
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫНЫН

ЧЕНЕМДИК 
АКТЫЛАРЫ

№ 5/2018

НОРМАТИВНЫЕ 
АКТЫ

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкынын ченемдик актылары

Редакциялык коллегия:
Төрага: Сыдыков А. К.
Коллегия мүчөлөрү: Темиров К. А.
 Жаныбекова Ч. А.
 Солтобаева Р. Т.
Жооптуу катчы: Куанбек кызы Н.

Басылманын мазмунуна тиешелүү маселелер боюнча маалымат алуу үчүн:
Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 
Юридикалык башкармалыгына:
телефон: (996 312) 61 10 38 телефону
факс: (996 312) 61 10 59 факсы боюнча кайрылсаңыздар болот
http://www.nbkr.kg

Басылманы таркатуу маселеси боюнча:
Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
басылмалары бөлүмүнө:
телефон: (996 312) 61 08 59 телефону
факс: (996 312) 61 09 92 факсы боюнча кайрылсаңыздар болот
http://www.nbkr.kg

Республиканын коммерциялык банктарын жана коомчулукту Улуттук 
банктын ченемдик документтери жана банктын иши жөнүндөгү расмий 
маалыматтар менен камсыз кылуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын 
банктык мыйзамдарын кеңири жайылтуу үчүн Улуттук банктын ченемдик 
актыларын расмий жарыялоо бул басылманын негизги максаты болуп 
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Басылма айына бир жолу кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланып турат.
Уюштуруучусу – Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы.
Басылма Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде каттоодон өткөн 
жана 1998-жылдын 5-октябрында 321-номердеги күбөлүктү алган.

Жоопкерчилиги чектелген коом «M-Maxima» тарабынан даярдалган жана 
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Бишкек шаары, Горький көчөсү, 48/1-6.
2019-жылдын 6-февралында басууга кол коюлган.
2019-жылдын 11-февралында басылган.
100 нускада чыгарылат.

© Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2018-жыл.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксатысыз басылманы кайсы 
формада, кайсы каражаттар менен болбосун көчүрүп басууга жана таркатууга 
жол берилбейт. Кайра басууда жана андан шилтеме келтирүүдө «Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» басылмасына таянуу 
зарыл.
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Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкынын башка басылмалары

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету
Басылма Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (Улуттук банктын) 
өткөн жыл үчүн отчету болуп саналат. Ал өзүндө республиканын 
экономикалык өнүгүшү жана акча-кредит саясаты, финансылык отчеттуулук, 
Улуттук банк жөнүндө жалпы маалыматтарды, статистикалык тиркемелерди 
камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык көрөт.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени
Бул ай сайын чыгарылуучу маалыматтык басылма Кыргыз Республикасынын 
негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрү, экономика секторлору боюнча 
статистикалык маалыматтарды камтыйт. Кыргыз, орус жана англис 
тилдеринде жарык көрөт.

Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми
Басылмада тышкы секторду өнүктүрүү тенденциялары жана төлөм 
балансы, тышкы соода, эл аралык камдар, тышкы карыз жана Кыргыз 
Республикасынын инвестициялык позициялары боюнча маалыматтар 
чагылдырылат. Чейрек сайын – январь, май, июль, октябрь айларында 
кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланып турат.

Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу 
жөнүндө отчет
Бул отчет финансылык туруктуулукка таасир этүүчү тышкы жана ички 
экономикалык факторлор боюнча Улуттук банктын жалпы баа берүүсүн, 
банктардын жана башка финансылык ортомчулук институттарынын абалын, 
ошондой эле Кыргызстандын финансы рынокторунун күндөлүк абалын жана 
финансы секторунун туруктуулугун талдап-иликтөөнү чагылдырат. Жарым 
жылдык негизде кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.



Другие издания Национального банка 
Кыргызской Республики

Годовой отчет Национального банка Кыргызской Республики
Данная публикация является отчетом Национального банка Кыргызской 
Республики (НБКР) за прошедший год. Содержит краткую информацию 
об экономическом развитии республики и денежно-кредитной политике, 
финансовую отчетность НБКР, общие сведения о НБКР, статистические при-
ложения. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики
Это ежемесячное информационное издание содержит статистические све-
дения 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, меж-
дународным резервам, внешнему долгу и международной инвестиционной 
позиции Кыргызской Республики. Публикуется ежеквартально в январе, мае, 
июле, октябре на кыргызском, русском и английском языках.

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

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 26-ноябрындагы 
№ 2018-П-07/49-2-(ДКП)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 
эсептик чен өлчөмү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 24, 28 жана 
68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банктын эсептик чени жылдык 4,75 пайыз өлчөмүндө 
белгиленсин.

2. Токтом 2018-жылдын 27-ноябрынан тартып күчүнө кирет.
3. Экономика башкармалыгы эсептик чен өлчөмү жөнүндө 

маалыматтын Улуттук банктын расмий интернет-сайтында, токтом 
кабыл алынгандан кийинки жумуш күнү ичинде жарыялышын камсыз 
кылсын.

4. Токтомдун аткарылышын контролдоо Экономика 
башкармалыгын тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкынын төрагасынын орун басарына жүктөлсүн.

Төрага Т. Абдыгулов



11

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 7-декабрындагы 
№ 2018-П-15/52-6-(НПА) токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 
3-сентябрындагы № 50/1 «Ликвиддүүлүктү колдоого 
кредит берүү жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» 

токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 
68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 
Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 3-сентябрындагы 
№ 50/1 «Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө» жобону 
бекитүү тууралуу» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр (кошо 
тиркелет) киргизилсин.

2. Юридика башкармалыгы:
 − токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий 

интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;
 − расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын 

ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде 
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын 
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин 
күчүнө кирет.

4. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы бул 
токтом менен Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын, 
Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык 
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башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн 
тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Бухгалтердик эсепке алуу 
жана отчеттуулук башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Улуттук 
банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага  Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банк Башкармасынын 
2018-жылдын 7-декабрындагы 
№ 2018-П-15/52-6-(НПА) 
токтомуна карата тиркеме

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 3-сентябрындагы 
№ 50/1 «Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө» 

жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 3-сентябрындагы 
№ 50/1 «Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө» жобону 
бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ликвиддүүлүктү 
колдоого кредит берүү жөнүндө» жобонун:

1) «Кредит/транш сунуштоо жөнүндө кредиттик келишимге карата  
күрөө келишими (Кыймылсыз мүлк)» 4-тиркемесинин:

 − 2.4.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«2.4.1. Күрөө предметин акысыз өткөрүп бербөөгө, күрөөгө 

койбоого, милдет жүктөбөөгө, алмаштырбоого, кандай болбосун 
түрдө пайдаланбоого, ошондой эле Күрөө кармоочунун жазуу 
жүзүндөгү макулдугу жок күрөө предметин ижарага бербөөгө»;

 − 5.5-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«5.5. Келишим Тараптардын ар бири үчүн бирден, ____ нускада 

түзүлгөн, башка нускалары - каттоо үчүн тиешелүү ыйгарым укуктуу 
органдарга жана нотариалдык конторага сунушталат.»;

2) «Кредит/транш сунуштоо жөнүндө кредиттик келишимге 
карата күрөө келишими (Кредиттик келишимдер боюнча талап кылуу 
укугу)» 5-тиркемесинин:

 − 2.1-пунктунун 6-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:
«6) ушул Келишим боюнча күрөө предмети болуп саналган 

кредиттер, талап кылуу укугу Улуттук банк Башкармасынын 
2017-жылдын 27-декабрындагы № 2017-П-15/54-4-(НПА) токтому 
менен бекитилген Күрөөлүк камсыздоо катары кабыл алынуучу 
кредит портфелин алууга карата минималдуу талаптарда каралган 
мүнөздөмөлөргө туура келет.»;



14

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

со
де

рж
ан

ие

«Кредит/транш сунуштоо жөнүндө кредиттик келишимге 
карата күрөө келишимине (Кредиттик келишимдер боюнча талап 
кылуу укугу)» карата 1-тиркемесинин Күрөөгө берилген кредиттик 
келишимдердин тизмеси төмөнкү редакцияда берилсин:

«
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Саны суммасы 
(сом түрүндө)

Үлүшү 
(% түрүндө)

Улуттук валютадагы кредиттер
Чет өлкө валютасындагы кредиттер

Жалпы кредиттик портфель

Кызмат орду ______________________________
(кол тамгасы) ___________________________ М.О.».
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 12-декабрындагы 
№ 2018-П-14/53-8-(ПС) токтому

«Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм 
уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо тууралуу

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 
68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 
Башкармасы токтом кылат:

1. «Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм 
уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо (кошо тиркелет) 
бекитилсин.

2. Төмөнкүлөр күчүн жоготкон катары таанылсын:
 − Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-ноябрындагы 

№ 71/11 «Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм 
уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» 
токтому;

 − Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-декабрындагы 
№ 2017-П-14/54-11-(НПА) «Улуттук банк Башкармасынын 
2015-жылдын 25-ноябрындагы № 71/11 «Төлөм системасынын 
операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо 
жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана 
толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтому.

3. Юридика башкармалыгы:
 − токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында 

жарыяланышын камсыз кылсын;
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 − расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын 
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде 
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын 
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин 
күчүнө кирет.

5. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана документ менен иш 
алып баруу бөлүмү ушул токтом менен Улуттук банктын тиешелүү 
түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен 
областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз 
Республикасынын коммерциялык банктарын, төлөм системасынын 
операторлорун жана төлөм уюмдарын тааныштырсын.

7. Токтомдун аткарылышын контролдоо төлөм системалары 
боюнча маселелерди тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын төрагасынын орун басарына жүктөлсүн.

Төрага Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банк Башкармасынын 
2018-жылдын 
12-декабрындагы 
№ 2018-П-14/53-8-(ПС) 
токтомуна карата тиркеме

Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм 
уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө

ЖОБО

1-глава. 
Жалпы жоболор

1. «Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм 
уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө» жободо (мындан ары 
– Жобо) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары 
– Улуттук банк) тарабынан төмөнкү иш багыттарын лицензиялоо 
тартиби белгиленген:

а) өз иш натыйжасынан болуп саналбаган, товарлар жана 
кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү үчүнчү жактардын пайдасына 
маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, 
ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм 
системасы аркылуу кабыл алууга жана өткөрүүгө, эсептешүүлөрдү 
жүзөгө ашырууга байланыштуу кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо;

б) үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча 
финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу жана 
сунуштоо (процессинг, клиринг) боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү 
төлөм системасынын, ошол процессинг, клиринг борборунун 
катышуучуларына сунуштоо.

2. Бул Жобонун талаптары коммерциялык банк менен түзүлгөн 
агенттик келишимдин негизинде калкка чекене банктык кызмат 
көрсөтүүлөрдү сунуштаган агенттердин ишине, өз ишин Улуттук 
банктан алынган лицензиянын негизинде жүзөгө ашырган банк эмес 
финаны-кредит уюмдарынын ишине таркатылбайт.

3. Ушул Жобонун талаптары бузууга жол берилген шартта Улуттук 
банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төлөм 
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системасынын операторуна жана/же төлөм уюмуна карата таасир 
этүү чараларын колдонууга укуктуу.

4. Бул Жободо Кыргыз Республикасынын «Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери 
жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасынын төлөм системасы 
жөнүндө» мыйзамдарында каралган аныктамаларга ылайык келген 
терминдер колдонулган.

Мындан тышкары, Жобонун чегинде төмөнкү терминдер жана 
аныктамалар колдонулат:

Агент – төлөм уюму менен жеке адамдардан жана юридикалык 
жактардан төлөмдөрдү сунуштоочулардын пайдасына төлөмдөрдү 
кабыл алуу ишин жүзөгө ашыруу жөнүндө агенттик келишим түзгөн 
юридикалык жак же жеке ишкер.

