тууралуу
түшүндүрмө берүүгө, ошондой эле кардардан кол тамгасы менен
тастыкталган макулдугун алууга тийиш.
Кредиттин негизги суммасы жана ал боюнча пайыздарды төлөө/
ордун жабуу мөөнөтү кечиктирилгендиги үчүн кошумча төлөм
(айыптык төлөм, туум) мөөнөтү кечиктирилген суммага жана айкын
мөөнөтүнө жараша эсептелинет.
Банк, кредиттик келишимге жана банктын ички жол-жоболоруна
ылайык, банк кардарынын кредитти сунуштоого, пайдаланууга жана
кайтарууга байланыштуу бардык чыгашаларын көрсөтүүгө тийиш.
Банк кардарга маалым болушу үчүн чыгашалар келечекте өзгөрүшү
мүмкүндүгүн эскертүү менен келишим түзүлгөн күнгө карата үчүнчү
жактардын колдонуудагы тарифтерин көрсөтүү менен алардын
кызмат көрсөтүүлөрү үчүн чыгашалар наркын (камсыздандыруу,
нотариус кызматтары, ж.б. үчүн төлөөлөр) чагылдырат.
Мындан тышкары, кредиттик келишимде төмөнкүлөр камтылууга
тийиш:
−− кардар-жеке адамдын, анын ичинде жеке ишкердин башка
финансы-кредит уюмдарындагы кредиттери, анын ичинде жолдошунун/
жубайынын, ата-энесинин жана балдарынын кредиттери жөнүндө
маалыматты, ошондой эле ал кредиттер боюнча милдеттенмелердин
аткарылышы жөнүндө маалыматты жарым жылда кеминде 1 жолу
сунуштоо милдети;
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−− аны башка финансы-кредит уюмуна сунуштоо үчүн карыз
алуучунун талабы боюнча үч жумуш күнү ичинде карыз алуучу
кредит алгандыгы жана ал кредит боюнча милдеттенмелерин
так аткаргандыгы тууралуу маалыматты, ошондой эле карыз
алуучунун эсеби жөнүндө так жана анык маалыматты сунуштоо
милдети (эсебинин, чегинин, балансынын көчүрмөсү, кредит боюнча
төлөмдөрдүн тастыктамасы жана башка зарыл маалыматты);
−− эгерде күрөө предмети коом үчүн маанилүү тарыхый, көркөм
же башка маданий баалуулукка ээ болсо же ал жеке адамга менчик
укугунда таандык болгон бирден бир турак жай болуп саналса, күрөө
предметинен өндүрүүнү сот аркылуу гана жүргүзүү.»;
61-пункт төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:
«150 000 сомдон аз же ага барабар сумманы түзгөн, аннуитеттик
төлөө графиги белгиленген жана төлөө мөөнөтү 24 айдан ашпаган
кредиттер бланктык кредиттерге кирбейт. Мындай кредиттин суммасы
карыз алуучунун жылдык таза төлөө жөндөмдүүлүгүнөн ашпоого
тийиш (карыз алуучунун бардык кирешеси жана чыгашасы).
Бланктык кредиттер эсебинен чыгарылган кредиттер боюнча
тобокелдиктин максималдуу өлчөмү алардын 20% ашпоого тийиш.»;
61-1-пункттун экинчи абзацынын биринчи сүйлөмү төмөнкү
редакцияда берилсин:
«- банктын Директорлор кеңеши тарабынан жактырылган топтук
кредиттөө саясаты (кредит саясатынын бир бөлүгү болушу мүмкүн)
жана башка ченемдик укуктук актылар болсо (билдирмелерди кароо/
жактыруу/баш тартуу жол-жоболору, топтук кредиттөө процесси,
мониторинг жүргүзүү, топтук кредиттерди классификациялоо,
топтун мүчөлөрүнө кредит берүү жана ордун жабуу күнү жөнүндө
маалыматты колдонуу эрежелерин, жана кредит боюнча карызды
төлөөгө байланыштуу проблемаларды маалымдоо).»;
69-пункт төмөнкү мазмундагы он жетинчи жана он сегизинчи
абзацтар менен толукталсын:
«Кредитти төлөөгө байланыштуу проблемалар келип чыккан
учурда, карыз алуучуларга банктын проблемалуу кредиттер менен
иш алып баруу саясаты, анын ичинде кредитти реструктуризациялоо
мүмкүнчүлүгү тууралуу маалымдалууга тийиш.
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Банк кабыл алынган чаралар ийгиликтүү ишке ашырылгандыгына
(карызды тейлөө үчүн топтолгон каражаттардын жетиштүүлүгү)
талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүүгө, кеңири мониторинг жүргүзүү
аркылуу кредитти реструктуризациялоого (кайра каржылоого)
тийиш.»;
70-пункт төмөнкү мазмундагы онунчу абзац менен толукталсын:
«Проблемалуу кредиттерди кароодо, жолугушууларды, маектерди
жана башка чараларды өткөрүүдө банк кызматкерлери анын
нормалары банктын ички документтеринде так жөнгө салынган
ишкердик жана кесиптик тартипти так сактоого тийиш.»;
74-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«74. Кредит «проблемалуу» катары таанылган учурда, анда
бир катар чаралар камтылган, кредитти кайтарууга багытталган
иш-аракеттер планын иштеп чыгуу зарыл. Мында банк топтолгон
каражаттардын жетиштүүлүгүнө кеңири мониторинг жүргүзүү аркылуу
карыз алуучунун финансылык абалын изилдеп чыгууга тийиш.».
2. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы №
28/7 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан
жана иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктардын
жана башка финансы-кредит мекемелеринин күрөөлүк мүлк менен
иш алып баруу тартибин» бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй
өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтомдун аталышындагы жана 1-пунктундагы
«финансы-кредит мекемелеринин» деген сөздөр «финансы-кредит
уюмдарынын» дегенге алмаштырылсын;
жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал
тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктардын жана башка
финансы-кредит мекемелеринин күрөөлүк мүлк менен иш алып
баруу тартибинде:
−− анын аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан
жана иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктардын
жана башка финансы-кредит уюмдарынын күрөөлүк мүлк менен иш
алып баруу тартиби»;
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тартиптин бүтүндөй текстиндеги «финансы-кредит мекемелери»
деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө «финансы-кредит уюмдары»
дегенге, демек «ФКМ» деген абревиатура «ФКУ» дегенге
алмаштырылсын;
1-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
16-пунктунун тогузунчу абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- коом үчүн маанилүү тарыхый, көркөм же башка маданий
баалуулукка ээ болгон же жеке адамга менчик укугунда таандык
болгон бирден бир турак жай болуп саналган күрөө предметинен
мыйзам талаптарына ылайык өндүрүүнү жүргүзүүнү эске алуу менен
күрөөгө коюлган мүлктү алуу жана сатып өткөрүү тартиби.».
3. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-августундагы №
36/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана
микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз мүлк менен айрым
бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө » жобону бекитүү тууралуу»
токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республик асынын
коммерциялык
банктарынын
жана
микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз мүлк менен айрым
бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобонун:
жобонун бүтүндөй текстиндеги «кыймылсыз мүлк» деген сөздөр
тиешелүү жөндөмөдө берилсин;
жобонун бүтүндөй текстиндеги «инсайдерлер/аффилирленген»
деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө «аффилирленген/банк менен
байланыштуу» дегенге алмаштырылсын;
1-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын;
3-пунктунун бешинчи абзацындагы «башка кыймылсыз мүлкү»
деген сөздөр «банктын ээлигине өткөн кыймылсыз мүлк» дегенге
алмаштырылсын;
4-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
6-пунктундагы:
«а» пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:
«а) өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган бүтүмдөр (анын
ичинде жарандык укуктук бүтүмдөрдүн негизинде)/мурда берилген
кредиттердин ордун жабуу эсебинен банк тарабынан алынган
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кыймылсыз мүлккө карата менчик укугу ыйгарым укуктуу каттоо
органында каттоодон өткөн;»;
−− 31-пунктунун «а» пунктчасындагы «инсайдерлери» деген сөз
«банк менен байланыштуу жактар» дегенге алмаштырылсын.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 12 апреля 2017 года № 15\5

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые
акты 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 в следующие нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):
−− «Об утверждении положения «О признаках платежности и
правилах обмена банкнот и монет Кыргызской Республики» от 27
августа 2008 года № 33/5;
−− «Об Инструкции по установлению Национальным банком
Кыргызской Республики цены продажи и цены обратного
выкупа аффинированных мерных слитков из золота и серебра,
эмитированных Национальным банком Кыргызской Республики» от
25 февраля 2015 года № 13/11;
−− «Об утверждении Правил продажи и обратного выкупа
Национальным банком Кыргызской Республики аффинированных
мерных слитков из золота и серебра, эмитированных Национальным
банком Кыргызской Республики» от 25 февраля 2015 года № 13/12;
−− «Об утверждении Инструкции по проведению экспертизы
аффинированных мерных слитков из золота и серебра, эмитированных
Национальным банком Кыргызской Республики» от 25 февраля 2015
года № 13/13.
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
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 22 июня 2017 года.
4. Управлению денежной наличности довести настоящее
постановление до сведения структурных подразделений, областных
управлений и представительства Национального банка Кыргызской
Республики в Баткенской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Орозбаеву Л.Дж.
Председатель

Т. Абдыгулов
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 12 апреля 2017 г. № 15\5

Изменения в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении положения «О признаках
платежности и правилах обмена банкнот и монет Кыргызской
Республики» от 27 августа 2008 года № 33/5 следующее изменение:
в положении «О признаках платежности и правилах обмена
банкнот и монет Кыргызской Республики», утвержденном
вышеуказанным постановлением:
−− преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящее Положение устанавливает признаки платежности
банкнот и монет Кыргызской Республики и правила обмена
поврежденных банкнот и монет Кыргызской Республики».
2. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об Инструкции по установлению
Национальным банком Кыргызской Республики цены продажи и
цены обратного выкупа аффинированных мерных слитков из золота
и серебра, эмитированных Национальным банком Кыргызской
Республики» от 25 февраля 2015 года № 13/11 следующие
изменения:
в Инструкции по установлению Национальным банком Кыргызской
Республики цены продажи и цены обратного выкупа аффинированных
мерных слитков из золота и серебра, эмитированных Национальным
банком Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным
постановлением:
−− в наименовании и по всему тексту слово «эмитированных»
заменить на слово «выпускаемых»;
−− пункт 1 признать утратившим силу;
−− пункт 2 изложить в следующей редакции:
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«2. Настоящая Инструкция определяет порядок установления
Национальным банком Кыргызской Республики (далее –
Национальный банк) цен на аффинированные мерные слитки из
золота и серебра, выпускаемых Национальным банком (далее –
мерные слитки) при осуществлении Национальным банком операций
по реализации и обратному выкупу мерных слитков.»;
−− в пункте 11 слова «Хранилище резервного фонда» заменить
словами «Группу Центральная оборотная касса».
3. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Правил продажи и
обратного выкупа Национальным банком Кыргызской Республики
аффинированных мерных слитков из золота и серебра,
эмитированных Национальным банком Кыргызской Республики» от
25 февраля 2015 года № 13/12 следующие изменения:
в Правилах продажи и обратного выкупа Национальным банком
Кыргызской Республики аффинированных мерных слитков из золота
и серебра, эмитированных Национальным банком Кыргызской
Республики, утвержденных вышеуказанным постановлением:
−− в наименовании и по всему тексту слово «эмитированных»
заменить на слово «выпускаемых»;
−− по всему тексту слова «Центральная оборотная касса»
в различных падежах заменить словами «Группа Центральная
оборотная касса» в соответствующих падежах;
−− пункт 1 признать утратившим силу.
4. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по проведению
экспертизы аффинированных мерных слитков из золота и серебра,
эмитированных Национальным банком Кыргызской Республики» от
25 февраля 2015 года, № 13/13 следующие изменения:
в Инструкции по проведению экспертизы аффинированных
мерных слитков из золота и серебра, эмитированных Национальным
банком Кыргызской Республики, утвержденную вышеуказанным
постановлением:
−− в наименовании и по всему тексту слово «эмитированных»
заменить на слово «выпускаемых»;
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−− по всему тексту слова «Центральная оборотная касса»
заменить словами «Группа Центральная оборотная касса» в
соответствующих падежах;
−− пункт 1 признать утратившим силу;
−− пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения
детальной экспертизы аффинированных мерных слитков из золота
и серебра, выпускаемых Национальным банком Кыргызской
Республики (далее – мерные слитки) при их обратном выкупе у
физических и юридических лиц, а также порядок действий работников
(кассиров и членов ревизионной комиссии) Национального банка
Кыргызской Республики (далее – Национальный банк) и областных
управлений Национального банка при обнаружении сомнительного
мерного слитка».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 21 апреля 2017 года № 16\3

О признании утратившим силу постановления Правления
Национального банка Кыргызской Республики «О
Положении «Об организации расчетов системы
Казначейства с учреждениями банков Кыргызской
Республики» от 25 января 2002 года № 6/7
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном
банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка
Кыргызской Республики постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «О Положении «Об
организации расчетов системы Казначейства с учреждениями банков
Кыргызской Республики» от 25 января 2002 года № 6/7.
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 официального
опубликования.
4. Управлению платежных систем довести настоящее
постановление до сведения структурных подразделений
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Национального банка Кыргызской Республики и Министерства
финансов Кыргызской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Л. Орозбаеву.
Председатель

Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 26 апреля 2017 года № 17\2

О признании утратившим силу постановления Правления
Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении проекта Временного положения
«О порядке проведения Национальным банком
Кыргызской Республики своп-операций (без поставки) с
коммерческими банками» от 5 февраля 2016 года № 5/3
В соответствии со статьей 43 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
проекта Временного положения «О порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики своп-операций (без
поставки) с коммерческими банками» от 5 февраля 2016 года № 5/3.
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 по истечении
пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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4. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее
постановление до сведения коммерческих банков, соответствующих
структурных подразделений Национального банка Кыргызской
Республики, областных управлений и представительства
Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Н. Жениша.
Председатель

Т.Абдыгулов
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 26 апреля 2017 года № 17\3

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные
правовые акты Национального банка Кыргызской Республики
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в следующие постановления Правления Национального
банка Кыргызской Республики изменения и дополнения
(прилагаются):
−− «Об утверждении Положения «О порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики репо-операций с
государственными ценными бумагами Кыргызской Республики» от 28
марта 2013 года № 10/10;
−− «Об утверждении Положения «О порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики депозитных операций
в национальной валюте» от 28 марта 2013 года № 10/11;
−− «Об утверждении Положения «О порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики валютных свопопераций» от 28 марта 2013 года № 10/13;
−− Об утверждении Положения «О порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики операций по покупке
государственных ценных бумаг Кыргызской Республики на вторичном
рынке на условиях аутрайт (редисконтная операция)» от 28 марта
2013 года № 10/14;
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−− «Об утверждении Правил определения официальных курсов
иностранных валют по отношению к кыргызскому сому» от 28 марта
2013 года № 10/15;
−− «Об утверждении Правил торгов на межбанковском валютном
рынке через Автоматизированную торговую систему Национального
банка Кыргызской Республики» от 28 марта 2013 года № 10/16;
−− «Об утверждении Правил торговли государственными ценными
бумагами на вторичном рынке через Автоматизированную торговую
систему Национального банка Кыргызской Республики» от 28 марта
2013 года №10/17;
−− «Об утверждении Положения «О кредите «овернайт»
Национального банка Кыргызской Республики» от 28 марта 2013 года
№10/7;
−− «Об утверждении Положения «О внутридневном кредите
Национального банка Кыргызской Республики» от 28 марта 2013 года
№ 10/8;
−− «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;
−− «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;
−− «Об утверждении Положения «О 7-дневном кредите
Национального банка Кыргызской Республики» от 29 января 2014
года № 2/5;
−− «Об утверждении Положения «О предоставлении кредитов
Национальным банком Кыргызской Республики международным
организациям, создаваемым Кыргызской Республикой совместно
с другими государствами в рамках Евразийского экономического
союза» от 19 августа 2015 года №45/1;
−− «Об утверждении Положения «О порядке размещения,
обратного выкупа и проведения расчетов с государственными
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казначейскими облигациями Правительства Кыргызской Республики,
номинированными в иностранной валюте, через Национальный банк
Кыргызской Республики» от 27 апреля 2016 года № 19/13;
−− «Об утверждении Положения «О выпуске, размещении,
обращении и погашении нот Национального банка Кыргызской
Республики» от 28 марта 2013 года № 10/6.
2. Настоящее постановление вступает в силу c 22 июня 2017 года.
3. 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.
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», соответствующих структурных
подразделений Национального банка Кыргызской Республики,
областных управлений и представительства Национального банка
Кыргызской Республики в Баткенской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Н. Жениша.
Председатель

Т. Абдыгулов
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 26 апреля 2017 г. № 17\3

Изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые
акты Национального банка Кыргызской Республики
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке
проведения Национальным банком Кыргызской Республики репоопераций с государственными ценными бумагами Кыргызской
Республики» от 28 марта 2013 года № 10/10 следующие изменения:
в Положении «О порядке проведения Национальным банком
Кыргызской Республики репо-операций, с государственными ценными
бумагами Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным
постановлением:
−− по всему тексту Положения и Приложения 1 слова «Закон
Кыргызской Республики «О консервации, ликвидации и банкротстве
банков» в разных падежах заменить словами «Закон Кыргызской
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках
и банковской деятельности» в соответствующих падежах;
−− пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Национальный банк проводит репо-операции в соответствии
с Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке
Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности.»;
−− в абзаце шестом пункта 16 слова «(консервация, санация,
реабилитация, добровольная или принудительная ликвидация,
реструктуризация и реорганизация)» заменить словами «(Временная
администрация, ликвидация банка)»;
−− в пункте 9.5 Приложения 1:
в абзаце третьем слова «временного руководства, назначенного»
заменить словами «Временной администрации, назначенной»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- признания судом Участника банкротом;».
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2. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке
проведения Национальным банком Кыргызской Республики
депозитных операций в национальной валюте» от 28 марта 2013
года № 10/11 следующие изменения:
в Положении «О порядке проведения Национальным банком
Кыргызской Республики депозитных операций в национальной
валюте», утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− по всему тексту Положения и Приложения 1 слова «Закон
Кыргызской Республики «О консервации, ликвидации и банкротстве
банков» в разных падежах заменить словами «Закон Кыргызской
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках
и банковской деятельности» в соответствующих падежах;
−− пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Национальный банк проводит депозитные операции в
национальной валюте (далее – депозитная операция) в соответствии
с Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке
Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» и
Гражданским кодексом Кыргызской Республики.»;
−− в абзаце пятом пункта 14 слова «(консервация, санация,
реабилитация, добровольная или принудительная ликвидация,
реструктуризация и реорганизация)» заменить словами «(Временная
администрация, ликвидация банка)»;
−− в пункте 8.5 Приложения 1:
в абзаце третьем слова «временного руководства, назначенного»
заменить словами «Временной администрации, назначенной»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- признания судом Участника банкротом;».
3. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке
проведения Национальным банком Кыргызской Республики
валютных своп-операций» от 28 марта 2013 года № 10/13 следующие
изменения:
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в Положении «О порядке проведения Национальным банком
Кыргызской Республики валютных своп-операций», утвержденном
вышеуказанным постановлением:
−− по всему тексту Положения и Приложения 1 слова «Закон
Кыргызской Республики «О консервации, ликвидации и банкротстве
банков» в разных падежах заменить словами «Закон Кыргызской
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках
и банковской деятельности» в соответствующих падежах;
−− пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Национальный банк проводит валютные своп-операции в
соответствии с Законом Кыргызской Республики «О Национальном
банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности.»;
−− в абзаце седьмом пункта 16 слова «(консервация, санация,
реабилитация, добровольная или принудительная ликвидация,
реструктуризация и реорганизация)» заменить словами «(Временная
администрация, ликвидация банка)»;
−− в пункте 8.5 Приложения 1:
в абзаце третьем слова «временного руководства, назначенного»
заменить словами «Временной администрации, назначенной»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- признания судом Участника банкротом;».
4. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке
проведения Национальным банком Кыргызской Республики операций
по покупке государственных ценных бумаг Кыргызской Республики
на вторичном рынке на условиях аутрайт (редисконтная операция)»
от 28 марта 2013 года № 10/14 следующие изменения:
в Положении «О порядке проведения Национальным банком
Кыргызской Республики операций по покупке государственных
ценных бумаг Кыргызской Республики на вторичном рынке на
условиях аутрайт (редисконтная операция)», утвержденном
вышеуказанным постановлением:
−− по всему тексту Положения и Приложения 1 слова «Закон
Кыргызской Республики «О консервации, ликвидации и банкротстве
банков» в разных падежах заменить словами «Закон Кыргызской
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Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках
и банковской деятельности» в соответствующих падежах;
−− пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Национальный банк проводит редисконтные операции в
соответствии с Законом Кыргызской Республики «О Национальном
банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности.»;
−− в абзаце первом пункта 11 слова «(консервация, санация,
реабилитация, добровольная или принудительная ликвидация,
реструктуризация и реорганизация)» заменить словами «(Временная
администрация, ликвидация банка)»;
−− в пункте 8.5. Приложения 1:
в абзаце третьем слова «временного руководства, назначенного»
заменить словами «Временной администрации, назначенной»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- признания судом Участника банкротом;».
5. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Правил определения
официальных курсов иностранных валют по отношению к
кыргызскому сому» от 28 марта 2013 года № 10/15 следующее
изменение:
в Правилах определения Национальным банком Кыргызской
Республики официальных курсов иностранных валют по отношению
к кыргызскому сому, утвержденных вышеуказанным постановлением:
−− пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Национальный банк определяет официальные курсы
иностранных валют по отношению к сому в соответствии с Законом
Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской
Республики, банках и банковской деятельности.».
6. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Правил торгов на
межбанковском валютном рынке через Автоматизированную
торговую систему Национального банка Кыргызской Республики» от
28 марта 2013 года № 10/16 следующие изменения:
в Правилах торгов на межбанковском валютном рынке
через Автоматизированную торговую систему Национального
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банка Кыргызской Республики, утвержденных вышеуказанным
постановлением:
−− по всему тексту Правил и Приложения 1 слова «Закон
Кыргызской Республики «О консервации, ликвидации и банкротстве
банков» в разных падежах заменить словами «Закон Кыргызской
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках
и банковской деятельности» в соответствующих падежах;
−− в абзаце девятом пункта 14 слова «(консервация, санация,
реабилитация, добровольная или принудительная ликвидация,
реструктуризация и реорганизация)» заменить словами «(Временная
администрация, ликвидация банка)»;
−− в пункте 10.5 Приложения 1:
в абзаце третьем слова «временного руководства, назначенного»
заменить словами «Временной администрации, назначенной»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- признания судом Банка банкротом;».
7. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Правил торговли
государственными ценными бумагами на вторичном рынке через
Автоматизированную торговую систему Национального банка
Кыргызской Республики» от 28 марта 2013 года № 10/17 следующие
изменения:
в Правилах торговли государственными ценными бумагами на
вторичном рынке через Автоматизированную торговую систему
Национального банка Кыргызской Республики, утвержденных
вышеуказанным постановлением:
−− по всему тексту Правил слова «Закон Кыргызской Республики
«О консервации, ликвидации и банкротстве банков» в разных падежах
заменить словами «Закон Кыргызской Республики «О Национальном
банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» в
соответствующих падежах;
−− в абзаце восьмом пункта 15 слова «(консервация, санация,
реабилитация, добровольная или принудительная ликвидация,
реструктуризация и реорганизация)» заменить словами «(Временная
администрация, ликвидация банка)».
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8. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об
утверждении Положения «О кредите «овернайт» Национального
банка Кыргызской Республики» от 28 марта 2013 года № 10/7
следующие изменения:
в Положении «О кредите «овернайт» Национального банка
Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным
постановлением:
−− в пункте 2 слова «в соответствии со статьями 5 и 28 Закона
Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской
Республики» заменить словами «в соответствии со статьями 18 и 53
Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской
Республики, банках и банковской деятельности»;
−− абзац третий пункта 15 изложить в следующей редакции:
«- не находиться в режиме Временной администрации. Банку,
находящемуся в режиме Временной администрации может
предоставляться кредит «овернайт» при наличии соответствующего
решения Правления Национального банка;»;
−− в Приложении 1:
в преамбуле слова «Закона Кыргызской Республики «О
Национальном банке Кыргызской Республики» (и приказа №___ от
__________)» заменить словами «приказа Национального банка
Кыргызской Республики «_______________________________» от
__________ №___»;
абзац пятый пункта 9.3 изложить в следующей редакции:
«- признания судом Банка банкротом;»;
в разделе 10 «Юридические адреса и реквизиты сторон» слова и
цифры «720040 Кыргызская Республика г. Бишкек, ул. Уметалиева,
101» заменить словами и цифрами «720001, Кыргызская Республика
г. Бишкек, пр. Чуй, 168».
9. Внести в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения
«О внутридневном кредите Национального банка Кыргызской
Республики» от 28 марта 2013 года № 10/8 следующие изменения:
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в Положении «О внутридневном кредите Национального
банка Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным
постановлением:
−− в пункте 2 слова «в соответствии со статьями 5 и 28 Закона
Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской
Республики» заменить словами «в соответствии со статьями 18 и 53
Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской
Республики, банках и банковской деятельности»;
−− абзац третий пункта 17 изложить в следующей редакции:
«- не находится в режиме Временной администрации.
Банку, находящемуся в режиме Временной администрации
может предоставляться внутридневной кредит при наличии
соответствующего решения Правления Национального банка;»;
−− в Приложении 1:
в преамбуле слова «Закона Кыргызской Республики «О
Национальном банке Кыргызской Республики» (и приказа №___ от
__________)» заменить словами «приказа Национального банка
Кыргызской Республики «_________________________________» от
__________ №___,»;
абзац пятый пункта 8.4 изложить в следующей редакции:
«-признания судом Банка банкротом;».
10. 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 изменения:
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:
−− пункт 1 изложить в следующей редакции:
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«1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления
Национальным банком Кыргызской Республики (далее –
Национальный банк) операций по размещению, повторному
предложению, доразмещению, обратному выкупу и проведению
расчетов с государственными ценными бумагами Правительства
Кыргызской Республики (далее –ГЦБ), выпускаемыми Министерством
финансов Кыргызской Республики (далее –Министерство финансов,
Эмитент) на территории Кыргызской Республики.»;
−− в пункте 30 слова «(временное руководство, консервация)»
заменить словами «(Временная администрация)»;
−− в Приложении 1:
в преамбуле слова «в лице Заместителя Председателя
___________________, действующего на основании Закона
Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской
Республики» и приказа №______ от _________20___г.» заменить
словами «в лице _____________________, действующего на
основании приказа Национального банка Кыргызской Республики «_
_________________________________» от _________ №___»;
в разделе «Реквизиты Сторон»:
слова и цифры «г. Бишкек, ул. Уметалиева 101» заменить словами
и цифрами «720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168»;
слова «Заместитель Председателя» исключить;
−− в преамбуле Приложения 1-1 слова «в лице заместителя
Председателя _______________________________, действующего
на основании Закона Кыргызской Республики «О Национальном
банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»
и приказа от _________г. № ____» заменить словами «в лице
_________________________, действующего на основании приказа
Национального банка Кыргызской Республики «_________________
_________________» от _________ №___»;
−− в Приложении 1-1 пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Клиент обязан вернуть Национальному банку ошибочно
зачисленную сумму в течение 1 рабочего дня с момента получения
уведомления Национального банка об ошибочно зачисленной
сумме. В случае невозврата ошибочно зачисленной суммы, Клиент
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уплачивает Национальному банку пеню за каждый день просрочки в
размере 0,1% от ошибочно зачисленной суммы.»;
−− в Приложении 2:
в преамбуле слова «в лице Заместителя Председателя
___________________, действующего на основании Закона
Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской
Республики» и приказа №______ от _________20___г.» заменить
словами «в лице _____________________, действующего на
основании приказа Национального банка Кыргызской Республики «_
_________________________________» от _________ №___»;
в разделе «Реквизиты Сторон»:
слова и цифры «720040, г. Бишкек, ул. Уметалиева 101» заменить
словами и цифрами «720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168».
11. 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:
−− по всему тексту Положения слова «небанковское финансовокредитное учреждение» в различных падежах заменить словами
«небанковская финансово-кредитная организация» в соответствующих
падежах;
−− по всему тексту Положения и Приложений аббревиатуру
«НФКУ» заменить аббревиатурой «НФКО»;
−− в пункте 2 слова «в соответствии со статьями 5, 20 и 28
Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской
Республики» заменить словами «в соответствии со статьями 18,
25 и 53 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке
Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»;
−− в пункте 4 слова «от 1-го до 6-ти месяцев» заменить словами
«, определяемый Правлением Национального банка»;
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−− в пункте 18 слова «– 6 месяцев» заменить словами
«определяется Правлением Национального банка»;
−− в пункте 22 слова «– 3 месяцев» заменить словами
«определяется Правлением Национального банка»;
−− в пункте 24 слова «своими инсайдерами» заменить словами
«связанными с Банком лицами»;
−− абзац девятый пункта 29 изложить в следующей редакции:
«- не находиться в режиме Временной администрации,
добровольной и принудительной ликвидации. Банк, находящийся в
режиме Временной администрации, может участвовать в кредитном
аукционе на поддержание ликвидности под залог государственных
ценных бумаг и/или безналичной иностранной валюты в виде прав
требований на денежные средства, находящихся на беспроцентном
депозитном счете в Национальном банке, при наличии
соответствующего решения Правления Национального банка;»;
−− в пункте 36 слова «ул. Уметалиева, 101» заменить словами
«пр. Чуй, 168»;
−− в пункте 61 слова «на следующий рабочий» заменить словами
«не позднее следующего рабочего дня»;
−− в пункте 75 исключить слова «на срок не более 6 месяцев»;
−− в пункте 76 исключить слова «сроком 6 месяцев»;
−− предложение второе пункта 79 изложить в следующей
редакции:
«Выплата начисленных процентов за пользование кредитом
производится Банком на ежемесячной основе в соответствии с
Кредитным договором»;
в Приложении 1 к Положению:
−− в преамбуле Генерального соглашения о кредитном аукционе
слова «Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке
Кыргызской Республики» и приказа №___ от __________» заменить
словами «приказа Национального банка Кыргызской Республики от
__________ №___»;
−− в пункте 2.6 слова «своими инсайдерами» заменить словами
«связанными с Банком»;
127