Агенттик келишим – төлөм уюму менен агент ортосунда ушул 
Жободо көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча 
түзүлгөн агенттик келишим. Мында, агенттин сунуштоочу алдында 
иш-аракеттери үчүн төлөм уюму жооп берет.

Кызмат адамдары – аткаруучу органдын төлөм уюмунун күндөлүк 
ишин жүзөгө ашырган мүчөлөрү, Башкарманын мүчөлөрү, башкы 
директор/техникалык директор/директор (төлөм системасынын 
техникалык ишине жооп берген жетекчи), башкы директордун/
техникалык директордун/директордун орун басары, башкы бухгалтер/
бухгалтер.

Өтүнүч ээси – төлөм системасынын операторунун жана/же төлөм 
уюмунун ишин жүзөгө ашыруу үчүн лицензия алуу өтүнүчү менен 
Улуттук банкка кайрылган юридикалык жак.

Кардар – үчүнчү жактардын пайдасына төлөмдөрдү ишке 
ашырууда төлөм уюмдарынын кызмат көрсөтүүлөрүнөн пайдаланган 
жак.

Клиринг – төлөмдөрдү топтоо, иштеп чыгуу, тастыктоо жана 
системанын катышуучуларынын өз ара милдеттенмелерин эсептөө 
процесси.

Клиринг борбору – клиринг жүзөгө ашырылуучу уюм.
Лицензиат – Улуттук банктан тиешелүү ишти жүзөгө ашыруу 

укугун алган төлөм системасынын оператору жана/же төлөм уюму.
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Товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү 
сунуштоочу (мындан ары – сунуштоочу) – сатылган товарлар 
(аткарылган иштер, кызмат көрсөтүүлөр) үчүн кардардан акча 
каражаттарын алган юридикалык жак же жеке ишкер.

Юридикалык жак менен байланыштуу жактар:
1) ошол юридикалык жактын кызмат адамдары же алардын жакын 

туугандары;
2) юридикалык жактын капиталында тике же кыйыр түрдө олуттуу 

катышкан же/жана контролдукту жүзөгө ашырган башка юридикалык 
жактар же жеке адамдар;

3) ошол юридикалык жак жана анын кызмат адамдары олуттуу 
катышуучудан болгон же/жана контролдукту жүзөгө ашырган башка 
юридикалык жактар;

4) ушул терминдин 2 жана 3-пунктчаларында көрсөтүлгөн башка 
юридикалык жактардын аткаруу органынын мүчөлөрү жана алардын 
жакын туугандары;

5) жеке адамдар – ушул терминдин 2-пунктчасында көрсөтүлгөн 
жеке адамдардын жакын туугандары;

6) аларда ушул терминдин 2-пунктчасында көрсөтүлгөн жактар 
олуттуу катышуучудан болгон жана/же контролдукту жүзөгө ашырган 
башка юридикалык жактар.

5. Улуттук банк тарабынан берилүүчү лицензия мөөнөтсүз, 
ажыратып алынгыс болуп саналат жана аны үчүнчү жакка берүүгө 
болбойт.

6. Төлөм системасынын оператору жана төлөм уюму өз ишин, анын 
ичинде Улуттук банк тарабынан берилген лицензияда көрсөтүлгөн 
операцияларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 
жүзөгө ашырат.

7. Улуттук банк өтүнүч ээсинен/лицензиаттан анын ишине жана 
алардын уюштуруучуларынын ишине тиешелүү маалыматтарды, 
кызмат адамдары, аффилирленген жана байланыштуу жактары, 
агенттери, ошондой эле аффилирленген жана байланыштуу 
жактардын пайдасына ишке ашырылган операциялар тууралуу 
маалыматтарды талап кылууга укуктуу. Өтүнүч ээси/лицензиат талап 
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кылынган маалыматты Улуттук банк аныктаган мөөнөттө берүүгө 
милдеттүү.

8. Процессинг жана электрондук акчаларды жайылтуу боюнча 
кызматтарды сунуштоо жагында ишин башташкан/токтотушкан 
лицензиаттар, бул ишти анык баштоого же токтотууга чейинки 
кеминде бир ай мурда, уюмдун аталышын, системанын аталышын 
көрсөтүп, банк-эмитент менен түзүлгөн тиешелүү келишимдердин 
көчүрмөлөрүн кошо тиркөө менен бул тууралуу Улуттук банкка 
билдиришет. Ишти баштоо тууралуу билдирүүдө алдын ала 
пландаштырылган иш, электрондук акчаларды пайдалануу 
менен пландаштырылып жаткан операциялардын масштабы 
жана мүнөзү тууралуу маалыматтар да көрсөтүлөт. Процессингди 
жана электрондук акчаны жайылтуу ишин токтотууга ниеттенген 
лицензиаттар алар ортосунда түзүлгөн келишим шарттарына ылайык 
банк-эмитентке жана өз кардарларына маалымдоого тийиш.

9. Лицензиаттар өз агенттери жөнүндө төмөнкү актуалдуу 
маалыматтарга ээ болууга тийиш:

а) эгерде агент юридикалык жак болсо – анын аталышы, 
юридикалык дареги (жайгашкан жери), байланышуу маалыматтары 
(телефон, факс, электрондук почта);

б) эгерде агент жеке ишкер болсо – жеке ишкердин мамлекеттик 
каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнө же Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык берилген патентине тиешелүү маалыматтар.

10. Лицензиаттар бардык өзгөрүүлөр, анын ичинде уставдык 
капитал өлчөмүнүн, аткаруу органынын, уюштуруучулар 
курамынын, айкын жайгашкан жеринин жана юридикалык дарегинин 
өзгөргөндүгү, ошондой эле обочолонгон түзүмдүк бөлүмдөрү жана 
туунду юридикалык жактары тууралуу маалыматты (ырастоочу 
документтердин көчүрмөлөрүн кошо тиркөө менен) 5 (беш) жумуш 
күнү ичинде Улуттук банкка маалымдоого милдеттүү.
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2-глава. 
Өтүнүч ээлерин/лицензиаттарды 

уюштуруучуларга карата талаптар
11. Жеке адамдар жана/же юридикалык жактар төлөм 

системасынын операторунун жана/ же төлөм уюмунун уюштуруучусу 
боло алышат.

12. Төмөнкү жактар төлөм системасынын операторунун жана/же 
төлөм уюмунун уюуштуруучусу боло алышпайт:

1) тизмеги Улуттук банк тарабынан аныкталган оффшордук 
аймактарда жашаган жана/же каттоодон өткөн же болбосо 
оффшордук аймактарда каттоодон өткөн аффилирленген жактар 
алардын катышуучусунан болгон жеке адамдар жана юридикалык 
жактар;

2) өз иши, финансылык абалы, катышуучуларынын курамы 
жөнүндө маалыматтарды жана бенефициардык менчик ээлерин 
кошо алганда, юридикалык жактын катышуучуларын так 
идентификациялоого жана алар боюнча иликтөөлөрдү жүргүзүүгө 
мүмкүнчүлүк берген кандай болбосун башка маалыматтарды жана 
документтерди сунуштабаган, же болбосо бенефициардык менчик 
ээлерин кошо алганда, юридикалык жактын катышуучуларын так 
идентификациялоого жана алар боюнча иликтөөлөрдү жүргүзүүгө 
мүмкүндүк бербеген маалыматтарды сунуштаган, ошондой эле 
өзүнүн кынтыксыз ишкердик аброюн тастыктай албаган жеке адамдар 
жана юридикалык жактар.

3-глава. 
Өтүнүч ээлеринин/лицензиаттардын кызмат 

адамдарына карата талаптар
13. Лицензиаттын ишин талаптагыдай уюштуруу максатында, анын 

штатында төраганын (жетекчинин), техникалык директордун, башкы 
бухгалтердин кызмат орду каралууга жана алар башкаруунун аткаруу 
органынын курамына кирүүгө тийиш. Төраганын жана техникалык 
директордун кызматтарын айкалыштырууга жол берилет.

14. Аткаруу органынын төрагасы төмөнкүдөй талаптарга жооп 
берүүгө тийиш:

 − жогорку билимдүү;
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 − акыркы 5 (беш) жыл ичинде экономикалык жана/же юридикалык 
жана/же техникалык чөйрөдө иш алып барган компаниянын жетекчиси 
кызматында кеминде 1 (бир) жылдык иш тажрыйбасына ээ;

 − терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу 
менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы 
аракеттенүү чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын 
терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу 
менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы 
аракеттенүү боюнча курстан өткөндүгү жөнүндө күбөлүгү болууга 
жана ал күбөлүктүн көчүрмөсү берилүүгө тийиш;

 − сот жообуна тартылбаган.
15. Техникалык директор төмөнкүдөй талаптарга жооп берүүгө 

тийиш:
 − жогорку техникалык билимдүү;
 − маалымат технологиялары жана ушул сыяктуу чөйрөдө 

кеминде 3 (үч) жылдык, анын ичинде жетекчи кызмат ордунда 
кеминде 1 (бир) жылдык иш тажрыйбасына ээ;

 − сот жообуна тартылбаган.
16. Башкы бухгалтер төмөнкүдөй талаптарга жооп берүүгө тийиш:

 − жогорку же болбосо орто-кесиптик билимдүү;
 − бухгалтер кызматында кеминде 1 (бир) жылдык иш 

тажрыйбасына ээ;
 − ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тиешелүү уруксатына/

лицензиясына ээ билим берүү мекемелеринен алган бухгалтердик 
эсепке алуу жана финансылык отчеттуулуктун эл аралык 
стандарттары боюнча билимин тастыктаган сертификаты болууга 
жана ал сертификаттын көчүрмөсү берилүүгө тийиш;

 − сот жообуна тартылбаган.
17.  Ушул жобонун 13-пунктунда белгиленген кызмат орундары 

боюнча кызмат адамдары жок учурда алардын милдетин аткаруу, 
лицензиаттын штаттык кызматкеринен болгон жана тиешелүү 
милдетти аткаруу үчүн кесиптик көндүмдөргө жана билимге ээ адамга 
жүктөөгө жол берилет.
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4-глава. 
Документтерди кароо тартиби

18. Лицензия алуу үчүн документтер Улуттук банкка, анын 
областтык башкармалыктарына жана Баткен областындагы 
өкүлчүлүгүнө (өтүнүч ээси катталган жер боюнча) берилиши мүмкүн.

19. Улуттук банкка ушул Жобого ылайык сунушталуучу жана 
бирден көп барактан турган бардык документтердин ар бир барагына 
номер жана жетекчинин кол тамгасы коюлуп, өтүнүч кат ээсинин 
мөөрү менен күбөлөндүрүлүүгө тийиш. Улуттук банктын талабы 
боюнча айрым документтер электрондук формада берилиши мүмкүн.

20. Улуттук банк тарабынан документтерди кароо мөөнөтү 
30 (отуз) календардык күндү түзөт.

21. Лицензия алууга тапшырылган документтер топтомун кароодо 
Улуттук банк документтер тапшырылган күндөн тартып 10 (он) жумуш 
күнү ичинде өтүнүч ээсин алдын ала текшерүүгө укуктуу.

22. Алдын ала текшерүүдө, автоматташтырылган системалардын 
иш жөндөмдүүлүгүн жана сунушталган документтердин ушул жобонун 
26-пунктунун талаптарына ылайык келүүсү текшерилет.

23. Эгерде документтер ушул Жободо белгиленген талаптарга 
жооп бербесе жана/же болбосо документтер топтому толук 
сунушталбаса жана/же болбосо өтүнүч катты жана документтерди 
кароо мезгили ичинде кошумча документтер сунушталса, анда 
өтүнүч катты жана документтерди кароо мөөнөтү ушул Жобонун 
талаптарын канааттандырган кошумча документтер алынган күндөн 
тартып кайрадан эсептеле баштайт.