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 2, 2017

−− в пункте 2.17 слова «на следующий рабочий» заменить словами
«не позднее следующего рабочего дня»;
−− предложение второе пункта 4.1 изложить в следующей
редакции:
«Выплата начисленных процентов за пользование кредитом
производится Банком на ежемесячной основе в соответствии с
Кредитным договором»;
−− в пункте 6.1 исключить слова «на срок не более 6 месяцев»;
−− в пункте 6.2 исключить слова «сроком 6 месяцев»;
−− в разделе 11 «Юридические адреса и реквизиты сторон» слова
«ул. Уметалиева, 101» заменить словами «пр. Чуй, 168»;
−− в Приложении 4 к Генеральному соглашению о кредитном
аукционе:
в преамбуле Кредитного договора слова «Закона Кыргызской
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики»
и приказа №___ от __________» заменить словами «приказа
Национального банка Кыргызской Республики от __________ №___»;
пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Процентная ставка за пользование кредитом,
устанавливается в размере ___ (прописью) процента годовых, в
течение всего срока, указанного в пункте 2.1 настоящего Кредитного
договора. Выплата начисленных процентов за пользование кредитом
производится Банком ежемесячно, согласно установленному графику
погашения задолженности (Приложение 1 к настоящему Кредитному
договору), который является неотъемлемой частью настоящего
кредитного договора.»
пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Проценты начисляются с даты предоставления кредита (не
включая эту дату) до даты погашения кредита (включая эту дату) на
фактический остаток задолженности по кредиту из расчета 365 дней
в году и фактического количества дней в месяце.»;
в пункте 3.1 слова «своими инсайдерами» заменить словами
«связанными с Банком»;
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в разделе 6 «Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон»
Кредитного договора слова «ул. Уметалиева, 101» заменить словами
«пр. Чуй, 168»;
Приложение 3 «Отчет о состоянии кредитного портфеля,
выданных за счет средств НБКР в рамках кредитных аукционов» к
Кредитному договору изложить в следующей редакции:

129

130

»;

ФИО руководителя банка
подпись
Печать.

АК1
…
АКn
Итого

1
2

Общий объем выданных кредитов по отраслям

дата
банк
в сомах/процентах

3
4
6

5 (34+6)
7
8 (7-36)

«Приложение 3
к Кредитному договору
от «____» ___________ 20__ г. №____

Форма 2. Отчет о состоянии кредитного портфеля, выданных за счет средств НБКР в рамках кредитных
аукционов

промышленность
сельское
хозяйство
транспорт,
связь и
услуги
торговля и
коммерция
строительство
туристическая сфера
кредитование НФКО

Объем погашений со стороны заемщиков Банка

Ежемесячно до 5 числа следующего месяца

Код аукциона
сумма
срвзвеш.
ставка
сумма
срвзвеш.
ставка
сумма
срвзвеш.
ставка
сумма
срвзвеш.
ставка
сумма
срвзвеш.
ставка
сумма
срвзвеш.
ставка
сумма
срвзвеш.
ставка

Остаток непогашенных кредитов на начало периода
Остаток непогашенных кредитов на конец периода

Объем вновь выданных
Банком кредитов
Задолженность Банка перед
НБКР на конец периода
Сумма возврата НБКР
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−− в Приложении 5 к Генеральному соглашению о кредитном
аукционе:
в преамбуле Договора о залоге к Кредитному договору
слова «Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке
Кыргызской Республики» и приказа №___ от __________» заменить
словами «приказа Национального банка Кыргызской Республики от
__________ №___»;
в разделе 7 «Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон»
Договора о залоге к Кредитному договору слова «ул. Уметалиева,
101» заменить словами «пр. Чуй, 168»;
−− в Приложении 6 к Генеральному соглашению о кредитном
аукционе:
в преамбуле Договора о залоге к Кредитному договору
слова «Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке
Кыргызской Республики» и приказа №___ от __________» заменить
словами «приказа Национального банка Кыргызской Республики от
__________ №___»;
в разделе 7 «Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон»
Договора о залоге к Кредитному договору слова «ул. Уметалиева,
101» заменить словами «пр. Чуй, 168»;
−− в Приложении 7 к Генеральному соглашению о кредитном
аукционе:
в преамбуле Договора о залоге к Кредитному договору
слова «Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке
Кыргызской Республики» и приказа №___ от __________» заменить
словами «приказа Национального банка Кыргызской Республики от
__________ №___»;
в подпункте 1 пункта 2.2 слова «инсайдером» заменить словами
«связанным»;
в разделе 8 «Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон»
Договора о залоге к Кредитному договору слова «ул. Уметалиева,
101» заменить словами «пр. Чуй, 168».
12. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О 7-дневном
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кредите Национального банка Кыргызской Республики» от 29 января
2014 года № 2/5 следующие изменения:
в Положении «О 7-дневном кредите Национального
банка Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным
постановлением:
−− в пункте 2 слова «Законом Кыргызской Республики «О
Национальном банке Кыргызской Республики» заменить словами «со
статьями 18 и 53 Закона Кыргызской Республики «О Национальном
банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности,»;
−− абзац третий пункта 12 изложить в следующей редакции:
«- не находиться в режиме Временной администрации, ликвидации.
Банку, находящемуся в режиме Временной администрации может
предоставляться 7-дневный кредит при наличии соответствующего
решения Правления Национального банка;»;
−− в пунктах 19 и 34 слова и цифры «г. Бишкек, ул. Уметалиева,
101.» заменить словами и цифрами « г. Бишкек, пр. Чуй, 168.»;
−− в Приложении:
в преамбуле слова «Закона Кыргызской Республики «О
Национальном банке Кыргызской Республики» и приказа №___ от
__________» заменить словами «приказа Национального банка
Кыргызской Республики «_________________________________» от
__________ №___»;
абзац пятый пункта 8.4 изложить в следующей редакции:
«-признания судом Банка банкротом;»;
в разделе 9 «Юридические адреса и реквизиты сторон» слова и
цифры «720040, Кыргызская Республика г. Бишкек, ул. Уметалиева,
101» заменить словами и цифрами «720001, Кыргызская Республика
г. Бишкек, пр. Чуй, 168».
13. Внести в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О
предоставлении кредитов Национальным банком Кыргызской
Республики международным организациям, создаваемым
Кыргызской Республикой совместно с другими государствами в
рамках Евразийского экономического союза» от 19 августа 2015 года
№45/1 следующие изменения:
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в Положении «О предоставлении кредитов Национальным
банком Кыргызской Республики международным организациям,
создаваемым Кыргызской Республикой совместно с другими
государствами в рамках Евразийского экономического союза»,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− в пункте 2 слова «со статьями 5 и 33 Закона Кыргызской
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики»
заменить словами «со статьями 18 и 44 Закона Кыргызской
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках
и банковской деятельности»;
−− в пункте 8 слова «– 6 месяцев с возможностью дальнейшей
пролонгации кредита» заменить словами «определяется Правлением
Национального банка»;
−− в пункте 33 слова «на срок не более 6 месяцев» исключить;
−− пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Условия пролонгации, в том числе количество пролонгаций,
определяются Правлением Национального банка.»;
−− в Приложении 1 к Положению:
−− преамбулу Генерального соглашения о предоставлении
кредитов международным организациям, создаваемым Кыргызской
Республикой совместно с другими государствами в рамках
Евразийского экономического союза изложить в следующей редакции:
«Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в
дальнейшем «Национальный банк», в лице _____________________,
действующего на основании приказа Национального банка
Кыргызской Республики «____________________________»
от ______ № ____, с одной стороны, и ___________________,
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице __________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, при
совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны»,
руководствуясь Положением «О предоставлении кредитов
Национальным банком Кыргызской Республики международным
организациям, создаваемым Кыргызской Республикой совместно
с другими государствами в рамках Евразийского экономического
союза», утвержденным постановлением Правления Национального
банка от «__» ____________ 20__ г. № ______ (далее - Положение),
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заключили настоящее Генеральное соглашение о кредитах,
выдаваемых международным организациям, создаваемым
Кыргызской Республикой совместно с другими государствами в
рамках Евразийского экономического союза (далее - Генеральное
соглашение) о нижеследующем:»;
−− в пункте 6.1 слова «на срок не более 6 месяцев» исключить;
−− пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Условия пролонгации, в том числе количество пролонгаций,
определяются Правлением Национального банка.»;
−− в Приложении 1 к Генеральному соглашению о кредитах,
выдаваемых международным организациям, создаваемым
Кыргызской Республикой совместно с другими государствами в
рамках Евразийского экономического союза:
−− в преамбуле Кредитного договора слова «Закона Кыргызской
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» и приказа
от ___________ № ____» заменить словами «приказа Национального
банка Кыргызской Республики «____________________» от ______ №
____»;
−− в Приложении 2 к Генеральному соглашению о кредитах,
выдаваемых международным организациям, создаваемым
Кыргызской Республикой совместно с другими государствами в
рамках Евразийского экономического союза:
−− в преамбуле Договора о залоге слова «Закона Кыргызской
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики»
и приказа от ___________ № ____» заменить словами «приказа
Национального банка Кыргызской Республики «___________» от
______ № ____».
14. Внести в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О
порядке размещения, обратного выкупа и проведения расчетов
с государственными казначейскими облигациями Правительства
Кыргызской Республики, номинированными в иностранной валюте,
через Национальный банк Кыргызской Республики» от 27 апреля
2016 года № 19/13 следующие изменения:
в Положении «О порядке размещения, обратного выкупа
и проведения расчетов с государственными казначейскими
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облигациями
Правительства
Кыргызской
Республики,
номинированными в иностранной валюте, через Национальный
банк Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным
постановлением:
−− пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления
Национальным банком Кыргызской Республики (далее –
Национальный банк) операций по размещению, обратному выкупу
и проведению расчетов с государственными казначейскими
облигациями
Правительства
Кыргызской
Республики,
номинированными в иностранной валюте (далее – ГКО-В) и
выпускаемыми Министерством финансов Кыргызской Республики
(далее – Министерство финансов, Эмитент) на территории
Кыргызской Республики.»;
−− в пункте 2 слова «, и учитывает позицию Эмитента (письмо
Министерства финансов Кыргызской Республики от 15 марта 2016
года № 10-1-2/3009)» исключить;
−− абзац пятый пункта 21 изложить в следующей редакции:
«- не находиться в процессах и/или процедурах, предусмотренных
Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской
Республики, банках и банковской деятельности» (Временная
администрация, ликвидация);»;
−− в пунктах 25 и 52 слова «Отдела делопроизводства и контроля
Управления по работе с документами Национального банка.»
заменить словами «Отдела развития государственного языка и
документооборота Национального банка.»;
−− в Приложении 1:
в преамбуле слова «в лице Заместителя Председателя
___________________, действующего на основании приказа от
_____________ 20__ г. № ___,» заменить словами «в лице _______
__________________________, действующего на основании приказа
Национального банка Кыргызской Республики «__________________
________________» от _________ №___»;
абзац пятый пункта 2.1 раздела 2 «Требования, предъявляемые к
Банку» изложить в следующей редакции:
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«- не находиться в процессах и/или процедурах, предусмотренных
Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской
Республики, банках и банковской деятельности» (Временная
администрация, ликвидация);»;
в разделе «Реквизиты Сторон:» слова и цифры «720040, г.
Бишкек, ул. Уметалиева 101» заменить словами и цифрами «720001,
г. Бишкек, пр. Чуй, 168»;
−− в Приложении 5:
в преамбуле слова «в лице Заместителя Председателя
___________________, действующего на основании приказа от
_____________ 20__ г. № ___,» заменить словами «в лице _______
__________________________, действующего на основании приказа
Национального банка Кыргызской Республики «__________________
________________» от _________ №___»;
в разделе «Реквизиты Сторон:» слова и цифры «720040, г.
Бишкек, ул. Уметалиева 101» заменить словами и цифрами «720001,
г. Бишкек, пр. Чуй, 168».
15. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О выпуске,
размещении, обращении и погашении нот Национального банка
Кыргызской Республики» от 28 марта 2013 года № 10/6 следующие
изменения и дополнения:
в Положении «О выпуске, размещении, обращении и погашении
нот Национального банка Кыргызской Республики», утвержденном
вышеуказанным постановлением:
−− по всему тексту Положения слова «финансово-кредитное
учреждение» в различных падежах заменить словами «коммерческий
банк» в соответствующих падежах;
−− в пункте 2 слова и цифры «в соответствии со статьями 5, 20, 21
Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской
Республики» заменить словами и цифрами «в соответствии со
статьями 18, 25, 26 Закона Кыргызской Республики «О Национальном
банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»;
−− в пункте 32 аббревиатуру «НБКР» заменить словами
«Национального банка»;
−− дополнить Приложениями 1, 2 следующего содержания:
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«Приложение 1
к Положению
«О выпуске, размещении,
обращении и погашении
нот Национального банка
Кыргызской Республики»,
утвержденному
постановлением Правления
Национального банка
№ 10/6 от 28.03.2013 г.

Договор №_________
о деятельности коммерческого банка_______________
на рынке нот Национального банка Кыргызской Республики
г. Бишкек

«____» _____ 20__г.