24. Ушул Жобонун 23-пунктунда көрсөтүлгөн кошумча 
документтер Улуттук банкка кат жүзүндө маалымдалгандан кийинки 
15 (он беш) жумуш күнү ичинде сунушталууга тийиш. Эгерде 
документтер Жобонун талаптарына жооп бербесе же эки же андан 
көп жолу толук эмес көлөмдө же болбосо көрсөтүлгөн мөөнөттөн кеч 
сунушталса, Улуттук банк аларды кароодон баш тартат. Лицензия 
алуу үчүн документтер топтомун кайрадан тапшырууга Улуттук 
банк документтерди кароодон баш тарткан күндөн тартып алты ай 
өткөндөн кийин гана жол берилиши мүмкүн.

25. Лицензияны алууга берилген өтүнүч кат жана документтер 
кайтарылып алынган шартта, же болбосо лицензияны берүүдөн баш 
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тарткан учурда же ушул жобонун чегинде мурда берилген лицензия 
кайтарылып алынган учурда Улуттук банкка сунушталган документтер 
жана анын көчүрмөлөрү өтүнүч ээлерине кайтарылып берилбейт.

5-глава. 
Лицензиялоо тартиби 

§ 1. Лицензия алуу үчүн зарыл документтер
26. Ушул Жобонун 1-пунктунда көрсөтүлгөн ишти жүзөгө 

ашырууга лицензия алуу үчүн өтүнүч ээси Улуттук банкка төмөнкү 
документтерди мамлекеттик же расмий тилдерде бир нускада 
сунуштайт:

1) ушул Жобого карата 1-тиркемеде белгиленген форма боюнча 
түзүлгөн, өтүнүч ээсинин жетекчисинин кол тамгасы коюлган 
лицензия берүү жөнүндө өтүнүч кат;

2) уюштуруучу документтердин нотариалдык жактан 
күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү: ошол юридикалык жактын жетекчисинин 
кол тамгасы жана мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн устав, мамлекеттик 
каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүк, юридикалык жакты түзүү 
тууралуу, уставдык капиталдын өлчөмү жөнүндө, аткаруу органын 
тандоо жөнүндө чечим;

3) уюштуруучулар – юридикалык жактардын төмөнкү 
документтеринин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү: 
ошол юридикалык жактын жетекчисинин кол тамгасы жана мөөрү 
менен күбөлөндүрүлгөн уюштуруу документтери, мамлекеттик 
каттоодон өткөндүгү жөнүндө жана акыркы отчеттук күнгө карата 
түзүлгөн, салык органына тапшырылган финансылык отчет;

4) документтерди тапшыруу учурунда салык органдарынан 
салыктык карызынын жок экендигин тастыктаган маалымкат;

5) кеминде төмөнкүлөр камтылган бизнес-план:
 − операцияларды ишке ашырууда алдыга коюлган максаттарды 

аныктоо;
 − мындай операцияларды ишке ашыруудан күтүлгөн 

экономикалык натыйжалардын болжолдуу эсептери;
6) чарбалык иш каражаттарын сактоо жана пайдалануу үчүн 

коммерциялык банкта эсептешүү эсебин ачууга түзүлгөн келишимдин 
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көчүрмөлөрү;
7) төлөм уюмдары үчүн – сунуштоочулардын пайдасына кызмат 

көрсөтүүлөр үчүн калктан жана өз агенттеринен түшкөн акча 
каражаттарын сактоо жана пайдалануу максатында коммерциялык 
банкта эсептешүү эсебин ачууга түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү;

8) сунуштоочуга акча каражаттардын өткөрүлүп берилишин же 
алардын сатып алуучуга кайтарылып берилишин гарантиялаган, 
коммерциялык банк менен түзүлгөн төмөнкү келишимдердин биринин 
көчүрмөсү:

 − келип чыгышы мүмкүн болгон тобокелдиктер жана жоготуулар 
үчүн каралган камды сактоо боюнча мөөнөттүү банктык аманат 
(депозит) эсебин ачуу жөнүндө келишим;

 − алдын ала төлөө формасында сунуштоочуну тейлөө каралган 
келишим;

 − Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, келип 
чыгышы мүмкүн болгон тобокелдиктердин жана жоготуулардын ордун 
жабууну камсыз кылган банктык гарантия же башка келишимдер.

9) коммерциялык банктагы эсепке уставдык капиталдын 
100 пайызы салынгандыгын тастыктаган документ:

 − төлөм системасынын оператору үчүн кеминде 1 000 000 (бир 
миллион) сом;

 − төлөм уюму үчүн кеминде 2 000 000 (эки миллион) сом;
Өтүнүч ээси эки лицензия алууга документтерди тапшырган 

учурда, уставдык капитал кеминде 3 000 000 (үч миллион) сомду 
түзүүгө тийиш.

Өз иш натыйжасынан болуп саналбаган товарлар үчүн төлөмдөрдү 
жана эсептешүүлөрдү үчүнчү жактар-резидент эместердин 
пайдасына кабыл алуу жана жүргүзүү кызматтарын сунуштоо ишин 
жүзөгө ашырууда төлөм уюмунун уставдык капиталы кеминде 
5 000 000 (беш миллион) сом өлчөмүндө болууга тийиш.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында бюджетти болжолдоо 
жана аткаруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын 
Бирдиктүү казына эсебине чегерилүүгө тийиш болгон төлөөчүлөрдүн 
салыктарын төлөө, топтоо жана алардын төлөмдөрү боюнча акча 
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каражаттарын кабыл алууда төлөм уюму төмөнкүлөрдү аткарууга 
тийиш:

 − кеминде 10 000 000 (он миллион) сом өлчөмүндө уставдык 
капиталга ээ болууга;

 − бюджетти болжолдоо жана аткаруу боюнча ыйгарым укуктуу 
мамлекеттик орган менен тиешелүү келишимдик мамилелерде ушул 
талапты белгилөө жана тобокелдиктерди контролдоо жана жөнгө 
салуу боюнча зарыл механизмдерди жүзөгө ашыруу менен Кыргыз 
Республикасынын бюджет системасына кабыл алынган төлөмдөрдүн 
бүтүндөй суммасына 100% алдын ала төлөмдү сунуштоо зарыл.

Уставдык капиталды топтоо максатында салынган акча 
каражаттарын, лицензия берүү/берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим 
кабыл алынганга чейин пайдаланууга тыюу салынат. Уставдык 
капитал өтүнүч ээсинин/лицензиаттын милдеттенмелерин камсыздоо 
катары кызмат кылат жана ал уюштуруучулардын/катышуучулардын/
акционерлердин акча каражаттарынын эсебинен улуттук валютада 
гана топтолууга тийиш. Уставдык капиталды негизги каражаттардын, 
материалдык эмес активдердин жана карызга алынган 
каражаттардын эсебинен топтоого тыюу салынат.

10) тастыктоочу тиешелүү документтерди кошо тиркөө менен 
уюштуруучулардын уставдык капиталды түзүүгө багытталган акча 
каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого өбөлгө түзгөн 
маалыматтар;

11) төлөм системасында жүзөгө ашырылуучу операциялардын 
финансылык мониторингин жүргүзүү тартибин жөнгө салуучу ички 
документтердин кеминде төмөнкүлөр камтылган көчүрмөсү:

 − финансылык мониторинг жүргүзүү максаты жана милдеттери;
 − финансылык мониторинг жүргүзүү принциптери;
 − мониторинг жүргүзүү системасын түзүүчү элементтер 

комплекси.
12) төлөм уюму үчүн – акча каражаттарын инкассациялоо жана 

сактоо тартибин жөнгө салган ички документтердин көчүрмөлөрү;
13) төлөм системасынын оператору үчүн – жетекчи тарабынан 

кол коюлган жана мөөр менен күбөлөндүрүлгөн төлөм системасынын 
иштөө эрежелери, алар төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:
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 − системанын архитектурасын жана анын иштөө схемасын;
 − системага кирүү жана чыгуу жол-жоболору;
 − катышуучуну системага кошуу тартиби;
 − процессинг жүргүзүү тартиби;
 − төлөм системасынын катышуучуларынын өз иши тууралуу 

маалыматтарды төлөм системасынын операторуна берүү тартиби;
 − тобокелдиктерди тескөөдө колдонулуучу моделди, 

тобокелдиктерди тескөө иш-чараларынын тизмесин жана ыкмаларын 
кошо алганда, төлөм системасында орун алышы ыктымал болгон 
тобокелдиктерди тескөө системасы;

 − маалыматтарды коргоого карата талаптар;
 − талаш маселелерди чечүү тартиби;
 − системада штаттан тышкаркы жагдай келип чыккан шартта, 

катышуучулардын аракеттенүү тартиби;
 − катышуучулардын укуктары, милдеттери жана 

жоопкерчиликтери;
 − системада кардарларды террористтик жана экстремисттик 

ишке же массалык жок кылуу куралдарын жайылтууга катышкан 
адамдардын эл аралык жана улуттук тизмеги боюнча текшерүү 
жагында жөнөтүүчүлөрдүн жана алуучулардын маалыматтарын 
тескөө боюнча механизмдердин бар экендиги жөнүндө баяндама;

Төлөм системасынын эрежеси бирдиктүү документ түрүндө 
түзүлүүсү зарыл. Төлөм уюмдары үчүн кошумча финансылык 
агымдардын жана ар бир пункт боюнча түшүндүрмөлөрү менен 
акыркы эсептешүүлөрдү жүргүзүү боюнча толук схемалар берилүүгө 
тийиш.

14) ушул Жобого карата 2-тиркемеге ылайык, башкаруунун аткаруу 
органынын мүчөлөрү жана уюштуруучулар тарабынан толтурулган 
жана кол тамгалары коюлган анкета, төмөнкүлөрдүн көчүрмөлөрүн 
кошо тиркөө менен:

 − инсандыгын тастыктаган документтердин;
 − башкаруунун аткаруу органынын мүчө-жактарынын тиешелүү 

кызматтарга дайындалгандыгын тастыктаган документтердин;
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 − ушул Жобонун 3-главасында көрсөтүлгөн талаптарга 
шайкештигин тастыктаган документтердин;

15) компаниянын аффилирленген жана байланыштуу жактары 
жөнүндө маалыматтар (жеке адамдын аты-жөнү, юридикалык жактын 
аталышы, тастыктоочу документтер, уюштуруу документтери ж.б.);

16) аппараттык-программалык комплексин (мындан ары – АПК) 
орнотуу жана колдонууга киргизүү актысы;

17) жайды ижарага алуу келишиминин көчүрмөсү же өтүнүч 
ээсинин/лицензиаттын ээлеген жайга менчик укугун тастыктаган 
документ;

18) эгерде төлөм системасынын оператору ижарага алынган 
жайды АПК жайгаштыруу үчүн колдонсо, техникалык жактан чыңдоо 
жана жабдуу талаптарына жооп берүүгө тийиш болгон, жайдын 
техникалык чыңдалышы тууралуу түшүндүрмө берилген ижара 
келишимин сунуштоо зарыл. Ижара келишимин колдонуу мөөнөтү 
кеминде бир жылды түзүүгө тийиш;

19) электрондук акчанын эсебин жүргүзүү боюнча эсептешүү 
эсебин ачуу тууралуу коммерциялык банк менен алдын ала түзүлгөн 
келишимдин көчүрмөсү (процессинг жана электрондук акчаларды 
жайылтуу боюнча кызматтарды сунушташкан өтүнүч ээлери үчүн);

20) электрондук акча эмитенти менен аларды чыгарууга түзүлгөн 
келишимдин көчүрмөсү (процессинг жана электрондук акчаларды 
жайылтуу боюнча кызматтарды сунушташкан өтүнүч ээси үчүн);

21) өтүнүч ээсинин атынан анын өкүлү ишеним каттын негизинде 
иш алып барган учурда, лицензияны алууга анын өкүлүнө берилген, 
жетекчисинин же болбосо уюштуруучу документтерге ылайык 
ыйгарым укуктуу башка адамдын кол тамгасы жана ошол уюмдун 
мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн ишеним кат.

22) операциялык жактан дал келүүнү жана системалар аралык 
өз ара иш алып барууну камсыз кылуу үчүн Улуттук банк тарабынан 
аныкталган бирдиктүү эсептешүү борбору менен интеграциялоо 
мүмкүнчүлүгүн/болушун жана АРI тарабынан ачылган лицензияланган 
уюмдун программалык камсыздалышынын колдоого алынышын 
тастыктоочу документтин көчүрмөсү.

23) техникалык платформалардын интеграциясынын жана чек ара 
аркылуу өтүүчү төлөмдөр боюнча өз ара эсенптешүүлөрдү жүзөгө 
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ашыруу жагында коммерциялык банк менен алдын ала түзүлгөн 
келишимдин көчүрмөсү (өз ишинин жыйынтыгынан болуп саналбаган, 
үчүнчү жактардын резидент эместердин пайдасына товарлар үчүн 
төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү кабыл алуу жана жүргүзүү боюнча 
кызматтарды сунуштаган өтүнүч ээси үчүн);

24) арызды кароо жана лицензия үчүн лицензиялык жыйымды 
төлөгөндүгүн ырастаган документ.

§ 2. Лицензия берүү
27. Лицензия ушул жобонун 1-пунктунда көрсөтүлгөн иштин ар бир 

түрүнө өз-өзүнчө берилет (лицензиянын формалары ушул жобого 
карата 3 жана 4-тиркемелерде келтирилген).

28. Лицензия берүү чечими Улуттук банктын Төлөм системасы 
боюнча комитет тарабынан кабыл алынат. Лицензияга төраганын 
орун басары/Башкарманын мүчөсү – Улуттук банктын Төлөм 
системасы боюнча комитетинин төрагасы тарабынан кол коюлат.

29. Лицензия эки нускада таризделет. Биринчи нускасы өтүнүч 
кат ээсине тапшырылат, ал эми экинчи нускасы Улуттук банкта 
сакталат. Лицензияны берүүдө аны алууга ишеним көрсөтүлгөн адам 
лицензия берүү журналында лицензияны алгандыгын тастыктаган 
кол тамгасын коёт.

30. Лицензияланып жаткан уюмдун лицензия берүү үчүн 
ыйгарым укуктуу адамынын инсандыгын тастыктаган документтер 
көрсөтүлгөндөн кийин гана ага лицензия берилет.

31. Лицензия берүү, кайра тариздөө, дубликатын берүү, токтотуу, 
кайтарып алуу жөнүндө маалыматтар Улуттук банктын ыйгарым 
укуктуу түзүмдүк бөлүмүндө жүргүзүлгөн реестрге киргизилет.

§ 3. Лицензия берүүдөн баш тартуу
32. Лицензия берүүдөн баш тартууга негиз катары төмөнкүлөр 

саналат:
1) лицензия алуу үчүн берилген документтер ушул жобонун же 

Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынын 
талаптарына ылайык келбесе;
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2) берилген документтер ушул жобонун талаптарына ылайык иш 
түрлөрүнө туура келбесе;

3) Улуттук банкка лицензия алуу үчүн такталбаган жана/же толук 
эмес маалыматтар берилсе;

4) өтүнүч кат ээсине иштин ушул түрү менен иш алып барууга 
тыюу салынган соттун чечими болсо;

5) өтүнүч ээсинин иши ушул жобонун талаптарына ылайык келбей 
тургандыгын тастыктаган алдын ала текшерүү жыйынтыктары.

6) лицензияны кароо жана берүү үчүн лицензиялык жыйымдын 
төлөнбөшү.

33. Лицензия берүүдөн баш тартуу чечими Улуттук банктын Төлөм 
системасы боюнча комитети тарабынан кабыл алынат.

6-глава. 
Лицензияны кайра тариздөө

34. Төмөнкүлөр лицензияны кайра тариздөө үчүн негиз болуп 
саналат:

 − юридикалык жактын кайра өзгөртүп түзүлүшү;
 − юридикалык жактын аталышынын өзгөрүшү;
 − юридикалык жактын жайгашкан жерин өзгөртүү (бир областтан 

башкага же болбосо областтан Бишкек (Ош) жана тескеринче), 
ошондой эле төлөм системасынын оператору жана/же төлөм уюму 
жайгашкан калктуу пункттун аталышынын өзгөрүшү.

35. Калк отурукташкан пункттун ичинде жайгашкан төлөм уюмунун 
ордунун өзгөрүшү анын лицензиясын кайра тариздөөнү талап 
кылбайт.

36. Лицензияны кайра тариздөө үчүн негиздер келип чыккан 
шартта, лицензиат Улуттук банкка өтүнүч кат менен кайрылууга 
милдеттүү.

37. Тиешелүү өзгөрүүлөрдү тастыктаган документтерди 
кошо тиркөө менен кайра тариздөөгө негиздерди жана жаңы 
маалыматтарды көрсөтүү менен лицензияны кайра тариздөө жөнүндө 
өтүнүч кат лицензиат тарабынан кайра тариздөө негиздери келип 
чыккан күндөн кийинки 15 (он беш) жумуш күндөн кечиктирилбестен 
лицензиарга берилет.
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38. Лицензияны кайра тариздөө лицензиар тиешелүү өтүнүч 
кат алгандан кийинки 10 (он) жумуш күн ичинде жүзөгө ашырылат. 
Лицензиар лицензияны кайра тариздөөдө тиешелүү өзгөрүүлөрдү 
реестрге киргизет.

39. Лицензияны кайра тариздөө үчүн Кыргыз Республикасынын 
мыйзамында белгиленген, лицензия берүүдө каралган өлчөмгө дал 
келүүчү өлчөмдө акы алынат.

7-глава. 
Лицензиянын дубликатын берүү

40. Лицензиянын түп нускасы жоголгон же бузулган шартта, 
лицензиат документтин бузулгандыгын же жоголгондугун тастыктаган 
документтерди кошо тиркөө менен жоголгондугу же бузулгандыгы 
аныкталган күндөн тартып 15 (он беш) жумуш күнүнөн кечиктирбестен 
дубликат берүү жөнүндө өтүнүч кат менен Улуттук банкка кайрылат. 
Лицензия бузулган шартта, өтүнүч катка лицензиянын бузулган 
бланкы да кошо тиркелет.

41. Лицензиянын жоголгон же бузулган бланктары лицензиат 
өтүнүч кат берген күндөн тартып анык эмес деп таанылат.

42. Лицензиар өтүнүч катты сунуштагандан кийинки 3 (үч) 
жумуш күнү ичинде жогорку оң бурчуна «Дубликат» деп жазылган 
лицензиянын дубликатын берет же лицензиянын дубликатын 
берүүдөн баш тартуу чечиминин себебине негиздеме берүү менен 
жөнөтөт.

43. Лицензиянын дубликатын берүү үчүн Кыргыз Республикасынын 
мыйзамында белгиленген, лицензия берүүдө каралган өлчөмгө туура 
келүүчү өлчөмдө акы алынат.

8-глава. 
Лицензиянын аракетин токтотуу

44. Улуттук банк тарабынан берилген лицензиянын аракети 
төмөнкү учурларда токтотулат:

 − юридикалык жак жоюлган шартта;
 − лицензиаттын лицензиясы кайтарылып алынган учурда;
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 − лицензияланган иш түрлөрүн жүргүзүү өз каалоосу боюнча 
токтотулса;

 − соттун лицензияны жокко чыгаруу чечиминин мыйзамдуу 
күчүнө кириши;

 − айрым иш түрлөрүн лизенциялануучу иш түрлөрүнүн 
тизмесинен алып салуу.

45. Жоюу/өз каалоосу боюнча ишти токтотуу чечими кабыл 
алынган учурда, лицензиат чечим кабыл алынган учурдан тартып 
15 жумуш күнү ичинде анда себептерин көрсөтүп, башкармалыктын 
ыйгарым укуктуу органынын тиешелүү чечимин кошо тиркөө менен 
Улуттук банкка ишти токтотуу жөнүндө өтүнүч катты жана лицензияны 
сунуштоого тийиш.

46. Лицензиат тиешелүү лицензияны Улуттук банкка тапшырууга 
чейин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, төлөм 
системасынын катышуучулары жана кызматтарды сунуштоочулар 
менен түзүлгөн келишим шарттарын аткарууга жана лицензияланган 
ишти токтотууга тийиш.

47. Лизенцияны кайтарып алуу «Төлөм системасынын 
операторлоруна/төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү 
чаралары жөнүндө» жобого ылайык ишке ашырылат.

9-глава. 
Улуттук банктын чечимдерине даттануу тартиби

48. Ушул жобонун чегинде Улуттук банк тарабынан кабыл алынган 
чечимдерге «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен 
коммерциялык банктар, айрым банктык операция түрлөрүн жүзөгө 
ашырган уюмдар жана алардын уюштуруучулары (катышуучулары), 
юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда талаш 
маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө» жобого ылайык 
даттанууга жол берилет.
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1-тиркеме
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Төлөм системалары башкармалыгы 
ӨТҮНҮЧ КАТ

( _________________________________________________________

_________________________________________________________ )
(толук аталышы,юридикалык дареги, анык дареги, телефон номери)

төмөнкү иштерди жүзөгө ашыруу үчүн лицензия берүүнү өтүнөм:
а) өз иш натыйжасынан болуп саналбаган, товарлар жана 

кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү үчүнчү жактардын пайдасына 
маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, 
ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм 
системасы аркылуу кабыл алуу жана өткөрүү, эсептешүүлөрдү жүзөгө 
ашырууга байланыштуу кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо;
(кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеги көрсөтүлөт)

б) үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча 
финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу жана 
сунуштоо (процессинг, клиринг) боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү 
төлөм системасынын, ошол процессинг, клиринг борборунун 
катышуучуларына сунуштоо.
(кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеги көрсөтүлөт)

Ушул өтүнүч катты толтуруу менен мен, өтүнүч кат ээсинин 
жетекчиси катары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 
төлөм системалары боюнча ченемдик укуктук актылары менен 
таанышкандыгымды тастыктайм жана жогоруда белгиленген 
иш түрлөрү үчүн талап кылынган бардык маалыматтарды жана 
документтерди, тактап айтканда төмөнкүлөрдү сунуштаймын:

1. Уюштуруучулар тууралуу маалыматтар:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Аткаруу органынын курамы (Төраганын, техникалык 
директордун, башкы бухгалтердин аты-жөнү):
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Документтер:
2.1. Аткаруучу органдын төрагасынын анкетасы
2.2. Техникалык директордун анкетасы
2.3. Башкы бухгалтердин анкетасы

Төраганын кол тамгасы жана уюмдун мөөрү

20__-жылдын «__» _____________

2-тиркеме
АНКЕТА

(сүрөт үчүн)

(Кызматы)  ______________________________________________
 _______________________________________________________

(төлөм системасынын операторунун жана төлөм уюмунун аталышы)

Аты-жөнү _______________________________________________
 _______________________________________________________

Туулган күнү жана жери  ___________________________________
 _______________________________________________________

Паспортунун сериясы ______ № ______ ким тарабынан берилген
 _______________________________________________________

Берилген күнү  ___________________________________________
 _______________________________________________________

Жарандыгы _____________________________________________
 _______________________________________________________

Анкетаны толтуруу учурунда айкын жашаган жеринин дареги, 
телефон номери  ___________________________________________
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 _______________________________________________________

Үй-бүлөлүк абалы ________________________________________
 _______________________________________________________

Билими  ________________________________________________
 _______________________________________________________

(жогорку)

дипломунун №  __________________________________________
берилген күнү  ___________________________________________
ким тарабынан берилген __________________________________

Окуу жайынын 
аталышы жана ал 

жайгашкан жер

Факультет 
же бөлүм

Тапшырган 
жылы

Аяктаган 
жыл

Алган дипломго 
ылайык адистиги

Курстарда окуу
Семинардын же 
курстун темасы

Семинарды 
уюштуруучу

Өткөрүлгөн 
жери

Өткөрүлгөн 
күнү

Сертификаттын 
болушу

Эмгек жолу башталгандан тартып аткарылган иштер:
Жалпы эмгек стажы:

Жумушка 
кабыл 

алынган күн

Жумуштан 
бошогон күн

Ээлеген 
кызматы

Мекеменин 
аталышы, 

жайгашкан жери

Жумуштан 
кетүү себеби

Сиз кызматкери же мүчөсү болуп саналган бардык башка 
уюмдарды, ассоциацияларды, юридикалык жактын мекемелерин 
көрсөтүңүз.