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в
дальнейшем «Национальный банк», в лице _________________
_______________________, действующего на основании приказа
Национального банка Кыргызской Республики «______________
___________________» от __________ №___, с одной стороны, и
________________________________, именуемое в дальнейшем
коммерческий банк (далее по тексту – банк), в лице ____________
______________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые
«Стороны», руководствуясь Положением Национального банка «О
выпуске, размещении, обращении и погашении нот Национального
банка Кыргызской Республики», (далее – Положение), заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является регулирование
деятельности банка на рынке нот Национального банка в
соответствии с Положением.
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2. Права банка
Банк имеет право:
2.1. Принимать прямое участие на аукционах по размещению и
доразмещению (внеаукционному размещению) нот Национального
банка от своего имени и по поручению клиентов через АТС;
2.2. Проводить операции на вторичном рынке нот Национального
банка от своего имени и по поручению клиентов;
2.3. Осуществлять депозитарную деятельность по нотам
Национального банка, приобретенным им от имени и по поручению
своих клиентов;
2.4. Получать информацию о параметрах предстоящих
и результатах проведенных аукционов по размещению и
доразмещению (внеаукционному размещению) нот Национального
банка.
3. Обязанности банка
Банк обязан:
3.1. Осуществлять операции с нотами Национального банка в
соответствии с нормативными правовыми актами Национального
банка и законодательством Кыргызской Республики;
3.2. Обеспечить на корреспондентском счете достаточный объем
денежных средств для оплаты в день эмиссии выигранной заявки
на аукционе и доразмещении (внеаукционном размещении) нот
Национального банка и проведения операций на вторичном рынке
нот Национального банка;
3.3. Частичная оплата заявок не допускается. В случае если банк
не имеет достаточного объема денежных средств в национальной
валюте Кыргызской Республики на своем корреспондентском счете
в Национальном банке, чтобы в полном объеме произвести оплату
купленных нот Национального банка, то его заявка аннулируется.
В этом случае банк выплачивает Национальному банку неустойку
в размере одного процента от общей стоимости неоплаченных
им нот Национального банка по номинальной стоимости, но не
более одного процента оплаченного уставного капитала банка. До
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выплаты неустойки банк не допускается на последующие аукционы
Национального банка;
3.4. Вести депозитарный учет нот Национального банка,
приобретенных от имени и по поручению своих клиентов;
3.5. Своевременно предоставлять установленные Национальным
банком формы отчетности по операциям на рынке нот Национального
банка;
3.6. В течение двух рабочих дней после подписания настоящего
Договора предоставить Национальному банку доверенность и список
с образцами подписей лиц, уполномоченных подписывать заявки
на аукционы нот Национального банка и поручения по операциям
с нотами Национального банка на вторичном рынке. В случае если
указанные в настоящем пункте полномочия передаются иному лицу,
в течение двух рабочих дней предоставить Национальному банку
новые список и доверенность.
4. Права Национального банка
Национальный банк имеет право:
4.1. Осуществлять надзор за деятельностью банка на рынке нот
Национального банка, включая проведение проверок на местах;
4.2. Выступать в качестве Головного депозитария нот
Национального банка;
4.3. Списывать в безакцептном порядке средства с
корреспондентского счета банка на счет Национального банка на
основании удовлетворенной (в полном или частичном объеме) заявки
на аукционе нот Национального банка и/или при доразмещении
(внеаукционном размещении) нот Национального банка;
4.4. Требовать своевременного предоставления установленных
форм отчетности, а также иную, связанную с деятельностью в
качестве банка, информацию необходимую Национальному банку;
4.5. Применять к банку меры, установленные нормативными
правовыми актами Национального банка.
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5. Обязанности Национального банка
Национальный банк обязан:
5.1. Обеспечить точный и полный учет находящихся в обращении
нот Национального банка;
5.2. Объявлять и размещать на сайте Национального банка
параметры аукционов и доразмещений (внеаукционных размещений)
нот Национального банка;
5.3. После проведения аукционов и/или доразмещений
(внеаукционных размещений) нот Национального банка
предоставлять банку информацию о результатах аукционов или
доразмещений (внеаукционных размещений) нот Национального
банка, согласно установленному порядку;
5.4. В даты погашения нот Национального банка зачислять на
корреспондентский счет банка в Национальном банке номинальную
стоимость погашаемых Национальным банком эмиссий нот
Национального банка, учитываемых на депо-счете банка;
5.5. Обеспечить конфиденциальность сведений по операциям
банка с нотами Национального банка 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 банка, а также
несвоевременное или неправильное зачисление Национальным
банком суммы, Национальный банк уплачивает в пользу банка пеню
в размере 0,1 % от недозачисленной (или излишне списанной) суммы
за каждый день просрочки.
6.2. Банк обязан уведомить и вернуть Национальному банку
ошибочно зачисленные суммы. В случае невозврата ошибочно
зачисленных сумм, банк уплачивает Национальному банку пеню за
каждый день просрочки в размере 0,1% от ошибочно зачисленной
суммы.
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6.3. Стороны несут ответственность за невыполнение или
ненадлежащее выполнение своих обязанностей в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.
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.
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 банка.
7.4. Национальный банк имеет право расторгнуть настоящий
Договор в одностороннем порядке и без предварительного
уведомления в следующих случаях:
−− неисполнение или ненадлежащее исполнение банком
обязанностей по настоящему Договору;
−− в отношении банка начата процедура Временной администрации
или ликвидации;
−− у банка приостановлена или отозвана банковская лицензия.
8. Прочие условия
8.1. Банк предоставляет Национальному банку право производить
безакцептное списание денежных средств с корреспондентского
счета банка в Национальном банке по результатам участия банка на
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аукционах и/или доразмещениях (внеаукционных размещениях) нот
Национального банка.
8.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены или
дополнены по обоюдному согласию Сторон.
8.3. В случае внесения изменений и дополнений в Положение или
принятия новой редакции Положения, условия настоящего Договора
подлежат пересмотру в целях приведения Договора в соответствие с
новыми нормами Положения.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору
являются действительными, если они совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами.
8.5. Настоящий Договор составлен на двух языках на кыргызском
языке и русском языке и в двух экземплярах, по два экземпляра для
каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. Два
экземпляра настоящего Договора хранятся в Национальном банке,
два других – передаются банку.
Юридические адреса и реквизиты Сторон
Национальный банк
Кыргызской Республики
720001, г. Бишкек, пр. Чуй 168
__________________________

Наименование банка
(Почтовый индекс, адрес)
Корсчет в Национальном банке
№_______________________

__________________________

________________________

МП

МП».

(Должность)

(ФИО)

(подпись)

(Должность)
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«Приложение 2
к Положению «О
выпуске, размещении,
обращении и погашении
нот Национального банка
Кыргызской Республики»,
утвержденному
постановлением Правления
Национального банка
№ 10/6 от 28.03.2013 г.

Договор №_________________________
о деятельности институционального инвестора
___________________________________________
на рынке нот Национального банка Кыргызской Республики
г. Бишкек

«____» _____ 20___г.

Национальный
банк
Кыргызской
Республики,
именуемый в дальнейшем «Национальный банк», в лице
_____________________________, действующего на основании
приказа Национального банка Кыргызской Республики «_______
_________________________________» от __________ №___, с
одной стороны, и ___________________________, именуемое в
дальнейшем «Клиент», в лице _____________ ___________________,
действующего на основании _____________________________
___, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые
«Стороны», руководствуясь Положением Национального банка «О
выпуске, размещении, обращении и погашении нот Национального
банка Кыргызской Республики», (далее – Положение), заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является регулирование
деятельности Клиента на рынке нот Национального банка в
соответствии с Положением.
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2. Права и обязанности Клиента
Клиент имеет право:
2.1. Принимать прямое участие на аукционах по размещению и
доразмещению (внеаукционному размещению) нот Национального
банка от своего имени через АТС;
2.2._ Проводить операции на вторичном рынке нот Национального
банка от своего имени;
2.3. Получать информацию о параметрах предстоящих
и результатах проведенных аукционов по размещению и
доразмещению (внеаукционному размещению) нот Национального
банка.
Клиент обязан:
2.4. Осуществлять операции с нотами Национального банка в
соответствии с нормативными правовыми актами Национального
банка и законодательством Кыргызской Республики;
2.5. Обеспечить на текущем счете, открытом в Национальном
банке, достаточный объем денежных средств для оплаты в
день эмиссии выигранной заявки на аукционе и доразмещении
(внеаукционном размещении) нот Национального банка и проведения
операций на вторичном рынке нот Национального банка;
2.6. Частичная оплата заявок не допускается. В случае если Клиент
не имеет достаточного объема денежных средств в национальной
валюте Кыргызской Республики на текущем счете, открытом в
Национальном банке, чтобы в полном объеме произвести оплату
купленных нот Национального банка, то его заявка аннулируется. В
этом случае Клиент выплачивает Национальному банку неустойку
в размере одного процента от общей стоимости неоплаченных им
нот Национального банка по номинальной стоимости. До выплаты
неустойки Клиент не допускается на последующие аукционы;
2.7. Своевременно предоставлять установленные Национальным
банком формы отчетности по операциям на рынке нот Национального
банка;
2.8. В течение двух рабочих дней после подписания настоящего
Договора предоставить Национальному банку доверенность и список
с образцами подписей лиц, уполномоченных подписывать заявки
144

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 2, 2017

на аукционы нот Национального банка и поручения по операциям
с нотами Национального банка на вторичном рынке. В случае если
указанные в настоящем пункте полномочия передаются иному лицу,
в течение двух рабочих дней предоставить Национальному банку
новые список и доверенность.
3. Права и обязанности Национального банка
Национальный банк имеет право:
3.1. Осуществлять надзор за деятельностью Клиента на рынке
нот Национального банка, включая проведение проверок на местах;
3.2. Выступать в качестве Головного депозитария нот
Национального банка;
3.3. Списывать с текущего счета Клиента, открытом в
Национальном банке, средства в безакцептном порядке на основании
удовлетворенной (в полном или частичном объеме) заявки на
аукционе нот Национального банка и/или при доразмещении
(внеаукционном размещении) нот Национального банка;
3.4. Требовать своевременного предоставления установленных
форм отчетности, а также иную, связанную с деятельностью в
качестве Клиента, информацию необходимую Национальному банку;
3.5. Применять к Клиенту меры, установленные нормативными
правовыми актами Национального банка.
Национальный банк обязан:
3.6. Обеспечить точный и полный учет находящихся в обращении
нот Национального банка;
3.7. Объявлять и размещать на сайте Национального банка
параметры аукционов и доразмещений (внеаукционных размещений)
нот Национального банка;
3.8. После проведения аукционов и/или доразмещений
(внеаукционных размещений) нот Национального банка
предоставлять Клиенту информацию о результатах аукционов или
доразмещений (внеаукционных размещений) нот Национального
банка, согласно установленному порядку;
3.9. В даты погашения нот Национального банка зачислять
на текущий счет Клиента, открытом в Национальном банке,
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номинальную стоимость погашаемых Национальным банком эмиссий
нот Национального банка, учитываемых на депо-счете Клиента;
3.10. Обеспечить конфиденциальность сведений по операциям
Клиента с нотами Национального банка за исключением случаев
раскрытия информации согласно действующему законодательству
Кыргызской Республики.
4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
4.1. 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.
4.2. Клиент обязан уведомить и вернуть Национальному банку
ошибочно зачисленные суммы. В случае невозврата ошибочно
зачисленных сумм, Клиент уплачивает Национальному банку пеню
за каждый день просрочки в размере 0,1% от ошибочно зачисленной
суммы.
4.3. Стороны несут ответственность за невыполнение или
ненадлежащее выполнение своих обязанностей в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.
4.4. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего
Договора, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон, в
целях выработки взаимоприемлемого решения.
4.5. Неурегулированные споры разрешаются в порядке,
установленном законодательством Кыргызской Республики.
5. Срок действия и порядок расторжения Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
и действует в течение одного календарного года.
5.2. 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.
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5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе
как Национального банка, так и Клиента.
6. Прочие условия
6.1. Клиент предоставляет Национальному банку право
производить безакцептное списание денежных средств с текущего
счета Клиента, открытом в Национальном банке, по результатам
участия Клиента на аукционах и/или доразмещениях (внеаукционных
размещениях) нот Национального банка.
6.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены или
дополнены по обоюдному согласию Сторон.
6.3. В случае внесения изменений и дополнений в Положение или
принятия новой редакции Положения, условия настоящего Договора
подлежат пересмотру в целях приведения Договора в соответствие с
новыми нормами Положения.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору
являются действительными, если они совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах
на русском языке и в двух экземплярах на кыргызском языке, по
два экземпляра для каждой из Сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу. Два экземпляра настоящего Договора хранятся в
Национальном банке, два других – передаются Клиенту.
Юридические адреса и реквизиты Сторон
Национальный банк
Кыргызской Республики
720001, г. Бишкек, пр. Чуй 168
__________________________

Наименование Клиента
(Почтовый индекс, адрес)

__________________________

________________________

МП

МП».

(Должность) (ФИО)
(подпись)

________________________
(Должность) (ФИО)
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 16
от 26 апреля 2017 года № 17\8

О внесении изменений
в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении инструкции
«О кассовом обслуживании в Национальном банке
коммерческих банков и финансово-кредитных
учреждений» от 21 декабря 2007 года № 55/3
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 инструкции «О кассовом
обслуживании в Национальном банке коммерческих банков и
финансово-кредитных учреждений» от 21 декабря 2007 года № 55/3
прилагаемые 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 с 22 июня 2017 года.
4. Управлению денежной наличности довести настоящее
постановление до сведения коммерческих банков, финансово148
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кредитных учреждений, областных управлений и представительства
Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Орозбаеву Л.Дж.
Председатель

Т. Абдыгулов
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 26 апреля 2017 г. № 17\8

Изменения
в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении инструкции
«О кассовом обслуживании в Национальном банке
коммерческих банков и финансово-кредитных
учреждений» от 21 декабря 2007 года № 55/3
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении инструкции «О кассовом
обслуживании в Национальном банке коммерческих банков и
финансово-кредитных учреждений» от 21 декабря 2007 года № 55/3
следующие изменения:
в наименовании и в пункте 1 слово «учреждений» заменить
словом «организаций»;
в Инструкции «О кассовом обслуживании в Национальном
банке коммерческих банков и финансово-кредитных учреждений»,
утвержденной вышеуказанным постановлением:
−− в наименовании и по всему тексту слова «финансовокредитные учреждения» в различных падежных формах заменить
словами «финансово-кредитные организации» в соответствующих
падежах;
−− абзац первый «Общих положений» изложить в следующей
редакции:
«Настоящая Инструкция устанавливает правила выдачи, приема
национальной валюты от коммерческих банков и финансовокредитных организаций (именуемых в дальнейшем «банки») и
определяет порядок упаковки и экспертизы банкнот и монет.».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 26 апреля 2017 года № 17\13

О внесении изменений
в некоторые нормативные правовые акты
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 в следующие нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики (прилагается):
−− постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении новой редакции Инструкции по
определению стандартов адекватности капитала коммерческих
банков Кыргызской Республики» от 21 июля 2004 года № 18/2;
−− постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении Инструкции по определению
стандартов адекватности капитала банков, осуществляющих
операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела
и финансирования» от 28 декабря 2009 года № 51/4.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
пятнадцати дней со дня официального опубликования.
3. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
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внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
4. Управлению методологии надзора и лицензирования довести
настоящее постановление до сведения коммерческих банков, ОЮЛ
«Союз банков Кыргызстана», Государственного банка развития
Кыргызской Республики, областных управлений и представительства
Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики
Джусупова Т.Дж.
Председатель

Т. Абдыгулов
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 26 апреля 2017 г. № 17\13