Уюмдун аталышы Уюм жайгашкан жер Ээлеген кызмат орду
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Төлөм системасынын оператору же төлөм уюмунун кызматкерлери 
менен туугандык мамилеңизди, төлөм системасынын операторун 
же төлөм уюмун контролдукка алган жактар же компаниялар 
менен байланышыңызды, бардык өз ара милдеттенмелерди жана 
келишимдерди ж.б. көрсөтүңүз.

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

Акырына чыгарылбаган сот иши же сизге иштин кайсыл бир түрү 
менен иш алып барууга тыюу салган соттун чечими барбы?

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

Сизге Улуттук банк тарабынан эскертүү чаралары жана 
санкциялары колдонулганбы?

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

Мен,  __________________________________________________
(аты-жөнү)

жогоруда берилген маалыматтардын аныктыгын жана толук 
берилгендигин тастыктайм жана бардык өзгөрүүлөр жөнүндө 
маалыматтарды мындан ары Улуттук банкка сунуштап турууга 
милдеттенем. Мен тараптан бурмалоолорго жана калпыстыктарга 
жол берилген учурда, мага, төлөм системасынын операторуна жана 
төлөм уюмуна карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 
ылайык, санкциялар колдонула тургандыгын түшүнөм.

20__-жылдын «__» _________ ____________________________
(кол тамгасы)
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3-тиркеме
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ

№ ____ЛИЦЕНЗИЯ
Бул лицензия
 _______________________________________________________

(төлөм уюмунун юридикалык дарек боюнча катталган толук аталышы)

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

(жайгашкан жери)

 _______________________________________________________
берилди

жана ал төлөм уюму катары иш алып барууга, ошондой эле 
операциялардын төмөнкү түрлөрүн ишке ашырууга укук берет:

Маалыматтык технологияларга жана электрондук каражаттарга, 
ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм 
системасы аркылуу үчүнчү жактардын пайдасына товарлар жана 
кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү кабыл 
алууга жана өткөрүүгө байланыштуу, өз иш натыйжасынан болуп 
саналбаган кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоого.

Лицензия берилген күн: 20__-жылдын «__» ____________

Төраганын орун басары (кол тамгасы жана мөөрү)
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4-тиркеме
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ

№ ____ ЛИЦЕНЗИЯ
Бул лицензия
 _______________________________________________________

(жайгашкан жери)

 _______________________________________________________
юридикалык дареги боюнча катталган,
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

(төлөм системасынын юридикалык дарек боюнча катталган толук аталышы)

берилди
жана ал төлөм системасынын оператору катары иш алып барууга, 

ошондой эле операциялардын төмөнкү түрлөрүн ишке ашырууга укук 
берет:

Үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча 
финансылык маалыматтарды (процессинг, клиринг) кабыл алуу, 
иштеп чыгуу жана аларды төлөм системасынын, ошол процессинг, 
клиринг борборунун катышуучуларына берүү кызматтарын 
сунуштоого.

Лицензия берилген күн: 20__-жылдын «__» ______________

Төраганын орун басары (кол тамгасы жана 
мөөрү)
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 12-декабрындагы 
№ 2018-П-15/53-12-(НПА) токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-декабрындагы 
№ 2017-П-15/54-4-(НПА) «Күрөөлүк камсыздоо катары 

кабыл алынуучу кредит портфелин алууга карата 
минималдуу талаптарды бекитүү тууралуу» токтомуна 
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 
68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 
Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-декабрындагы 
№ 2017-П-15/54-4-(НПА) «Күрөөлүк камсыздоо катары кабыл 
алынуучу кредит портфелин алууга карата минималдуу талаптарды 
бекитүү тууралуу» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр жана 
толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Юридика башкармалыгы:
 − токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында 

жарыяланышын камсыз кылсын;
 − расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын 

ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде 
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын 
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин 
күчүнө кирет.
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4. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы бул 
токтом менен Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын, 
Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык 
башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн 
тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Бухгалтердик эсепке алуу 
жана отчеттуулук башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Улуттук 
банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага  Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банк Башкармасынын 
2018-жылдын 
12-декабрындагы 
№ 2018-П-15/53-12-(НПА) 
токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 
27-декабрындагы № 2017-П-15/54-4-(НПА) «Күрөөлүк 

камсыздоо катары кабыл алынуучу кредит портфелин 
алууга карата минималдуу талаптарды бекитүү 

тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 
27-декабрындагы № 2017-П-15/54-4-(НПА) «Күрөөлүк камсыздоо 
катары кабыл алынуучу кредит портфелин алууга карата минималдуу 
талаптарды бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр 
жана толуктоолор киргизилсин:

 − жогоруда аталган токтом менен бекитилген Күрөөлүк 
камсыздоо катары кабыл алынуучу кредит портфелин алууга карата 
минималдуу талаптардын:

 − 2-пунктун 2 абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«Кредит портфели – талап кылуу укугу Улуттук банк тарабынан 

кредит берүү учурунда күрөө катары кабыл алынышы мүмкүн 
болгон, ушул минималдуу талаптарда белгиленген белгилүү бир 
мүнөздөмөлөргө ылайык келген, банк тарабынан карыз алуучуга 
берилген кредиттер/лизингдер»;

 − 4-пункт төмөнкү мазмундагы абзацтар менен толукталсын:
«Кредиттик линиянын алкагында кредиттер (транштар) боюнча 

талап кылуу укугу, ушул минималдуу талаптарды эске алуу менен 
күрөөлүк камсыздоону ар бир кредит (транш) боюнча өз-өзүнчө 
идентификациялап бөлүштүрүү мүмкүн болгон шартта, ал күрөөлүк 
камсыздоо катары каралышы мүмкүн».

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы 
№ 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра 
каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик 
аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобонун алкагында 
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берилген кредиттик ресурстар боюнча күрөөлүк камсыздоо катары 
улуттук валютада берилген кредиттер каралат.».;

 − 8-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«8. Кредиттер/лизингдер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү 

күрөөлүк камсыздоонун максималдуу көлөмүнө карата талаптар 
Улуттук банк Башкармасы же Улуттук банктын Акча-кредиттик 
жөнгө салуу комитети тарабынан Улуттук банктын ченемдик укуктук 
актыларына ылайык аныкталат.»;

 − 13-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«13. Кредиттердин/лизингдердин ушул минималдуу талаптарда 

көрсөтүлгөн мүнөздөмөлөргө туура келбегендиги банк тарабынан 
аныкталган жана/же Улуттук банк тарабынан белгиленген учурда, банк 
аларды ушул минималдуу талаптарга ылайык келген кредиттерге/
лизингдерге алмаштырууга же Улуттук банктын кредиттик ресурстары 
боюнча күрөөлүк камсыздоо катары берилген Кредит портфелинен 
чыгарууга милдеттүү.»;

 − 15-пунктундагы 6 жана 7-пунктчалары менен төмөнкү 
мазмунда толукталсын:

«6) лизинг предмети;
7) «Гарантиялык фонд» ААКсынын гарантиялары.»;

 − 3 глава 15-1 жана 18-1 пунктулары менен төмөнкү мазмунда 
толукталсын:

«15-1. Кредит портфелине кирген кредиттер боюнча күрөөлүк 
камсыздоо башка кредиттер боюнча күрөөлүк камсыздоо катары 
боло албайт.»;

«18-1. Кредитти «Гарантиялык фонд» ААКсынын гарантиясы 
менен камсыз кылууда, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 
Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 токтому менен 
бекитилген «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу 
жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервке 
тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобонун талаптары сакталууга 
тийиш.».
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 19-декабрындагы 
№ 2018-П-12/55-6-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында бузуулар 
боюнча иштерди кароо жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 
68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кароого сунушталган «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкында бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө» нускоо (кошо 
тиркелет) бекитилсин.

2. Төмөнкүлөр күчүн жоготкон катары таанылсын:
 − Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 26-августундагы 

№ 49/9 «Банктык мыйзамдар чөйрөсүндө администрациялык укук 
бузууларга тиешелүү иштерди (дело) карап чыгуу жөнүндө» нускоо 
тууралуу» токтому;

 − Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 11-апрелиндеги 
№ 17/3 «Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна 
толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому;

 − Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 28-декабрындагы 
№ 51/2 «Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 26-августундагы 
№ 49/9 «Банк мыйзамдары чөйрөсүндө административдик укук 
бузууларга тиешелүү иштерди кароого алуу жөнүндө» нускоого 
толуктоолорду киргизүү тууралуу» токтому;

 − Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы 
№ 2017-П-12/25-12-(НПА) «Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук 
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актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жана айрым 
ченемдик укуктук актыларын күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө» 
токтомунун 1-пунктунун тогузунчу абзацы жана аталган токтомго 
карата тиркеменин 8-пункту.

3. Юридика башкармалыгы:
 − токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында 

жарыяланышын камсыз кылсын;
 − расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын 

ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде 
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын 
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Токтом 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.
5. Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо 

башкармалыгы ушул токтом менен «Кыргыз банктар бирлиги» 
ЮЖБ, коммерциялык банктарды, «Микрофинансы уюмдарынын 
ассоциациясы» ЮЖБ, микрофинансы уюмдарын, адистештирилген 
финансы-кредиттик мекеме «Кредиттик союздардын финансылык 
компаниясы» ачык акционердик коомун, кредиттик союздарды, 
кредиттик бюролорду, «Альянс» алмашуу бюролордун 
ассоциациясын», алмашуу бюролорду, Улуттук банктын түзүмдүк 
бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен 
областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Банктарды көзөмөлдөө 
методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгын тескөөгө алган 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө 
жүктөлсүн.

Төрага  Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банк Башкармасынын 
2018-жылдын 
19-декабрындагы 
№ 2018-П-12/55-6-(НПА) 
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында бузуулар 
боюнча иштерди кароо жөнүндө 

НУСКОО

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында бузуулар боюнча 
иштерди кароо жөнүндө бул нускоо (мындан ары – Нускоо) аркылуу 
Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин (мындан 
ары – Бузуулар жөнүндө кодекс) Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкынын (мындан ары – Улуттук банк) компетенциясына кирген 
тиешелүү беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштерди 
жүргүзүү жол-жобосу жөнгө салынат.

1. Жалпы жоболор
1. Улуттук банк Бузуулар жөнүндө кодекстин 209-216 жана 

243-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштерди кароого 
алат.