Изменения в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении новой редакции
Инструкции по определению стандартов адекватности капитала
коммерческих банков Кыргызской Республики» от 21 июля 2004 года
№18/2 следующие изменения:
в наименовании слова «новой редакции» исключить;
в пункте 1 слова «новую редакцию Инструкции» заменить словом
«Инструкцию»;
в Инструкции по определению стандартов адекватности капитала
коммерческих банков Кыргызской Республики, утвержденной
вышеуказанным постановлением:
−− по всему тексту Инструкции и Приложения аббревиатуру
«НБКР» заменить словами «Национальный банк» в различных
падежных формах;
−− пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. В зависимости от степени кредитного риска, а также от типа
отдельных партнеров/контрагентов балансовые активы делятся на
следующие категории:
1) Категория 1 (степень кредитного риска - 0%):
а) банкноты и монеты Кыргызской Республики, государств,
являющихся членами ЕАЭС и ОЭСР и государств, имеющих
долгосрочный суверенный кредитный рейтинг не ниже уровня «А»,
присвоенный рейтинговым агентством «Standard & Poor’s» или
равнозначный рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств
«Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond
Rating Service (DBRS)» и «Moody’s Investors Service»;
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Примечание: ОЭСР – Организация экономического
сотрудничества и развития. Перечень государств-членов ОЭСР
размещен на официальном сайте www.oecd.org.;
б) требования к Национальному банку;
в) требования к Правительству Кыргызской Республики (ценные
бумаги, выпущенные Правительством Кыргызской Республики и
другие требования);
г) требования к центральным (национальным) банкам государств,
имеющих долгосрочный суверенный кредитный рейтинг не ниже
уровня «А», присвоенный рейтинговым агентством «Standard
& Poor’s» или равнозначный рейтинг, присвоенный одним из
рейтинговых агентств «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch
Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» и «Moody’s Investors
Service» или являющихся членами ОЭСР;
д) требования к правительствам государств, имеющих
долгосрочный суверенный кредитный рейтинг не ниже уровня «А»,
присвоенный рейтинговым агентством «Standard & Poor’s» или
равнозначный рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств
«Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond
Rating Service (DBRS)» и «Moody’s Investors Service» или являющихся
членами ОЭСР (ценные бумаги, выпущенные правительствами);
е) активы (или их часть) с обеспечением, выраженным в
национальной валюте Кыргызской Республики, и находящимся на
отдельном депозитном счете;
Примечание: В соответствии с Положением «О классификации
активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие
потенциальных потерь и убытков», утвержденному постановлением
Правления Национального банка № 18/3 от 21 июля 2004 года;
ж) активы (или их часть) с обеспечением, выраженным в валюте
государств, являющихся членами ЕАЭС и ОЭСР, а также государств,
имеющих долгосрочный суверенный кредитный рейтинг не ниже
уровня «А», присвоенный рейтинговым агентством «Standard
& Poor’s» или равнозначный рейтинг, присвоенный одним из
рейтинговых агентств «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch
Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» и «Moody’s Investors
Service» и находящимся на отдельном депозитном счете;
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2) Категория 2 (степень кредитного риска - 10%):
а) активы (или их часть), обеспеченные ценными бумагами
по текущей рыночной цене, которые выпущены Правительством
Кыргызской Республики;
б) активы (или их часть), обеспеченные ценными бумагами по
текущей рыночной цене, которые выпущены правительствами
государств, имеющих долгосрочный суверенный кредитный
рейтинг не ниже уровня «А», присвоенный рейтинговым агентством
«Standard & Poor’s» или равнозначный рейтинг, присвоенный одним
из рейтинговых агентств «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch
Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» и «Moody’s Investors
Service» или являющихся членами ОЭСР.
3) Категория 3 (степень кредитного риска - 20%):
а) денежные активы в расчетах с банками и другими финансовокредитными организациями Кыргызской Республики;
б) золото и другие сертифицированные драгоценные металлы в
стандартных слитках;
в) денежные активы в расчетах с банками и другими финансовокредитными организациями государств, имеющих долгосрочный
суверенный кредитный рейтинг не ниже уровня «А», присвоенный
рейтинговым агентством «Standard & Poor’s» или равнозначный
рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств «Japan Credit
Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service
(DBRS)» и «Moody’s Investors Service» или являющихся членами
ОЭСР;
г) требования к банкам и другим финансово-кредитным
организациям Кыргызской Республики, и все активы, основанные на
гарантиях данных институтов;
д) требования к банкам и другим финансово-кредитным
организациям государств, имеющих долгосрочный суверенный
кредитный рейтинг не ниже уровня «А», присвоенный рейтинговым
агентством «Standard & Poor’s» или равнозначный рейтинг,
присвоенный одним из рейтинговых агентств «Japan Credit Rating
Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service
(DBRS)» и «Moody’s Investors Service» или являющихся членами
ОЭСР, которые не являются аффилированными организациями по
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отношению к отчитывающемуся банку, и все активы, основанные на
гарантиях данных институтов;
4) Категория 4 (степень кредитного риска - 50%):
а) кредиты физическим лицам для покупки или строительства
жилья на одну семью и гарантированные первыми закладными
по такому жилью. К этой категории относятся только такие ссуды,
которые выданы лицам, намеревающимся жить в данном доме или
квартире, т.е. данное жилье (или его часть) не будет использовано в
других целях (продажа, аренда и т.п.).
В случае, если эти кредиты просрочены свыше 30 дней,
реструктуризированы или перешли в статус неначисления, то они
указываются в категории 5 со степенью кредитного риска 100%;
Примечание: Согласно Порядку придания статуса неначисления
процентного дохода, утвержденному постановлением Правления
Национального банка Кыргызской Республики от 28 апреля 2004 года
№ 11/2;
б) золото и другие сертифицированные драгоценные металлы в
мерных слитках.;
5) Категория 5 (степень кредитного риска - 100%):
а) банкноты и монеты, не вошедшие в категорию 1;
б) требования к правительствам и центральным банкам государств,
имеющих долгосрочный суверенный кредитный рейтинг ниже уровня
«А», присвоенный рейтинговым агентством «Standard & Poor’s»
или равнозначный рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых
агентств «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings»,
«Dominion Bond Rating Service (DBRS)» и «Moody’s Investors Service»
или не являющихся членами ОЭСР (ценные бумаги, выпущенные
правительствами этих государств и другие требования);
в) денежные активы в расчетах с банками и другими финансовокредитными организациям государств, имеющих долгосрочный
суверенный кредитный рейтинг ниже уровня «А», присвоенный
рейтинговым агентством «Standard & Poor’s» или равнозначный
рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств «Japan Credit
Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service
(DBRS)» и «Moody’s Investors Service» или не являющихся членами
ОЭСР;
156

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 2, 2017

г) требования к банкам и другим финансово-кредитным
организациям государств, имеющих долгосрочный суверенный
кредитный рейтинг не ниже уровня «А», присвоенный рейтинговым
агентством «Standard & Poor’s» или равнозначный рейтинг,
присвоенный одним из рейтинговых агентств «Japan Credit Rating
Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service
(DBRS)» и «Moody’s Investors Service» или являющихся членами
ОЭСР, которые являются аффилированными организациями по
отношению к отчитывающемуся банку;
д) требования к банкам и другим финансово-кредитным
организациям государств, имеющих долгосрочный суверенный
кредитный рейтинг ниже уровня «А», присвоенный рейтинговым
агентством «Standard & Poor’s» или равнозначный рейтинг,
присвоенный одним из рейтинговых агентств «Japan Credit Rating
Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service
(DBRS)» и «Moody’s Investors Service» или не являющихся членами
ОЭСР;
е) требования к частному сектору (коммерческие, потребительские,
ипотечные и прочие кредиты, кроме указанных в категориях 3 и 4);
ж) основные средства и прочая собственность банка;
з) инвестиции и финансовое участие за минусом предусмотренных
вычетов, предусмотренных подпунктом «б» пункта 3.9;
и) все прочие активы, не вошедшие в предыдущие категории.»;
−− пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
«8.3. Дивиденды по акциям начисляются и выплачиваются по
итогам финансового года.
Примечание: Финансовым годом считается период с 1 января по
31 декабря включительно.»;
−− Примечания к Инструкции признать утратившими силу.
2. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении «Инструкции по
определению стандартов адекватности капитала банков,
осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами
банковского дела и финансирования» от 28 декабря 2009 г. № 51/4
следующие изменения:
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в Инструкции по определению стандартов адекватности капитала
банков, осуществляющих операции в соответствии с исламскими
принципами банковского дела и финансирования, утвержденной
вышеуказанным постановлением:
−− по всему тексту Инструкции слово «учреждения» заменить
словом «организации» в соответствующих падежных формах;
−− пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Оценка достаточности (адекватности) капитала в рамках
настоящей Инструкции проводится в отношении кредитного риска, т.е.
риска, относящегося к различным видам активов и заключающегося
в невозможности обеспечения клиентом полного или частичного
возврата активов.»;
−− пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. В зависимости от степени кредитного риска все балансовые
активы делятся на пять категорий, согласно пункту 24 настоящей
Инструкции. При этом, основными критериями кредитного риска, в
соответствии с которыми балансовые активы относятся к той или иной
категории, являются: тип контрагента, страновая принадлежность
партнера с точки зрения трансфертного риска, обеспечение актива,
гарантии и продолжительность действия актива.»;
−− пункт 23 признать утратившим силу;
−− пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. В зависимости от степени кредитного риска, а также от типа
отдельных партнеров/контрагентов балансовые активы делятся на
следующие категории:
Категория 1 (степень кредитного риска - 0%):
а) банкноты и монеты Кыргызской Республики и государств,
являющихся членами ЕАЭС и ОЭСР, а также государств, имеющих
долгосрочный суверенный кредитный рейтинг не ниже уровня «А»,
присвоенный рейтинговым агентством «Standard & Poor’s» или
равнозначный рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств
«Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond
Rating Service (DBRS)» и «Moody’s Investors Service»;
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Примечание: ОЭСР – Организация экономического
сотрудничества и развития. Перечень государств-членов ОЭСР
размещен на официальном сайте www.oecd.org.;
б) требования к Национальному банку;
в) требования к Правительству Кыргызской Республики (исламские
ценные бумаги, выпущенные Правительством Кыргызской
Республики и другие требования);
г) требования к центральным (национальным) банкам государств,
имеющих долгосрочный суверенный кредитный рейтинг не ниже
уровня «А», присвоенный рейтинговым агентством «Standard
& Poor’s» или равнозначный рейтинг, присвоенный одним из
рейтинговых агентств «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch
Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» и «Moody’s Investors
Service» или являющихся членами ОЭСР;
д) требования к правительствам государств, имеющих
долгосрочный суверенный кредитный рейтинг не ниже уровня «А»,
присвоенный рейтинговым агентством «Standard & Poor’s» или
равнозначный рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств
«Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion
Bond Rating Service (DBRS)» и «Moody’s Investors Service» или
являющихся членами ОЭСР (исламские ценные бумаги, выпущенные
правительствами);
е) активы (или их часть) с обеспечением, выраженным в валюте
Кыргызской Республики, и находящимся на отдельном счете;
Примечание: В соответствии с Положением «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», утвержденным постановлением Правления
Национального банка Кыргызской Республики от 28 декабря 2009 г.
№ 51/6;
ж) активы (или их часть) с обеспечением, выраженным в валюте
государств, являющихся членами ЕАЭС и ОЭСР, а также государств,
имеющих долгосрочный суверенный кредитный рейтинг не ниже
уровня «А», присвоенный рейтинговым агентством «Standard
& Poor’s» или равнозначный рейтинг, присвоенный одним из
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рейтинговых агентств «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch
Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» и «Moody’s Investors
Service» и находящимся на отдельном депозитном счете;
Категория 2 (степень кредитного риска - 10%):
а) активы (или их часть), обеспеченные исламскими ценными
бумагами по текущей рыночной стоимости, которые выпущены
Правительством Кыргызской Республики;
б) активы (или их часть), обеспеченные исламскими ценными
бумагами по текущей рыночной цене, которые выпущены
правительствами государств, имеющих долгосрочный суверенный
кредитный рейтинг не ниже уровня «А», присвоенный рейтинговым
агентством «Standard & Poor’s» или равнозначный рейтинг,
присвоенный одним из рейтинговых агентств «Japan Credit Rating
Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service
(DBRS)» и «Moody’s Investors Service» или являющихся членами
ОЭСР.;
Категория 3 (степень кредитного риска - 20%):
а) денежные активы в расчетах с банками и другими финансовокредитными организациями Кыргызской Республики;
б) золото и другие сертифицированные драгоценные металлы
в стандартных слитках, не запрещенные стандартами Шариата,
утвержденными Организацией бухгалтерского учета и аудита для
исламских финансовых институтов (AAOIFI);
в) денежные активы в расчетах с банками и другими финансовокредитными организациями государств, имеющих долгосрочный
суверенный кредитный рейтинг не ниже уровня «А», присвоенный
рейтинговым агентством «Standard & Poor’s» или равнозначный
рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств «Japan Credit
Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service
(DBRS)» и «Moody’s Investors Service» или являющихся членами
ОЭСР;
г) требования к банкам и другим финансово-кредитным
организациям Кыргызской Республики, и все активы, основанные на
гарантиях данных организаций;
д) требования к банкам и другим финансово-кредитным
организациям государств, имеющих долгосрочный суверенный
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кредитный рейтинг не ниже уровня «А», присвоенный рейтинговым
агентством «Standard & Poor’s» или равнозначный рейтинг,
присвоенный одним из рейтинговых агентств «Japan Credit Rating
Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service
(DBRS)» и «Moody’s Investors Service» или являющихся членами
ОЭСР, которые не являются аффилированными организациями по
отношению к отчитывающемуся банку, и все активы, основанные на
гарантиях данных организаций;
Категория 4 (степень кредитного риска - 50%):
а) финансирование, предоставленное физическим лицам для
покупки или строительства жилья на одну семью и гарантированные
первым залогом по такому жилью. К этой категории относятся только
такие активы, которые выданы лицам, намеревающимся жить в
данном доме или квартире, т.е. данное жилье (или его часть) не
будет использовано в других целях (продажа, аренда и т.п.).
В случае, если просрочка по данным активам составляет свыше
30 дней, или они реструктуризированы или перешли в статус
неначисления, то они указываются в категории 5 со степенью
кредитного риска 100%;
Примечание: Согласно Порядку придания статуса неначисления
процентного дохода, утвержденному постановлением Правления
Национального банка Кыргызской Республики от 28 апреля 2004 года
№ 11/2.
б) золото и другие сертифицированные драгоценные металлы
в мерных слитках, не запрещенные стандартами Шариата,
утвержденными Организацией бухгалтерского учета и аудита для
исламских финансовых институтов (AAOIFI);
Категория 5 (степень кредитного риска - 100%):
а) банкноты и монеты, не вошедшие в категорию 1;
б) требования к правительствам и центральным банкам государств,
имеющих долгосрочный суверенный кредитный рейтинг ниже уровня
«А», присвоенный рейтинговым агентством «Standard & Poor’s»
или равнозначный рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых
агентств «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings»,
«Dominion Bond Rating Service (DBRS)» и «Moody’s Investors Service»
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или не являющихся членами ОЭСР (ценные бумаги, выпущенные
правительствами этих государств и другие требования);
в) денежные активы в расчетах с банками и другими финансовокредитными организациям государств, имеющих долгосрочный
суверенный кредитный рейтинг ниже уровня «А», присвоенный
рейтинговым агентством «Standard & Poor’s» или равнозначный
рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств «Japan Credit
Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service
(DBRS)» и «Moody’s Investors Service» или не являющихся членами
ОЭСР;
г) требования к банкам и другим финансово-кредитным
организациям государств, имеющих долгосрочный суверенный
кредитный рейтинг не ниже уровня «А», присвоенный рейтинговым
агентством «Standard & Poor’s» или равнозначный рейтинг,
присвоенный одним из рейтинговых агентств «Japan Credit Rating
Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service
(DBRS)» и «Moody’s Investors Service» или являющихся членами
ОЭСР, которые являются аффилированными организациями по
отношению к отчитывающемуся банку;
д) требования к банкам и другим финансово-кредитным
организациям государств, имеющих долгосрочный суверенный
кредитный рейтинг ниже уровня «А», присвоенный рейтинговым
агентством «Standard & Poor’s» или равнозначный рейтинг,
присвоенный одним из рейтинговых агентств «Japan Credit Rating
Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service
(DBRS)» и «Moody’s Investors Service» или не являющихся членами
ОЭСР;
е) требования к частному сектору (активы, размещенные
в соответствии с исламскими принципами банковского дела и
финансирования):
−− активы, размещенные по договорам мудараба, мушарака.
При этом, в качестве обеспечения по таким договорам выступает
залог (недвижимое и движимое имущество), который должен быть
реализуемым в сроки, установленные нормативными правовыми
актами Национального банка Кыргызской Республики. Стоимость
залога при его реализации должна быть достаточной для выплаты
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банку основной суммы финансирования и возможных издержек,
связанных с реализацией залога.
Стоимость залога должна быть подтверждена заключением
независимого оценщика в соответствии со стандартами оценки
имущества, обязательными к применению всеми субъектами
оценочной деятельности в Кыргызской Республике, утвержденными
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3
апреля 2006 года N 217. Независимая оценка залогового имущества
на ежегодной основе является обязательным требованием для
отнесения актива к данной категории. В случае снижения стоимости
обеспечения, ухудшения его качества, что может привести к
трудностям при реализации залога, активы, размещенные по
договорам мудараба, мушарака указываются в категории 6 со
степенью риска 400%. Исходя из практики осуществления банком
операций по договорам мудараба, мушарака, Национальным банком
могут устанавливаться дополнительные требования и ограничения
к проведению банком данных операций, в том числе к залоговому
обеспечению.
−− другие активы, размещенные в соответствии с исламскими
принципами банковского дела и финансирования, за исключением
активов, указанных в категориях 3, 4 и 6;
ж) основные средства и прочая собственность банка;
з) инвестиции и финансовое участие за минусом предусмотренных
вычетов, предусмотренных подпунктом «б» пункта 18 настоящей
Инструкции;
и) все прочие активы, не вошедшие в предыдущие категории.
Категория 6 (степень кредитного риска - 400%):
−− активы, размещенные по договорам мудараба, мушарака, за
исключением активов, указанных в категориях 1-5.».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 17 мая 2017 года № 19\1