2. Улуттук банктын бузуулар боюнча иштерди козгоого ыйгарым 
укуктуу түзүмдүк бөлүмдөрү (мындан ары - ыйгарым укуктуу бөлүм) 
болуп төмөнкүлөр саналат:

1) Көзөмөл блогунун түзүмдүк бөлүмдөрү – Бузуулар жөнүндө 
кодекстин 209-211, 213, 215, 216, 243-беренелеринде каралган 
бузуулар үчүн;

2) Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы – 
Бузуулар жөнүндө кодекстин 212-беренесинде каралган бузуулар 
үчүн;

3) Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы – Бузуулар 
жөнүндө кодекстин 213, 214-беренелеринде каралган бузуулар үчүн;

4) Улуттук банктын областтык башкармалыктары жана 
Баткен областындагы өкүлчүлүгү (мындан ары – областтык 
башкармалыктар) – Бузуулар жөнүндө кодекстин 209-214, 
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215 (областтык башкармалыктардын компетенциясынын чегинде), 
216, 243-беренелеринде каралган бузуулар үчүн;

5) Төлөм системалары башкармалыгы – Бузуулар жөнүндө 
кодекстин 209-211 жана 215, 216-беренелеринде каралган бузуулар 
үчүн.

3. Бузуулар жөнүндө ишти кароого жана бул иш боюнча токтом 
чыгаруу аркылуу жаза чарасын колдонууга, ушул Нускоонун 
12-пунктунда каралган учурларды эске албаганда, Улуттук банктын 
буйругу менен ыйгарым укук чегерилген жак (мындан ары – ыйгарым 
укуктуу жак) укуктуу.

Бузуулар жөнүндө ишти кароого даярдоодо жана ыйгарым укуктуу 
жак ишти кароодо ошол бузуу ишин кароо процессине милдеттүү 
түрдө бузуулар жөнүндө протокол түзгөн ыйгарым укуктуу бөлүмдүн 
начальниги, бузуулар жөнүндө протокол түзгөн Улуттук банктын 
кызматкери, Юридика башкармалыгынын кызматкери жана бузуулар 
жөнүндө иштерди кароо боюнча отурумдардын катчысы катышат.

4. Жеке жана юридикалык жактар бузууларды жасагандыгы үчүн 
Бузуулар жөнүндө кодекстин 209-216, 243-беренелеринин чегинде 
жоопкерчилик тартышат.

5. Ушул Нускоонун 2-пунктунда белгиленген, жогоруда аталган 
Бузуулар жөнүндө кодекстин беренелеринде каралган бузууларды 
жасагандыгы үчүн Бузуулар жөнүндө кодекстин тиешелүү 
беренелеринде көрсөтүлгөн өлчөмдө айып пул салынат.

Айып пул – бул Бузуулар жөнүндө кодексте белгиленген учурларда, 
өлчөмдө жана тартипте жеке жана юридикалык жактарга бузууларды 
жасагандыгы үчүн салынуучу акчалай түрдө жаза чарасы.

Айып пул түрүндөгү жаза чарасы бузуу жасалган күндөн тартып 
алты айдын ичинде, ал эми бузуу улантыла берсе, бузуу табылган 
күндөн тартып алты айдын ичинде колдонулушу мүмкүн.

2. Бузуулар жөнүндө иштер боюнча өндүрүштү ачуу тартиби
6. Бузуулар жөнүндө иш боюнча өндүрүштү ачууга төмөнкүлөр 

жүйө болуп саналат:
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1) ыйгарым укуктуу бөлүмдүн кызматкерлери тарабынан бузуу 
жагдайы бар экендигин көрсөткөн жетиштүү маалыматтардын 
түздөн-түз табылышы;

2) укук коргоо же башка мамлекеттик органдардан, жергиликтүү 
өз алдынча башкаруу органдарынан, коомдук бирикмелерден 
бузуу жагдайы бар экендигин көрсөткөн маалыматтар камтылган 
материалдардын келип түшүүсү;

3) жеке жана юридикалык жактардын билдирүүлөрү жана 
арыздары, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарында (анын 
ичинде интернетте) бузуу жагдайын көрсөткөн маалыматтарды 
камтыган билдирүүлөр.

7. Бузуу фактылары аныкталган учурда ыйгарым укуктуу бөлүм 
тарабынан бузуулар жөнүндө протокол (1-тиркеме) түзүлөт. Ар бир 
протокол ыйгарым укуктуу бөлүмдүн кызматкерлери тарабынан 
Бузууларды каттоо боюнча бирдиктүү реестрге (мындан ары - 
Бирдиктүү реестр) киргизилүүгө тийиш.

8. Бузууларды жасаган жакка карата протокол түзүүдө анын 
инсандыгын тастыктаган документтери жок болсо жана ал өз 
инсандыгын тастыктоодон жана жашаган жери тууралуу маалымат 
берүүдөн баш тартса, анда ыйгарым укуктуу бөлүмдүн кызматкерлери 
анын инсандыгын тастыктоо үчүн бузууларды жасагандыгы үчүн 
жоопкерчиликке тартылып жаткан жакты укук коргоо органынын 
тиешелүү жайына жеткирүүгө ыйгарым укук чегерилген укук коргоо 
органдарына кайрылууга укуктуу. Протокол укук коргоо органынын 
өкүлдөрү менен биргеликте түзүлөт жана бул учурда протокол түзүү 
мөөнөтү 3 (үч) сааттан ашпоого тийиш.

9. Бузууларды жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып 
жаткан жак протоколго кол коюудан баш тарткан учурда, 
протоколго бул тууралуу жазылат. Бузууларды жасагандыгы үчүн 
жоопкерчиликке тартылып жаткан жак протоколго кошо тиркеле 
турган сын-пикирлерди, түшүндүрмөлөрдү берүүгө жана ага кол 
коюудан баш тартуусунун жүйөсүн баяндап берүүгө укуктуу.

10. Протокол 2 (эки) нускада түзүлүп, алардын бири бузууларды 
жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жакка кол 
койдуруу менен тапшырылат.
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11. Ыйгарым укуктуу бөлүм бузуу жөнүндө протоколду ал түзүлгөн 
учурдан тартып бир күн ичинде бузуу фактыларынын далилдерин 
жана/же бузуу үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын 
түшүндүрмөсүн камтыган башка материалдар менен кошо ыйгарым 
укуктуу жакка берет. Мындан тышкары, көрсөтүлгөн материалдардын 
көчүрмөлөрү Юридика башкармалыгына (зарыл болгон учурларда 
– башка түзүмдүк бөлүмдөргө) тиешелүү корутунду алуу үчүн 
жөнөтүлөт. Юридика башкармалыгы материалдарды алган күндөн 
тартып эки жумуш күн ичинде макулдашууга тийиш.

Ыйгарым укуктуу бөлүм Юридика башкармалыгынын бузуу 
жөнүндө иш боюнча корутундусун алган күндөн тартып бир иш күн 
ичинде аны ыйгарым укуктуу жакка берет.

12. Эгерде жак бузууну жасагандыгы тууралуу фактыны, ага айып 
пул түрүндө жаза чарасын жана кошумча укуктук кесепеттердин 
колдонуларын талашып-тартышпаса, бузуу жасалган жерде каралып 
жана чечилиши мүмкүн. Бул учурда бузуу жасалган жерде токтом 
чыгарылат (1-тиркеме).

Токтомго протокол түзгөн кызматкер кол коёт жана анын көчүрмөсү 
бузууну жасаган жакка тапшырылган учурдан тартып күчүнө кирет.

Бузууну жасаган жактын аны жасаган жерде кароого макулдугу 
Бузуулар жөнүндө кодекстин талаптарына ылайык, ага карата жаза 
чарасын жана кошумча укуктук кесепеттерди колдонууга анын 
макулдугун билдирет.

3. Бузуу жөнүндө ишти кароого даярдоо
13. Ыйгарым укуктуу жак бузуу жөнүндө ишти кароого даярдоодо 

төмөнкү маселелерди аныктайт:
 − бул ишти кароо Улуттук банктын компетенциясына кирерин;
 − бул ишти кароо мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган жагдайлардын 

бар экендигин;
 − бузуулар жөнүндө протоколдун, ошондой эле иш боюнча башка 

материалдардын так/туура түзүлгөнүн жана таризделгенин;
 − бузуу жөнүндө өндүрүштү жокко чыгаруучу жагдайлардын 

болушун;
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 − бузуунун маңызы боюнча кароо үчүн иш боюнча 
материалдардын жетиштүү экендигин;

 − өтүнүчтөрдүн жана четтетүүлөр бар экендигин.
14. Ыйгарым укуктуу жак бузуулар жөнүндө ишти кароого 

даярдоодо төмөнкүлөр жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу:
 − ишти кароо убактысын жана ордун дайындоо (2-тиркеме);
 − жактарды чакыруу, иш боюнча зарыл кошумча материалдарды 

талап кылуу, экспертиза дайындоо (3-тиркеме);
 − ишти кароону кийинкиге калтыруу (3-тиркеме);
 − иштин протоколун түзүүгө жана башка документтерди 

тариздөөгө укугу жок жактар иштин протоколун жана башка 
материалдарды түзгөн учурда; иштин протоколу жана башка 
документтер туура эмес, так эмес түзүлгөн жана таризделген 
учурда; ишти кароодо алардын ордун толуктоо мүмкүн болбогон 
материалдар толук эмес берилген учурда бузуу жөнүндө протоколду 
жана башка материалдарды ыйгарым укуктуу бөлүмгө кайтарып 
берүү (4-тиркеме);

 − эгерде тиешелүү ишти кароо Улуттук банктын компетенциясына 
кирбесе, бузуулар жөнүндө протоколду жана башка материалдарды 
ведомствого караштуулугу боюнча 3 (үч) жумуш күн ичинде өткөрүп 
берүү (5-тиркеме);

 − Бузуулар жөнүндө кодексте каралган учурларда ыйгарым 
укуктуу жакты четтетүү (6-тиркеме);

 − Бузуулар жөнүндө кодексте каралган жагдайларда ишти 
жүргүзүүнү токтотуу (7-тиркеме).

Ушул пунктунун экинчи-алтынчы абзацтарында каралган чечимдер 
ыйгарым укуктуу жак тарабынан тескеме түрүндө (2-5-тиркеме), ал 
эми ушул пунктунун жетинчи-сегизинчи абзацтары боюнча - токтом 
түрүндө (6-7-тиркеме) чыгарылат.

15. Ыйгарым укуктуу жак бузуулар жөнүндө ишти төмөнкү 
учурларда кароого укугу жок, эгерде:

1) бузуу үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын, анын 
мыйзамдуу өкүлүнүн, коргоочусунун тууганы болсо;

2) иштин чечилишине жеке, тике же кыйыр кызыкдар болсо.



50

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

со
де

рж
ан

ие

16. Бузуулар жөнүндө ишти кароого даярдоодо ыйгарым укуктуу 
жак протоколдун так эмес/туура эмес түзүлүшүнө жана/же бузуулар 
жөнүндө ишти кароо үчүн зарыл болгон башка материалдарды 
тариздөөгө байланыштуу кемчиликтерди аныктаган шартта, 
ыйгарым укуктуу бөлүм протокол жана/же башка материалдар 
боюнча аныкталган бардык кемчиликтерди ыйгарым укуктуу жактан 
материалдарды алгандан тартып эки жумуш күнү ичинде четтетүүгө 
тийиш. Ыйгарым укуктуу бөлүм кемчиликтер четтетилген күндөн 
тартып бир күн ичинде протоколду жана башка материалдарды 
ыйгарым укуктуу жакка кайрадан жөнөтүүгө тийиш.

17. Бузуулар жөнүндө ишти жүргүзүү Бузулар жөнүндө кодексте 
каралган негиздер орун алган шартта токтотулат. Ыйгарым укуктуу 
жак ишти токтотуу жөнүндө токтом чыгарат (10-тиркеме).

4. Бузуу жөнүндө ишти кароо тартиби
18. Бузуу жөнүндө иш, ыйгарым укуктуу жак тарабынан тиешелүү 

материалдарды алган күндөн тартып он күн ичинде каралат.
Эгерде ишти кароо орду жана убактысы тууралуу өз учурунда 

маалымдалып, ишти кароону кийинкиге калтыруу өтүнүчү келип 
түшпөсө, бузуу жөнүндө иш аны жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке 
тартылган жак же анын мыйзамдуу өкүлү, коргоочусу жок болсо 
да кароого алынышы мүмкүн.

19. Бузуу жөнүндө иш боюнча өндүрүштүн катышуучусунан өтүнмө 
келип түшкөн же болбосо иш боюнча жагдайларды кошумча аныктоо 
зарылдыгы жаралган учурларда ишти кароо мөөнөтү ыйгарым укуктуу 
жактарабынан он күндөн ашпаган мөөнөткө узартылышы мүмкүн.

20. Ыйгарым укуктуу жак бузуу жөнүндө ишти кароого киришип:
 − ишти ким карап жатканын, кайсы иш кароого алына 

тургандыгын, бузуу үчүн ким жана Бузуулар жөнүндө кодекстин кайсы 
беренесинин негизинде жоопкерчиликке тартыларын жарыялайт;

 − бузууну жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жактын, 
ошондой эле ишти кароого катышуучу башка жактардын келгендигине 
ынанат;

 − иш боюнча өндүрүштүн катышуучуларынын ким экендигин 
аныктап, жактын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн, жактоочунун жана 
ыйгарым укуктуу өкүлдүн ыйгарым укуктарын текшерет;
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 − иш боюнча өндүрүштүн катышуучуларынын келбей калышынын 
себептерин айкындайт жана алар жокто ишти кароо же болбосо ишти 
кароону кийинкиге калтыруу тууралуу чечим кабыл алат;

 − ишти кароого катышкан жактарга алардын укуктарын жана 
милдеттерин чечмелеп түшүндүрөт;

 − билдирилген четтетүүлөрдү жана өтүнмөлөрдү чечет;
 − бузуу жөнүндө иш боюнча токтомду, ал эми зарылчылык келип 

чыкса – иштин башка материалдарын жарыя кылат.
21. Бузуулар жөнүндө ишти кароо учурунда ыйгарым укуктуу жак 

ишти туура чечүү максатында милдеттүү түрдө төмөнкүлөрдү тактайт:
 − бузуу болгонбу;
 − аны жасаганга ушул жак күнөөлүүбү;
 − бузуу үчүн ушул жак жоопкерчиликке тартылууга тийишпи;
 − жоопкерчиликти жеңилдеткен жана оордоткон жагдайлар 

барбы;
 − материалдык зыян келтирилгенби;
 − ишти туура чечүү үчүн мааниси бар башка жагдайлар барбы;
 − бузууларды жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган 

жактын түшүндүрмөлөрү жана ишти кароого катышып жаткан башка 
жактардын көрсөтмөлөрү угулат;

 − башка далилдер текшерилет.
22. Бузуулар жөнүндө ишти кароодо милдеттүү түрдө отурумда 

протокол түзүлөт, ага ыйгарым укуктуу жак жана бузуу жөнүндө иш 
боюнча отурумдун катчысы кол коёт.

Бузуу жөнүндө ишти кароонун протоколунда төмөнкүлөр 
көрсөтүлөт:

 − ишти кароо датасы жана орду;
 − ыйгарым укуктуу жактын фамилиясы, аты, атасынын аты, 

кызмат орду;
 − кайсы иш каралып жаткандыгы;
 − ишти кароого катышкан жактардын келгендиги жөнүндө 

маалымат;
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 − четтетүүлөр, өтүнүчтөр, аларды чечүүнүн жыйынтыктары 
(зарылдыгына жараша);

 − ишти кароого катышкан тиешелүү жактардын түшүндүрмөлөрү, 
көрсөтмөлөрү, чечмелөөлөрү жана корутундулары;

 − ишти кароо учурунда иликтөөгө алынган документтер.
23. Бузуулар жөнүндө ишти кароо боюнча отурумдардын катчысы:

 − иш боюнча отурумга катышат жана отурумдун протоколун 
түзөт;

 − ыйгарым укуктуу жактыбузуу жөнүндө каралып жаткан иш 
боюнча зарыл материалдар менен камсыз кылат;

 − бузуулар жөнүндө токтомдордун жана ага кошо тиркелген 
материалдар менен реестрин жүргүзөт (бузуу жөнүндө протокол, 
отурумдун протоколу, токтомдордун аткарылышы тууралуу 
белгилөөлөр ж.б.).

5. Бузуу жөнүндө иш боюнча токтом чыгаруу тартиби
24. Ыйгарым укуктуу жак бузуу жөнүндө ишти карап чыгып, 

төмөнкүдөй токтомдордун бирин чыгарат:
1) жаза чарасын колдонуу жөнүндө;
2) иш боюнча өндүрүштү кыскартуу жөнүндө (7-тиркеме).
Бузуу жөнүндө иш боюнча токтомго ыйгарым укуктуу жак, ишти 

кароого катышкан Улуттук банктын кызматкерлери жана бузуулар 
жөнүндө иш боюнча отурумдардын катчысы кол коюшат.

Токтом иш каралып бүткөндөн кийин дароо жарыяланат жана 
белгиленген тартипте ал даттанылбаса, даттануу мөөнөтү бүткөндөн 
кийин мыйзамдуу түрдө күчүнө кирет.

25. Бузуу жөнүндө иш боюнча токтомдун көчүрмөсү токтом 
чыгарылган жакка кол койдуруу менен ага тапшырылууга же 3 (үч) 
күн ичинде (бул тууралуу көктөмөдө тиешелүү жазуу чагылдырылат) 
ага почта аркылуу билдирүү жөнөтүлүүгө тийиш. Мында ыйгарым 
укуктуу бөлүм мындай билдирүү жөнөтүү тартибинин сакталышына 
жооп берет.
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6. Бузуу жөнүндө иш боюнча токтомго даттануу тартиби
26. Бузуулар жөнүндө кодексте каралган учурлардан тышкары, 

бузуу жөнүндө иш боюнча токтому бузуу жасагандыгы үчүн 
жоопкерчиликке тартылган жак ошондой эле анын мыйзамдуу өкүлү 
тарабынан райондук (шаардык) сотко даттанылышы мүмкүн.

Бузуу жөнүндө иш боюнча токтомго даттануу токтомдун көчүрмөсү 
тапшырылган же аны почта аркылуу алган күндөн тартып 10 (он) 
күндүн ичинде берилиши мүмкүн.

Көрсөтүлгөн мөөнөт жүйөөлүү себептерден улам өтүп кеткен 
учурда, ага карата токтом чыгарылган жактын арызынын негизинде 
бул мөөнөт сот тарабынан ордуна келтирилет.

Даттанууну берүү сот тарабынан даттануу каралганга чейин жаза 
чарасын берүү жөнүндө токтомдун аткарылышын токтото турат.

7. Жаза чарасын колдонуу жөнүндө токтомду аткаруу
27. Жаза чарасын колдонуу жөнүндө токтомдун аткарылышы 

Улуттук банктын бузуу жөнүндө ишти кароону демилгелеген ыйгарым 
укуктуу бөлүмүнө жүктөлөт.

28. Айып пул салынгандыгы жөнүндө токтом бузуучуга 
тапшырылган күндөн баштап бир айдан кечиктирилбестен бузуучу 
тарабынан төлөнүүгө тийиш.

29. Жаза чарасын колдонуу жөнүндө токтом даттанылган 
учурда, ал даттануу канааттандыруусуз калтырылгандыгы тууралуу 
билдирүүнү алган күндөн тартып 15 (он беш) күндөн кечиктирилбестен 
айып пул бузуучу тарабынан төлөнүүгө тийиш.

30. Бузуу үчүн айып пул мыйзамдарда белгиленген мөөнөттө 
ыктыярдуу түрдө төлөнбөгөн учурда туум салуу башталат.

Төлөөнүн мөөнөтү өткөн ар бир күн үчүн өз убагында төлөнбөгөн 
айып пулдун суммасынан 0,05 пайызга барабар өлчөмдө пайыздарда 
эсептелген акчалай төлөм туум болуп саналат.

Туумдун эң чоң өлчөмү бузуучуга карата колдонулган айып пулдун 
өлчөмүнөн ашпайт.

31. Айып пулду төлөө жана туум салуу мөөнөтү бүткөндөн 
кийин ыйгарым укуктуу бөлүм өзүнүн айып пулду төлөө жана туум 
салуу жөнүндө токтомдорун (9-тиркеме), Кыргыз Республикасынын 
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мыйзамдарында каралган тартипте, мажбурлап аткартуу үчүн соттук 
аткаруучуга жөнөтөт.

32. Айып пул салуу тууралуу токтом боюнча айып пул алуу 
жаза чарасы толук аткарылганда, анын аткарылгандыгы тууралуу 
белги коюу менен (зарыл учурда төлөнгөндүгүн тастыктаган 
документти кошо тиркөө менен) ыйгарым укуктуу бөлүм тарабынан 
бузуулар жөнүндө иш боюнча отурумдардын катчысына каттоо үчүн 
кайтарылып берилет.

8. Бузууларды жана аларды жасаган жактарды каттоо
33. Бузуу жөнүндө протокол түзүүнүн ар бир учуру, анын ичинде 

бузуу боюнча бардык маалыматтар жана бузууну жасаган жактар 
боюнча маалыматтар ыйгарым укуктуу бөлүм тарабынан Бирдиктүү 
реестрде катталууга тийиш.

34. Бузууларды, аларды жасаган жактарды, ошондой эле 
колдонулган жаза чараларын жана кошумча укуктук кесепеттерди 
каттоого негиз болуп, Бузуулар жөнүндө кодекске ылайык түзүлгөн, 
бузуу жөнүндө арыз, протокол жана токтом саналат.

35. Бузуу жөнүндө маалымат Бирдиктүү реестрге кирүүгө тиешелүү 
мүмкүнчүлүгү бар жак тарабынан катталат.

36. Бузуу Бирдиктүү реестрге каттоо бузуу жөнүндө протокол 
Бузуулар жөнүндө кодекске ылайык түзүлгөн учурдан тартып 
24 сааттан кечиктирилбестен катталууга тийиш.

37. Ыйгарым укуктуу бөлүм бузуу жөнүндө иш боюнча чечим 
чыгарылгандан кийин бир сутканын ичинде ишти кароонун 
жыйынтыктары тууралуу маалыматты Бирдиктүү реестрге киргизет.

38. Ыйгарым укуктуу бөлүм Бирдиктүү реестрге киргизилген 
маалыматтардын ишенимдүүлүгүнө, өз убагында жана толук 
берилишине жооптуу болот.

39. Бирдиктүү реестрде камтылган маалыматтар Кыргыз 
Республикасынын мамлекеттик сыр чөйрөсүндөгү, ошондой эле 
жеке маалыматтарды топтоо, иштеп чыгуу жана колдонуу жагындагы 
мыйзамдарга ылайык коргоого алынат.

40. Бирдиктүү реестр менен иштөөдө Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтү тарабынан белгиленген талаптарга таянуу зарыл.



55

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

со
де

рж
ан

ие

1-тиркеме
Бузуу жөнүндө

ПРОТОКОЛ

___________________ 20__ -ж. «___» __________
(түзүлгөн орду)  (түзүлгөн убактысы)

_______________________________________________________
(Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ыйгарым укуктуу 

бөлүмүнүн аталышы – мындан ары – Улуттук банк)

 _______________________________________________________
атынан
 _______________________________________________________

(Улуттук банктын кызматкеринин (леринин) 
аты-жөнү, кызмат орду толугу менен)

 _______________________________________________________
(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жактардын 

аты-жөнү/жактын аталышы толугу менен)

тарабынан бузуу жөнүндө ушул протоколду түзүштү.