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения «Об электронных деньгах в
Кыргызской Республике» от 30 марта 2016 года № 15/6
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике» от
30 марта 2016 года №15/6 (прилагается).
2. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
пятнадцати дней со дня официального опубликования, за
исключением положений в части признания утратившими силу главы
6 и приложения 2 Положения «Об электронных деньгах в Кыргызской
Республики», которые вступают в силу 22 июня 2017 года.

164

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 2, 2017

4. Отделу развития государственного языка и документооборота
довести настоящее постановление до сведения соответствующих
структурных подразделений, областных управлений и
представительства Национального банка в Баткенской области.
5. Управлению платежных системдовести 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.
И.о.Председателя

Н. Жениш
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 17 мая2017 г. № 19\1

Изменения и дополнения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об
утверждении Положения «Об электронных деньгах в
Кыргызской Республике» от 30 марта 2016 года № 15/6
Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об
электронных деньгах в Кыргызской Республике» от 30 марта 2016
года № 15/6 следующие изменения и дополнения:
пункт 3-1 изложить в следующей редакции:
«3-1. Операторы международной системы электронных денег/
эмитенты международной системы электронных денег для оказания
услуг с использованием международных электронных денег
на территории Кыргызской Республики должны привести свою
деятельность в соответствии с настоящим постановлением и пройти
регистрацию в Национальном банке Кыргызской Республики до 1
октября 2017 года.»
в Положении «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике»,
утвержденном вышеуказанным постановлением внести следующие
изменения и дополнения:
−− пункт 1 признать утратившим силу;
−− пункты 2-5 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее Положение устанавливает порядок и требования
к коммерческим банкам (далее – банк), операторам, агентам,
субагентам и операторам международной системы электронных
денег/эмитентам международных электронных денег по совершению
операций с электронными деньгами на территории Кыргызской
Республики.
3. Операции с электронными деньгами включают в себя выпуск,
распространение, погашение электронных денег и предоставление
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платежных услуг с использованием электронных денег на территории
Кыргызской Республики.
4. Выпуск электронных денег на территории Кыргызской
Республики является лицензируемой деятельностью. Лицензия
выдается банку только на выполнение следующих видов операций:
1) выпуск, распространение и погашение электронных денег;
2) прием поручений от держателей электронных денег на
осуществление оплаты за товары/услуги, передаваемых банку с
использованием интернет, мобильной и других средств связи;
3) обработка (процессинг) транзакций с использованием
электронных денег;
4) осуществление расчетов с акцептантами, с которыми заключены
договоры, по обработанным в системе платежам от имени и по
поручению держателей.
5. Банки, операторы, агенты, субагенты, а также операторы
международных систем электронных денег/эмитенты международных
электронных денег должны соблюдать и выполнять требования
законодательства Кыргызской Республики.».
−− в пункте 6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Акцептант электронных денег (акцептант) – юридическое лицо,
а также индивидуальный предприниматель, который в соответствии
с заключенным договором с банком-эмитентом электронных денег
или агентом принимает электронные деньги для оплаты товаров или
услуг с предоставлением документов, подтверждающих совершение
операций с электронными деньгами.»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Международные электронные деньги – электронные деньги,
электронные денежные средства, денежные обязательства в
электронной форме, выпущенные (учитываемые) нерезидентами
Кыргызской Республики в рамках законодательства страны
происхождения за пределами Кыргызской Республики.»;
абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«Эмитент международных электронных денег – банк
или юридическое лицо, нерезидент Кыргызской Республики,
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осуществляющий/ее
деятельность
в
соответствии
с
законодательством страны происхождения, который/ое осуществляет
выпуск (учет) международных электронных денег за пределами
территории Кыргызской Республики.»;
абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«Эмитент электронных денег (эмитент) – Национальный банк
Кыргызской Республики (далее – Национальный банк), а также
банк, имеющий лицензию на право выпуска электронных денег,
принимающий на себя безусловное и безотзывное обязательство
по погашению электронных денег держателям, предъявляющим
электронные деньги к обналичиванию.»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Неидентифированный электронный кошелек – электронный
кошелек, открываемый физическим лицом удаленно/дистанционно с
помощью электронных устройств (мобильные телефоны, смартфоны
и другие электронные устройства) на основании публичной
оферты и в соответствии с требованиями эмитента, действующий
на территории Кыргызской Республики в рамках ограничений,
установленных в пункте 31 настоящего Положения.
Оператор международной системы электронных денег
– юридическое лицо, осуществляющее деятельность в рамках
законодательства страны проихождения, который устанавливает
и/или обеспечивает техническую поддержку специального
программного обеспечения, аппаратного и сетевого оборудования
для осуществления операций с международными электронными
деньгами/электронными денежными средствами за пределами
территории Кыргызской Республики.»;
−− пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Электронные деньги, выпущенные на территории Кыргызской
Республики, должны быть номинированы (выражены) в национальной
валюте.
Банку запрещается выпускать на территории Кыргызской
Республики электронные деньги, номинированные в иностранной
валюте.Выпуск международных электронных денег, номинированных
в национальной валюте Кыргызской Республики (сом) за пределами
Кыргызской Республики, запрещается. Распространение
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международных электронных денег, выпущенных нерезидентами
Кыргызской Республики, на территории Кыргызской Республики
осуществляется банком. Банк вправе привлекать агентов для
последующего распространения международных электронных
денег в соответствии с Законом «О платежной системе Кыргызской
Республики» и параграфа 5 Главы 3 настоящего Положения.»;
−− пункт 17 признать утратившим силу;
−− дополнить пунктами 22-1 и 22 - 2 следующего содержания:
«22-1. Банку запрещается начисление и выплата процентов на
остаток электронных денег на неидентифицированные электронные
кошельки.
22-2. Банк вправе предусматривать программы лояльности
(бонусов) и выплаты начисленных бонусов на идентифицированные
электронные кошельки в национальной валюте, согласно договору, с
держателями пользователями электронных кошельков.»;
−− пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Общий объем транзакций в месяц с неидентифицированных
электронных кошельков не должен превышать 300 (триста) расчетных
показателей по одному электронному кошельку.
Для проведения операций свыше суммы, указанной в абзаце
первом настоящего пункта, держатели кошелька должны пройти
идентификацию в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.»;
−− в пункте 63 слово «Банк» заменить словами«Банк/оператор» в
соответствующих падежных формах;
−− в пункте 64 слово «Банк» заменить словами«Банк/оператор».
−− наименование Главы 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Требования к агенту международных систем
электронных денег и оператору международных систем электронных
денег/эмитенту международных электронных денег».
−− в пунктах 69, 72, 75 и 76 слова «международная система
электронных денег/эмитент международной системы электронных
денег» заменить словами «оператор международной системы
электронных денег/эмитент международных электронных денег» в
соответствующих падежных формах.
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−− пункт 70 изложить в следующей редакции:
«70. Для прохождения регистрации оператор международной
системы электронных денег/эмитент международной системы
электронных денег направляет в Национальный банк заявление
о регистрации и предоставляет пакет документов, включающих
следующее:
−− наименование оператора международной системы электронных
денег/эмитента международных электронных денег;
−− копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица;
−− копии разрешительных документов оператора международной
системы электронных денег/эмитента международных электронных
денег, лицензии/сертификата/свидетельства о регистрации на право
осуществления деятельности оператора/эмитента электронных денег/
электронных денежных средств, по процессингу и обслуживанию,
выданных уполномоченным органом страны происхождения,
регулирующим указанную деятельность;
−− правила работы оператора международной системы
электронных денег/эмитента международных электронных денег
или иной документ, регулирующий операции с международными
электронными деньгами, по законодательству страны происхождения
эмитента. Правила должны также содержать общую схему всех
денежных и информационных потоков, описание организации
контроля за финансовыми и техническими рисками при использовании
электронных денег.»;
−− пункты 73 и 74 изложить в следующей редакции:
«73. В случае принятия решения о регистрации Национальный
банк присваивает оператору международной системы электронных
денег/эмитенту международной системы электронных денег
регистрационный номер и включает информацию в реестр
международных платежных систем на территории Кыргызской
Республики и в срок не позднее 7 календарных дней с даты
принятия решения направляет оператору международной системы
электронных денег/эмитенту международных электронных денег
письмо о прохождении регистрации.
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74. Оператор международной системы электронных денег/
эмитент международных электронных денег обязан уведомить
в письменной форме Национальный банк об изменении любых
сведений, указанных при регистрации в течение трех рабочих дней с
момента наступления изменений. Национальный банк на основании
предоставленной информации в течение трех рабочих дней вносит
изменения в реестр международных платежных систем.»;
−− дополнить пунктом 76-1 следующего содержания:
«76-1. Оператор международной системы электронных
денег/эмитент международных электронных денег не позднее 6
(шести) месяцев со дня даты регистрации в Национальном банке,
должен представить в Национальный банк договор/а с агентом
международных систем электронных денег.»;
−− пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. Финансовые обязательства, порядок проведения ежедневного
взаиморасчета и другие финансовые и иные условия должны быть
установлены в договоре между оператором международной системы
электронных денег/эмитентом международной системы электронных
денег и агентом международной системы электронных денег».
−− пункт 78 изложить в следующей редакции:
«78. Агент международной системы электронных денег может
предоставлять услуги по погашению и пополнению международных
электронных денег, а также заключать договоры с акцептантами для
приема международных электронных денег для оплаты товаров или
услуг.».
−− второе предложение пункта 81 изложить в следующей
редакции:
«При погашении в национальной валюте, конвертация
осуществляется согласно договору о распространении
международных электронных денег с агентом международных
электронных денег, учитывая официальный курс валюты,
размещенный на официальном сайте Национального банка.».
−− главу 6 признать утратившей силу.
−− Приложение 2 признать утратившим силу.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 17 мая 2017 года № 19\2

О внесении изменений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об
утверждении Временного положения «О предоставлении
кредитов Национальным банком Кыргызской Республики
коммерческим банкам при конвертации кредитов в иностранной
валюте в национальную валюту» от 5 февраля 2016 года № 5/4
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 Временного положения
«О предоставлении кредитов Национальным банком Кыргызской
Республики коммерческим банкам при конвертации кредитов в
иностранной валюте в национальную валюту» от 5 февраля 2016
года № 5/4 изменения (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силус 22 июня 2017 года.
3. 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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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 Н. Жениша.
И.о. Председателя

Н. Жениш
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 17 мая 2017 г. № 19\2

Изменения в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Временного
положения «О предоставлении кредитов Национальным
банком Кыргызской Республики коммерческим банкам
при конвертации кредитов в иностранной валюте в
национальную валюту»» от 5 февраля 2016 года № 5/4
Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Временного положения
«О предоставлении кредитов Национальным банком Кыргызской
Республики коммерческим банкам при конвертации кредитов в
иностранной валюте в национальную валюту» от 5 февраля 2016
года № 5/4 следующие изменения:
во Временном положении «О предоставлении кредитов
Национальным банком Кыргызской Республики коммерческим банкам
при конвертации кредитов в иностранной валюте в национальную
валюту», утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− пункт 2 признать утратившим силу;
−− абзац девятый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«- не находиться в режиме временной администрации,
ликвидации;».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 17 мая 2017 года № 19\10

О внесении изменений и дополнений
в некоторые нормативные правовые акты
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 нормативные
правовые акты Национального банка Кыргызской Республики
(прилагаются):
−− постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении Инструкции по работе с банковскими
счетами, счетами по вкладам (депозитам)» от 31 октября 2012 года
№ 41/12;
−− постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении Инструкции по предоставлению
коммерческими банками Кыргызской Республики клиентам
индивидуальных банковских сейфов для хранения ценностей» от 12
сентября 2012 года № 37/2.
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
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внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу 22 июня 2017 года.
4. Управлению методологии надзора и лицензирования
довести настоящее постановление до сведения коммерческих
банков, Государственного банка развития Кыргызской Республики,
Государственной службы финансовой разведки при Правительстве
Кыргызской Республики, специализированного финансовокредитного учреждения ОАО «Финансовая компания кредитных
союзов», микрофинансовых компаний и кредитных союзов,
привлекающих депозиты, областных управлений и представительства
Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики
Джусупова Т.Дж.
И.о.Председателя

Н. Жениш
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 17 мая 2017 г. № 19\10

Изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые
акты Национального банка Кыргызской Республики
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по работе
с банковскими счетами, счетами по вкладам (депозитам)» от 31
октября 2012 года № 41/12 следующие изменения и дополнения:
−− постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Инструкции по работе с банковскими счетами,
счетами по банковским вкладам (депозитам)»;
−− в пункте 1 слова «счетами по вкладам (депозитам)» заменить
словами «счетами по банковским вкладам (депозитам)»;
в Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по вкладам
(депозитам), утвержденной вышеуказанным постановлением:
−− в наименовании слова «счетами по вкладам (депозитам)»
заменить словами «счетами по банковским вкладам (депозитам)»;
−− по всему тексту слова «вклад (депозит)» в различных
падежных формах заменить словами «банковский вклад (депозит)»
в соответствующих падежах и числовых значениях;
−− абзац первый преамбулы изложить в следующей редакции:
«Настоящая Инструкция определяет порядок открытия, ведения
и закрытия банковских счетов, счетов по банковским вкладам
(депозитам) физических лиц, индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц (далее - клиенты) коммерческими банками,
специализированной финансово-кредитной организацией ОАО
«Финансовая компания кредитных союзов», микрофинансовыми
компаниями, кредитными союзами, привлекающими депозиты,
лицензируемыми Национальным банком Кыргызской Республики
(далее - Национальный банк), а также Государственным банком
развития Кыргызской Республики (далее - банки). Требования
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настоящей Инструкции распространяются на микрофинансовые
компании, привлекающие депозиты, с учетом ограничений,
установленных Национальным банком, в соответствии со статьей 16
Закона Кыргызской Республики «О микрофинансовых организациях
в Кыргызской Республике», на кредитные союзы, привлекающие
депозиты, с учетом ограничений, установленных Национальным
банком, в соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики
«О кредитных союзах», а на Государственный банк развития
Кыргызской Республики с учетом особенностей, предусмотренных
Законом Кыргызской Республики «О Государственном банке развития
Кыргызской Республики.»;
−− первое предложение пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Привлечение депозитов и других денежных средств от
юридических и физических лиц является одним из основных
видов операций банков в соответствии с законами Кыргызской
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках
и банковской деятельности», «О микрофинансовых организациях
в Кыргызской Республике» и «О кредитных союзах» при наличии
лицензии Национального банка.»;
−− в пункте 11:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Банковский вклад (депозит) - понимается в том значении, которое
указано в статье 749 Гражданского кодекса Кыргызской Республики.»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Безналичный расчет – понимается в том значении, которое
указано в статье 2 Закона Кыргызской Республики «О платежной
системе Кыргызской Республики.»;
−− пункт 13 дополнить абзацем четвертым следующего
содержания:
«- специальные счета.»;
−− в пункте 15:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Расчетный (текущий) счет - это счет, предназначенный для
хранения денежных средств и осуществления текущих расчетов,
включая проведение расчётов с использованием банковских
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платежных карт, производимых юридическими лицами, кроме
банков, и индивидуальными предпринимателями (поступления,
выплаты, взаимные расчеты с другими физическими или
юридическими лицами, переводы в другие финансово-кредитные
организации) по договору банковского счета, а также физическими
лицами (резидентами) - сельскохозяйственными производителями в
соответствии с требованиями настоящей Инструкции.»;
в абзаце третьем слова и цифры «от 09.09.2005 года N 420/21/4»
заменить словами и цифрами «от 9 сентября 2005 года № 420/21/4»;
четвертое предложение абзаца четвертого изложить в следующей
редакции:
«Расчеты и платежи при целевом использовании кредита, а также
регулярные платежи по кредиту могут осуществляться в наличной и
безналичной формах.»;
−− Инструкцию дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:
«15-1. Специальные счета – это счета, открываемые банком
юридическим и физическим лицам, предназначенные для учета и
блокирования денежных средств до наступления определенных
обстоятельств или выполнения определенных обязательств,
предусмотренных в договоре, в соответствии с требованиями
законодательства Кыргызской Республики.»;
−− пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Счета по банковским вкладам (депозитам) предназначены
для сбережения и накопления средств, а также для проведения
платежей и расчетов. Банковские вклады (депозиты) могут быть
процентными и беспроцентными. В зависимости от условий договора
счета по банковским вкладам (депозитам) подразделяются на:
−− счета по банковским вкладам (депозитам) до востребования;
−− счета по срочным банковским вкладам (депозитам);
−− счета по вкладам на иных условиях возврата.»;
−− пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Счет по банковскому вкладу (депозиту) до востребования
- это счет, используемый физическим или юридическим лицом для
хранения и накопления денежных средств по договору банковского
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вклада (депозита) до востребования, а также для проведения
платежей и расчетов.
К отношениям банка и вкладчика-физического лица по банковскому
вкладу (депозиту) до востребования применяются правила договора
банковского счета, если иное не вытекает из существа договора
банковского вклада (депозита). При этом на счет по банковскому
вкладу (депозиту) до востребования физических лиц, помимо
личных денежных средств клиента, могут зачисляться заработная
плата, авторские гонорары, пенсии, алименты, социальные
пособия, средства с другого банковского счета, платежи, связанные
с наследованием, плата за реализацию личного имущества,
принадлежащего владельцу счета, денежные переводы и другие
поступления и платежи, включая платежи по кредитам. Со счета по
банковскому вкладу (депозиту) до востребования физического лица
клиент может осуществлять платежи личного характера, включая
платежи за приобретенные для личных целей товары (оказанные
услуги), погашения по кредиту, коммунальные платежи и иные
подобные платежи, носящие личный характер.»;
−− пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Счет по срочному банковскому вкладу (депозиту) – это счет,
на который физические и юридические лица по договору срочного
банковского вклада на определенный период времени вносят
денежные средства, приносящие доход по начисленным процентам.
Счет по срочному банковскому вкладу (депозиту) используется
для хранения и накопления денежных средств и не предназначен
для расчетов с третьими лицами.
Проценты на сумму срочного банковского вклада (депозита)
выплачиваются клиенту по его требованию согласно условиям
договора срочного банковского вклада (депозита) или перечисляются
по его требованию на другой счет.
В случаях, когда срочный банковский вклад (депозит) возвращается
клиенту по его требованию до истечения срока либо до наступления
иных обстоятельств, указанных в договоре, проценты по нему
выплачиваются в размере, соответствующем размеру процентов,
выплачиваемых банком по банковским вкладам (депозитам) до
востребования, если договором не предусмотрен более высокий
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размер процентов. По срочному банковскому вкладу (депозиту)
возможны частичные взносы в основную сумму банковского вклада
(депозита) и изъятия основной суммы банковского вклада (депозита)
в соответствии с договором банковского вклада (депозита).
В случаях, если суммы срочного банковского вклада (депозита)
по истечении срока либо сумма банковского вклада (депозита),
внесенного на иных условиях возврата, не востребована клиентом,
при наступлении предусмотренных договором обстоятельств,
договор считается продленным на прежних условиях, если иное не
предусмотрено договором.
По истечении срока хранения срочного банковского вклада
(депозита) он может быть переоформлен на новый срок. Банковский
вклад (депозит) может быть переоформлен на новый срок хранения с
увеличением или уменьшением суммы срочного банковского вклада
(депозита).
Банк должен предоставить выписки по счетам вкладчика по
его запросу не позднее пяти рабочих дней с момента получения
запроса.»;
−− Инструкцию дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:
«18-1. Банк и клиент могут заключить договор вклада на иных
условиях возврата. Под договором вклада на иных условиях
возврата понимается договор, в соответствии с которым банк обязан
возвратить вклад и выплатить начисленные по нему проценты
при наступлении (ненаступлении) определенного в заключенном
договоре обстоятельства (события).»;
−− пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Банк должен отказать клиенту в открытии счета или
проведении операций по счету, если:
−− не представлены соответствующие документы, необходимые
для выполнения требований по открытию счета и проведению
операций по нему, идентификации клиента и установления
бенефициарного собственника (выгодоприобретателя);
−− представлены явно недостоверные документы.
При этом банк должен в установленном порядке направить
соответствующее сообщение (с изложением своих подозрений) в
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уполномоченный государственный орган в области противодействия
легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию
террористической или экстремистской деятельности в случае
возникновения подозрения или наличия основания подозревать,
что денежные средства или имущество являются преступными
доходами или связаны с финансированием террористической или
экстремистской деятельности, или будут использованы с этой целью.
Если в отношении клиента имеются сведения об участии
в террористической и экстремистской деятельности или
распространении оружия массового уничтожения, полученные
в соответствии с нормами законодательства Кыргызской
Республики, банк должен без предварительного уведомления
клиента приостановить операцию (сделку) и/или заблокировать
средства данного клиента на три рабочих дня и уведомить об этом
уполномоченный государственный орган в области противодействия
легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию
террористической или экстремистской деятельности в установленном
законодательством Кыргызской Республики порядке.
Дальнейшее проведение приостановленной операции (сделки)
или разблокирование средств осуществляется на основании
решения уполномоченного государственного органа в области
противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов
и финансированию террористической или экстремистской
деятельности.»;
−− пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Арест на счета может быть наложен в случаях,
предусмотренных законами Кыргызской Республики.
При наложении ареста на счет банк должен немедленно
прекратить любые расходные операции по счету. В случае наложения
ареста на определенную сумму денежных средств, находящихся
на счете, прекращаются любые расходные операции в пределах
неснижаемого остатка в размере данной суммы.
Конфискация денежных средств со счетов может быть
произведена лишь на основании вступившего в законную силу
приговора (постановления) суда.»;
−− Инструкцию дополнить пунктом 45-1 следующего содержания:
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«45-1. Для открытия специального счета в банк представляются
те же документы, что и для открытия банковского счета. Порядок
работы со специальными счетами определен законодательством
Кыргызской Республики и внутренними документами банка.»;
−− абзац первый пункта 50 изложить в следующей редакции:
«При переоформлении счета в связи с реорганизацией
юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение
и преобразование) владельцем счета в банк представляются такие
же документы, как и при открытии счета новому юридическому лицу.»;
−− пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. При переоформлении счета в случае начала ликвидации в
банк должны быть представлены:
−− решение высшего органа управления юридического лица
или уполномоченного им органа, а в случае банкротства - решение
собрания кредиторов (при внесудебном объявлении банкротом) или
решение суда с указанием фамилии, имени, отчества специального
администратора (ликвидатора);
−− нотариально заверенная карточка с образцами подписей и
оттиска печати.»;
−− пункт 52 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Банк извещает клиента по последнему известному адресу о
необходимости получения остатка денежных средств, а в случае
отсутствия клиента остаток денежных средств хранится на системном
учете (на балансе) банка. При этом денежные средства должны
учитываться на отдельном сводном счете в группе банковских вкладов
(депозитов) до востребования (для микрофинансовых компаний,
кредитных союзов, привлекающих депозиты, - в группе депозитов)
с обязательным внесистемным учетом их по каждому клиенту в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.»;
−− Инструкцию дополнить пунктом 52-1 следующего содержания:
«52-1. Денежные средства юридических лиц по договору
банковского счета могут учитываться на отдельном сводном счете не
менее трех лет.
По истечении установленного срока, если вероятность оттока
денежных средств в связи с обращением клиентов о возврате
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денежных средств низкая, банк имеет право списать вышеуказанные
обязательства с баланса и учитывать бессрочно с обязательным
внесистемным учетом их по каждому клиенту.
В случае обращения клиента с заявлением о возврате денежных
средств по договору банковского вклада (депозита) после списания с
баланса банк обязан возместить денежные средства клиенту за счет
собственных средств.»;
−− пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор
банковского счета или банковского вклада (депозита) с обязательным
закреплением данного условия в договоре и уведомлением клиента
за один календарный месяц до закрытия счета в случае, если:
−− сумма денежных средств, находящихся на счете клиента,
окажется ниже минимального размера, предусмотренного договором
банковского счета;
−− на счете клиента в течение определенного договором срока
отсутствуют денежные средства либо по счету не производились
операции по распоряжению клиента;
−− клиентом не представлены соответствующие документы,
необходимые для выполнения требований идентификации и
верификации клиента и установления бенефициарного собственника
(выгодоприобретателя), проведению операций по счету;
−− клиентом не представлены соответствующие документы,
необходимые для проведения операций по счету, подтверждающие
экономическую целесообразность совершаемой операции и
действительность осуществления клиентом реальной экономической
деятельности;
−− представлены недостоверные документы.
Если в отношении клиента имеются сведения об участии
в террористической и экстремистской деятельности или
распространении оружия массового уничтожения, полученные в
соответствии с нормами законодательства Кыргызской Республики,
банк должен без предварительного уведомления клиента
заблокировать средства данного клиента на три рабочих дня и
уведомить об этом уполномоченный государственный орган в
области противодействия легализации (отмыванию) преступных
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доходов и финансированию террористической или экстремистской
деятельности в установленном законодательством Кыргызской
Республики порядке.
Дальнейшее разблокирование средств осуществляется на
основании решения уполномоченного государственного органа в
области противодействия легализации (отмыванию) преступных
доходов и финансированию террористической или экстремистской
деятельности.»;
−− пункт 54 признать утратившим силу;
−− пункт 5 Приложения 1 изложить в следующей редакции:
«5. Для удостоверения личности физических лиц принимаются
следующие документы:
1) для граждан Кыргызской Республики:
−− паспорт гражданина Кыргызской Республики (ID карта);
−− общегражданский паспорт (загранпаспорт) гражданина
Кыргызской Республики при наличии в их общегражданском паспорте
отметки дипломатического представительства или консульского
учреждения Кыргызской Республики о постановке на консульский
учет или на постоянное место жительства и действительного вида
на жительство страны пребывания, а также о семейном положении;
−− свидетельство о рождении (для открытия счета в пользу
несовершеннолетних лиц до 14 лет, а также для открытия счета самим
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет);
−− удостоверение личности офицера, прапорщика или военный
билет военнослужащего срочной службы.
2) для иностранных граждан:
−− паспорт иностранного гражданина либо иной документ,
установленный законом или признаваемый в соответствии с
международными соглашениями Кыргызской Республики в качестве
документа, удостоверяющего личность;
−− документ, подтверждающий право иностранного гражданина
или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской
Республике: вид на жительство, разрешение на временное
проживание, виза или иной документ, выданный в установленном
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законодательством Кыргызской Республики порядке, для беженцев удостоверение беженцев.»;
−− в пункте 3 Приложения 3 слова «Базельского комитета по
надзору» заменить словами «Базельского комитета по банковскому
надзору».
2. Внести в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по
предоставлению коммерческими банками Кыргызской Республики
клиентам индивидуальных банковских сейфов для хранения
ценностей» от 12 сентября 2012 года № 37/2 следующее изменение:
в Инструкции по предоставлению коммерческими банками
Кыргызской Республики клиентам индивидуальных банковских
сейфов для хранения ценностей, утвержденной вышеуказанным
постановлением:
−− пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Арест на предметы, хранящиеся в сейфе, может быть наложен
в случаях, предусмотренных законами Кыргызской Республики.
При наложении ареста на предметы, находящиеся в банке на
хранении, немедленно прекращаются любые расходные операции
по перемещению предметов.
Вскрытие, обыск, осмотр, выемка и другие следственные
действия в отношении предметов, хранящихся в сейфе, могут быть
произведены следственными органами по возбужденным уголовным
делам исключительно на основании судебного акта.
Вскрытие, обыск или выемка предметов, хранящихся в сейфе,
а также наложение ареста на эти предметы, осуществляется в
присутствии уполномоченных сотрудников банка в соответствии
с внутренними документами банка. При этом составляется
опись содержимого сейфа, которая должна быть подписана
присутствующими сотрудниками банка, а также должна быть
проведена видеосъемка процесса вскрытия, обыска или выемки
предметов, хранящихся в сейфе.».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК
БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 17 мая 2017 года № 19\11

О внесении изменений и дополнений
в некоторые нормативные правовые акты
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 нормативные
правовые акты Национального банка Кыргызской Республики
(прилагаются):
−− постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «О некоторых нормативных правовых актах
Национального банка Кыргызской Республики» от 30 июня 2010 года
№ 52/4;
−− постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении «Порядка работы коммерческих
банков и других финансово-кредитных учреждений, лицензируемых
и регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики с
залоговым имуществом» от 4 июля 2012 года № 28/7;
−− 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.
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. Настоящее постановление вступает в силу 22 июня 2017 года.
4. Управлению методологии надзора и лицензирования довести
настоящее постановление до сведения коммерческих банков,
специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО
«Финансовая компания кредитных союзов», Государственного
банка развития Кыргызской Республики, областных управлений и
представительства Национального банка Кыргызской Республики в
Баткенской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики
Джусупова Т.Дж.
И.о.Председателя

Н. Жениш
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 17 мая 2017 г. № 19\11

Изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые
акты Национального банка Кыргызской Республики
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах
Национального банка Кыргызской Республики» от 30 июня 2010 года
№ 52/4 следующие изменения и дополнения:
−− в пункте 1 слова «финансово-кредитных учреждениях»
заменить словами «финансово-кредитных организациях»;
в Положении «О минимальных требованиях по управлению
кредитным риском в коммерческих банках и других финансовокредитных учреждениях, лицензируемых Национальным банком
Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным
постановлением:
−− наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение «О минимальных требованиях по управлению кредитным
риском в коммерческих банках и других финансово-кредитных
организациях, лицензируемых Национальным банком Кыргызской
Республики»;
−− по всему тексту слова «финансово-кредитные учреждения»
в различных падежах заменить словами «финансово-кредитные
организации» в соответствующих падежных формах;
−− по всему тексту Положения слово «инсайдер» заменить
словами «связанное с банком лицо» в соответствующих падежных
формах;
−− в пункте 1:
первое предложение исключить;
во втором предложении слово «Положение» заменить словами
«Настоящее Положение»;
−− пункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
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«Кредитная политика банка должна основываться на принципах
ответственного кредитования: добросовестность, прозрачность,
достоверность, партнерство по отношению к заемщикам, учет их
экономических интересов и финансовых возможностей.»;
−− в пункте 8:
абзац тринадцатый подпункта 8.1. изложить в следующей
редакции:
«- критерии оценки стоимости и приемлемости залога, в том
числе по оценке рисков, связанных с тем, что предмет залога
является единственным жильем заемщика/залогодателя на момент
оформления кредита;»;
дополнить пункт подпунктом 8.8. следующего содержания:
«8.8. Принципы ответственного кредитования, содержащие
требования по разработке и внедрению системы оценки и отчетности,
направленные на предотвращение перекредитованности (когда
у заемщика имеются параллельные обязательства, в том числе
в более чем в одной финансово-кредитной организации, в связи с
чем долговая нагрузка заемщика может превысить возможности
заемщика обслуживать его обязательства).»;
−− в пункте 12:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Совет директоров банка обязан пересматривать кредитную
политику на ее адекватность, системы лимитов, инструментов и
процедур управления кредитным риском, систему внутреннего аудита
по управлению кредитными рисками. Совет директоров банка также
при необходимости обязан пересматривать кредитную политику, по
мере изменений в профиле риска банка, нормативных правовых
актах Национального банка, организационной структуре и кадровом
составе банка, а также развития и совершенствования операций
банка, оказавших влияние на процесс кредитования, и изменений,
происходящих в экономике республики и странах, где есть партнеры
у банка и его клиентов, влияющих на процесс кредитования, но не
реже чем один раз в год.»;
дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания:
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«Банк может разработать систему внутреннего рейтинга рисков
по управлению кредитным риском. Система внутреннего рейтинга
рисков должна соответствовать природе, размерам и сложности
осуществляемых видов деятельности банка. Кроме того, банк
обязан постоянно вести базу данных и вести журнал учета кредитов,
по которым при выдаче принимались нестандартные решения
(индивидуальные процентные ставки, структура залога и другое).
Во внутренних политиках банка должны быть предусмотрены
требования по проверке фактов, свидетельствующих о том,
что предмет залога является единственным жильем заемщика/
залогодателя на момент принятия решения о его взыскании во
внесудебном порядке. В случае, если на момент взыскания предмета
залога, заложенное недвижимое имущество является единственным
жильем заемщика/залогодателя, то обращение взыскания на это
имущество должно осуществляться по решению суда.»;
−− пункт 12-2. изложить в следующей редакции:
«12-2. Банк должен обеспечить периодическое обучение
сотрудников по кредитованию и мониторингу вопросам анализа
и оценки платежеспособности заемщика с учетом внедренной
в банке методики по оценке платежеспособности заемщиков,
работы с проблемными кредитами, а также по другим вопросам
кредитования, в том числе коммуникации с клиентами, и по другим
требованиям законодательства Кыргызской Республики и принципам
ответственного кредитования.»;
−− в пункте 25:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Для определения целесообразности предоставления кредита,
а также проведения анализа платежеспособности заемщика банк
должен потребовать от заемщика следующие документы:»;
дополнить абзацами тринадцатым и четырнадцатым следующего
содержания:
«В банке должны быть внутренние процедуры по работе с данными
клиентов, содержащими требования по обеспечению сохранности
и защиты данных. Сотрудники банка при сборе информации и
проведении бесед с клиентами должны дать четкое разъяснение
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клиентам: в каких случаях могут быть использованы данные клиента
в соответствии с законодательством.
Для использования фотоснимков или видеозаписей с
изображением клиента (ов), аудиозаписей и иной информации о них
в рекламных, маркетинговых материалах и в других публичных целях
необходимо получение на это письменного согласия клиента (ов).»;
−− абзац второй пункта 26 изложить в следующей редакции:
«- право клиента на безвозмездной основе (за исключением
случаев, когда банком взимается комиссия по установленному
тарифу за рассмотрение заявки клиента) отказаться от получения
кредита с момента подписания кредитного договора до момента
получения денежных средств либо осуществления платежа по
оплате за имущество в рамках лизинга;»;
−− пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Банк, принимая на себя риски, связанные с предоставлением
кредита, должен проверять достоверность информации,
представленной клиентом, в том числе по доходам клиентов, которые
имеют доходы, не подтвержденные документально, как до момента
выдачи кредита, так и в последующем - до полного возврата средств
банка, не реже, чем один раз в год, с учетом требований, указанных в
пункте 63-1 настоящего Положения.»;
−− предложение шестое абзаца третьего пункта 30 изложить в
следующей редакции:
«Кроме того, необходимо запросить информацию (кредитный
отчет) о заемщике и, по усмотрению Банка, о связанных с заемщиком
лицах, при наличии их согласия в соответствии с законодательством,
в одном или нескольких кредитных бюро.»;
−− первое предложение пункта 31 изложить в следующей
редакции:
«Банк также должен провести собеседование с потенциальным
заемщиком с целью разъяснения последствий неисполнения
или ненадлежащего исполнения принятых им обязательств по
кредитному договору (о чем заемщик расписывается в кредитном
договоре) и определения факторов, указанных в пункте 30 настоящего
Положения. »;
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−− пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. После принятия положительного решения о предоставлении
клиенту кредита и обсуждения с ним всех условий, необходимо
заключить с заемщиком кредитный договор, соответствующий
требованиям законодательства Кыргызской Республики.»;
−− пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Договор и прилагаемый к нему перечень прав, расходов
(платежей) клиентов банка, заключаемые между банком и клиентом, а
также другие соглашения, заключаемые между банком и клиентом по
согласованию, составляются на государственном или официальном
языке (при необходимости текст договора может быть переведен на
другой язык), при этом текст кредитного договора должен быть ясным
и доступным для восприятия и понимания заемщиками. Права и
обязанности клиента, вытекающие из условий кредитного договора,
должны быть отражены в отдельном разделе. Шрифт, используемый
в кредитном договоре со всеми приложениями, должен быть
одинаковым по всему тексту договора. Размер шрифта должен быть
не менее 12.»;
−− первое предложение пункта 40 изложить в следующей
редакции:
«При заключении кредитного договора следует оговорить все
условия, на которых выдается и будет погашаться кредит для того,
чтобы в дальнейшем избежать возможных проблем с возвратностью,
при этом банк не вправе в одностороннем порядке менять
первоначальные условия кредитного договора, если это ухудшает
права и/или увеличивает обязанности заемщика.»;
−− абзац восьмой пункта 41 изложить в следующей редакции:
«- условия предоставления информации о клиенте в кредитное
бюро, а также иные случаи использования данных о клиенте в
соответствии с законодательством;»;
−− пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Неотъемлемой частью кредитного договора между банком и
заемщиком является перечень расходов (платежей) клиентов банка
и штрафных санкций, который составляется в табличной форме в
соответствии с Приложением 6.
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В кредитный договор запрещается включение дополнительных
сборов, комиссионных и других платежей, помимо публикуемых
или установленных банком, согласно Приложению 6, а также
иных сопутствующих услуг на платной основе, вне зависимости от
договоренности с заемщиком.
Банк должен ознакомить клиента с указанным перечнем и при
необходимости предоставить клиенту разъяснения по порядку
расчетов кредита, пени, штрафа, порядку получения/погашения
кредита, в том числе с использованием банковских платежных
карт, и о возможных рисках, неплатежеспособности в условиях
роста обменного курса иностранной валюты, если кредит получен
в иностранной валюте, а ожидаемый доход (или его часть) - в
национальной валюте и другие, а также получить согласие клиента,
свидетельством которого будет являться его подпись.
При просрочке по оплате/погашению процентов по основной
сумме кредита и/или просрочке по оплате/погашению основной
суммы кредита, начисление неустойки (штрафа, пени) должно
производиться на сумму просроченной задолженности и за
фактический срок просроченной задолженности.
Банк должен указать все расходы клиента банка, связанные с
предоставлением, использованием и возвратом кредита, согласно
кредитному договору и внутренним процедурам банка. Стоимость
расходов по услугам третьих лиц (плата за услуги страхования,
нотариуса и др.) для осведомленности клиента банк указывает по
действующим тарифам третьих лиц на дату заключения договора с
указанием того, что данные расходы могут измениться в будущем.
Кроме того, кредитный договор должен содержать:
−− обязанность клиента физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, предоставлять информацию
о наличии кредитов в других финансово-кредитных организациях,
включая кредиты супруга(и), родителей и детей, и о соблюдении
кредитной дисциплины по данным кредитам не реже чем, один раз
в полгода;
−− обязанность банков предоставлять в течение трех рабочих
дней по запросу заемщика информацию о получении кредита и о
соблюдении кредитной дисциплины заемщиком по данному кредиту
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для ее предоставления в другую финансово-кредитную организацию,
а также предоставлять четкую и точную информацию о счете заемщика
(выписки со счета, чека, состояние баланса, подтверждение платежа
по кредиту и другую необходимую информацию);
−− обращение взыскания на предмет залога исключительно
через суд, если предмет залога: имеет значительную историческую,
художественную или иную культурную ценность для общества,
либо является единственным жильем, принадлежащим на праве
собственности физическому лицу.»;
−− пункт 61 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Исключения из бланковых кредитов составляют кредиты, которые
выдаются на сумму меньше или равную 150 000 сом, с аннуитетным
графиком погашения и сроком не более чем 24 месяцев. Сумма такого
кредита не должна превышать годовую чистую платежеспособность
заемщика (все доходы и расходы заемщика).
Максимальный размер риска по кредитам, исключенным
из расчета бланковых кредитов, не должен превышать 20% от
бланковых кредитов.»;
−− первое предложение абзаца второго пункта 61-1 изложить в
следующей редакции:
«- при наличии политики (может быть составной частью
кредитной политики) по групповому кредитованию, одобренной
Советом директоров банка, и других нормативных правовых актов
(процедура рассмотрения/одобрения/отказа заявок, процесс
группового кредитования, мониторинг, классификация групповых
кредитов, информирования членов группы правилам обращения
с информацией о дате выдачи и погашения кредита, и возможных
проблемах с погашением задолженности по кредиту).»;
−− пункт 69 дополнить абзацами семнадцатым и восемнадцатым
следующего содержания:
«В случае возникновения проблем с погашением кредита
заемщики должны быть информированы о политике банка по
работе с проблемными кредитами, в том числе о возможности
реструктуризации своего кредита.
Банку требуется провести анализ проблемных заемщиков на
предмет успешности (достаточность аккумулируемых средств
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для обслуживания долга) принятых мер, реструктуризации
(рефинансирования) кредита путем расширенного мониторинга.»;
−− пункт 70 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«При проведении работ с проблемными кредитами, проведении
встреч, бесед и других мероприятий, сотрудники банка должны
придерживаться принятого делового и профессионального этикета
поведения, нормы которого должны быть регламентированы во
внутренних документах банка.»;
−− пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74. В случае признания кредита «проблемным» необходимо
разработать план действий банка, направленный на возврат
кредита, который включает в себя ряд мероприятий. При этом
банку необходимо изучить финансовое положение заемщика путем
проведения расширенного мониторинга на предмет достаточности
аккумулируемых средств.».
2. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка работы
коммерческих банков и других финансово-кредитных учреждений,
лицензируемых и регулируемых Национальным банком Кыргызской
Республики с залоговым имуществом» от 4 июля 2012 года № 28/7,
следующие изменения и дополнения:
−− в наименовании и пункте 1 вышеуказанного постановления
слова «финансово-кредитных учреждений» заменить словами
«финансово-кредитных организаций»;
в Порядке работы коммерческих банков и других финансовокредитных учреждений, лицензируемых и регулируемых
Национальным банком Кыргызской Республики с залоговым
имуществом, утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− наименование Порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок работы коммерческих банков и других финансовокредитных организаций, лицензируемых и регулируемых
Национальным банком Кыргызской Республики, с залоговым
имуществом»;
−− по всему тексту слова «финансово-кредитные учреждения»
в различных падежах заменить словами «финансово-кредитные
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организации» в соответствующих падежных формах, соответственно
аббревиатуру «ФКУ» заменить аббревиатурой «ФКО»;
−− пункт 1 признать утратившим силу;
−− абзац девятый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«- порядок изъятия и реализации заложенного имущества, с учетом
требований законодательства об обращении взыскания на предмет
залога, имеющего значительную историческую, художественную
или иную культурную ценность для общества, а также являющимся
единственным жильем, принадлежащим на праве собственности
физическому лицу.»;
−− в пункте 23-1 слово «недвижимостью» заменить словами
«недвижимым имуществом».
3. 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 изменения:
−− в наименовании и в пункте 1 слово «недвижимостью» заменить
словами «недвижимым имуществом»;
в Положении об отдельных сделках/операциях коммерческих
банков и микрофинансовых компаний Кыргызской Республики с
недвижимостью, утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− в наименовании и по всему тексту Положения слово
«недвижимость» в различных падежах заменить словами
«недвижимое имущество» в соответствующих падежах;
−− по всему тексту Положения слова «инсайдеры/
аффилированные» в различных падежах заменить словами
«аффилированные/связанные с банком» в соответствующих падежах;
−− пункт 1 признать утратившим силу;
−− в абзаце пятом пункта 3 слова «прочая недвижимость» заменить
словами «недвижимое имущество, перешедшее во владение банка»;
−− пункт 4 признать утратившим силу;
−− в пункте 6:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
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«а) право собственности на недвижимое имущество, полученное
банком в счет погашения ранее выданных кредитов/сделок, несущих
в себе кредитный риск, зарегистрировано в уполномоченном
регистрационном органе (в том числе на основании гражданскоправовых сделок);»;
−− в подпункте «а» пункта 31 слово «инсайдера» заменить
словами «связанного с банком лица».
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