Бузуу жасаган жак жөнүндө кошумча маалыматтар (жеке жактар 
боюнча):

Паспорттук маалыматтар:  _________________________________
Туулган күнү:  ___________________________________________
Туулган жери (милдеттүү эмес):  ___________________________ :
Катталган жери:  _________________________________________
Айкын жашаган жери: _____________________________________
Байланыш маалыматтары: ________________________________
Иштеген жери (зарылдыгына жараша): ______________________
Бузуучу жөнүндө кошумча маалыматтар (юридикалык жактар 

боюнча):
Катталган номери: _______________________________________
ИНН:  __________________________________________________
Юридикалык дареги:  _____________________________________
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Айкын дареги: ___________________________________________
Бузуу жасалган жердин дареги:  ____________________________
Бузуу жасалган дата жана убактысы:  ________________________
Бузуу жасагандыгын тастыктаган далилдер:  __________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 ______________________________________________________ ,

бул Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 
___________ беренесинин талабын бузуу болуп саналат.

Күбөлөр жана жабыр тарткандар жөнүндө маалыматтар (эгерде, 
болсо):

 _______________________________________________________
(аты-жөнү толук, туулган күнү, жашаган/катталган 

жери, байланыш телефондору)

Бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын 
түшүндүрмөсү (эгерде, болсо):

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

Бузуу жөнүндө ишти чечүү үчүн зарыл башка маалыматтар 
(эгерде, болсо):  ____________________________________________

(мисалы, кол коюудан баш тартуу тууралуу акт, кол 
коюудан баш тартуунун жүйөсү ж.б.)

 _______________________________________________________
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Улуттук банк тарабынан:
________________________
(Аты-жөнү)

______________
(кызмат орду)

______________
(кол тамгасы)

________________________
(Аты-жөнү)

______________
(кызмат орду)

______________
(кол тамгасы)

Бузуу жасагандыгы үчүн 
жоопкерчиликке тартылып 
жаткан жак (бузууну жасаган 
жактын бул тилкедеги кол 
тамгасы анын протоколдун ага 
тиешелүү нускасын алгандыгын 
күбөлөндүрөт):
________________________
(Аты-жөнү)

______________
(кызмат орду)

______________
(кол тамгасы)

Эскертүү:
1.Бузуулар жөнүндө протоколду түзүүнүн алдында ыйгарым 

укуктуу бөлүмдүн кызматкери бузуулар үчүн жоопкерчиликке 
тартылып жаткан жактардынар бирине төмөнкү укуктарын 
түшүндүрүүгө милдеттүү:

1) өкүлдүн жардамынан пайдалануу;
2) түшүндүрмө берүү же түшүндүрмө берүүдөн жана суроолорго 

жооп берүүдөн баш тартуу;
3) ыйгарым укуктуу органдын чечимине сотко даттануу.
Бузгандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын 

өтүнүчү боюнча ыйгарым укуктуу бөлүмдүн кызматкери көрсөтүлгөн 
укуктардын ар бирин кең-кесири түшүндүрүүгө милдеттүү.
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Бузуу жөнүндө иш боюнча
ТОКТОМ

__________________ 20__ -ж. «___» ______________
(чыгарылган жери) (чыгарылган датасы)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
 _______________________________________________________

(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан 
жактын аты-жөнү/жактын аталышы, толугу менен)

карата бузуу жөнүндө ишти карап чыгып,
Бузуу жасаган жак жөнүндө маалыматтар (жеке жактар боюнча):
Паспорттук маалыматтар:  _________________________________
Туулган күнү:  ___________________________________________
Туулган жери:  ___________________________________________
Катталган жери:  _________________________________________
Айкын жашаган жери: _____________________________________
Байланыш маалыматтары: ________________________________
Иштеген жери (зарылдыгына жараша): ______________________
Бузуучу жөнүндө кошумча маалыматтар (юридикалык жактар 

боюнча):
Катталган номери: _______________________________________
ИНН:  __________________________________________________
Юридикалык дареги:  _____________________________________
Айкын дареги: ___________________________________________
жана төмөнкү фактыны аныктоо менен:
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 ______________________________________________________ ,

(ишти кароодо аныкталган жагдайларды чагылдыруу)
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бул Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 
төмөнкү беренесин (беренелерин) бузуу болуп санала тургандыгын:

 _______________________________________________________
(талабы бузулган берене (беренелер))

 _______________________________________________________
(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан 

жактын аты-жөнү/жактын аталышы толугу менен)

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 
310-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө 
кодексинин беренеси (беренелерине) ылайык _______________
(________________________________) категориядагы 
____________________ сом өлчөмүндө (суммасы сан менен) (жазуу 
менен)  айып пулдун суммасын мамлекеттик бюджеттин пайдасына 
которуу менен,

 _______________________________________________________
айып пул төлөө тууралуу токтом чыгарат.

Бул токтом, копиясын бузуу жасаган жакка тапшырылган учурдан 
тартып күчүнө кирет.

Ыйгарым укуктуу жак:
 _____________     ______________   ____________

 (Аты-жөнү) (кызмат орду) (кол тамгасы)

Токтомдун көчүрмөсүн алдым ______________________________ 
(бузуу жасаган жактын бул талаага 
кол тамгасын койгондугу анын бузууну 
жасагандыгы тууралуу макулдугун 
жана өз ыктыяры менен айып пулду 
төлөөгө макулдугун билдирет)
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2-тиркеме
Ишти кароо убактысын жана ордун белгилөө жөнүндө

ТЕСКЕМЕ
__________________ ____-ж. «___» ________

(чыгарылган жер) (чыгарылган датасы)

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып 
жаткан жактын аты-жөнү/жактын аталышы)

 _______________________________________________________
тарабынан бузуу жөнүндө № ______ иштин материалдарын карап 

чыгып,
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

(кыргыз республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинин жана/же башка 
ченемдик укуктук актылардын талаптары бузулган беренелер)

1. Ишти 20__-жылдын «____» ______________ _________________
_______________________ дарек боюнча кароо белгиленсин.

Ыйгарым укуктуу жак:
__________________________ _____________ _____________
(аты-жөнү) (кызмат орду) (кол тамгасы)
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3-тиркеме
Бузуу жөнүндө ишти кароону кийинкиге калтыруу жөнүндө

ТЕСКЕМЕ
__________________ ____ -ж. «___» __________

(чыгарылган жер ) (чыгарылган датасы)

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып 
жаткан жактын аты-жөнү/жактын аталышы)

 _______________________________________________________
тарабынан ______________________________________________
 _______________________________________________________
(Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин жана/же башка ченемдик 

укуктук актыларынын талаптары бузулган беренелер) бузуу жөнүндө № ___ 
иштин материалдарын карап чыгып, төмөнкүлөрдү белгилөө менен

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 ______________________________________________________ ,

(кийинкиге калтыруу жүйөлөрүн жана/же негиздерин чагылдыруу: тараптардын 
өтүнүчтөрү, кошумча материалдарды талап кылуу зарылдыгы, кызыкдар 

жактарды ишке катышууга тартуу, экспертиза жүргүзүү ж.б.),

1. № _______ ишти кароо кийинкиге калтырылсын (_____-ж. 
«____» ________ бузуу жөнүндө протокол);

2. ишти кароо 20__ -жылдын «____»________ белгиленсин;
3. кошумча документтер 20__-жылдын «____» ___________ 

чейинки мөөнөттө берилсин (зарылдыгына жараша);
4. ишти кароого катышууга _______________________  ишке 

тартылсын (зарылдыгына жараша);
5. _______________________________ экспертиза дайындалсын 

(зарылдыгына жараша).

Ыйгарым укуктуу жак:
__________________________ _____________ _____________
(аты-жөнү) (кызмат орду) (кол тамгасы)
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4-тиркеме
Бузуу жөнүндө протоколду жана башка материалдарды 

ыйгарым укуктуу бөлүмгө кайтарып берүү жөнүндө
ТЕСКЕМЕ

__________________ ____ -ж. «___» __________
(чыгарылган жер) (чыгарылган датасы)

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган 
жактын аты-жөнү/жактын аталышы)

 _______________________________________________________
тарабынан  _____________________________________________

_______________________ (Кыргыз Республикасынын Бузуулар 
жөнүндө кодексинин жана/же башка ченемдик укуктук актыларынын 
беренеси)  бузуу жөнүндө № ______ иштин материалдарын карап 
чыгып, төмөнкүлөрдү белгилөө менен,

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 ______________________________________________________ ,
(протоколду жана/же башка материалдарды ыйгарым укуктуу бөлүмгө 
кайтарып берүү жүйөлөрүн жана/же негиздерин чагылдыруу: иштин 
материалдары ага укугу жок жактар тарабынан түзүлүшү жана таризделиши, 
бузуу жөнүндө иштин протоколу жана башка документтер туура эмес, так 
эмес түзүлүшү жана таризделиши; ишти кароодо алардын ордун толуктоо 
мүмкүн болбогон материалдардын тизмеси толук эмес берилиши).

1. № _______ иш боюнча протокол (иштин башка материалдары) 
аныкталган кемчиликтерди четтетүү үчүн ________________________ 
кайтарылып берилсин; ______________________________________

(ыйгарым укуктуу бөлүмдүн аталышы)

2.  _____________________________________________________
(ыйгарым укуктуу бөлүмдүн аталышы)
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Улуттук банкта бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө 
нускоонун (мындан ары - Нускоо) 16-пунктунда каралган мөөнөттөрдө 
аныкталган кемчиликтерди четтетсин;

3. ___________________ сын-пикирлерди эске алуу менен жеткире
(ыйгарым укуктуу бөлүмдүн аталышы)

иштелип чыккан материалдар Нускоонун 16-пунктунда каралган 
мөөнөттөрдө берсин;

4. ишти кароо 20__-жылдын «____» ______________ 
дайындалсын.

Ыйгарым укуктуу жак:
__________________________ _____________ _____________
(аты-жөнү) (кызмат орду) (кол тамгасы)

5-тиркеме
Бузуу жөнүндө ишти караштуулугу боюнча өткөрүп берүү жөнүндө

ТЕСКЕМЕ
__________________ ____ -ж. «___» ______________

(чыгарылган жер) (чыгарылган датасы)

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган 
жактын аты-жөнү/жактын аталышы)

 _______________________________________________________
тарабынан ______________________________________________
бузуу жөнүндө № ______ иштин материалдарын карап чыгып, 

төмөнкүлөрдү белгилөө менен _____________________________
(Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин беренеси жана/же 

башка ченемдик акт) ылайык  ___________________________________
 _______________________________________________________

(бузуу жөнүндө ишти кароодо, бул ишти кароо Улуттук банктын компетенциясына 
кирбей тургандыгын күбөлөндүргөн жагдайлар) бузуу жөнүндө ишти кароо
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 _______________________________________________________
(бузуу жөнүндө ишти караштуулугу боюнча кароого компетенттүү 

соттун, мамлекеттик органдын/жактын аталышы)

компетенциясына кирерин белгилейт.

1.  _____________________________________________________
(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган 

жактын аты-жөнү/жактын аталышы)

тарабынан жасалган
№ _____ иштин бузуу жөнүндө протоколу жана башка 

материалдары _____________________кароосуна өткөрүп берилсин
(бузуу жөнүндө ишти кароого компетенттүү сот, 

мамлекеттик органдын/жактын аталышы)

Ыйгарым укуктуу жак:
__________________________ _____________ _____________
(аты-жөнү) (кызмат орду) (кол тамгасы)
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6-тиркеме
Четтетүү жөнүндө

ТОКТОМ

__________________ 20__-ж. «___» ______________
(чыгарылган жер) (чыгарылган датасы)

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып 
жаткан жактын аты-жөнү/жактын аталышы)

тарабынан  _____________________________________________
бузуу жөнүндө № ______ иштин материалдарын карап чыгып,
 _________________________________________ белгилөө менен

(ишти кароодо ыйгарым укуктуу жак Кыргыз Республикасынын 
Бузуулар жөнүндө кодексинин 323-беренесине ылайык, бул ишти 

карай албай тургандыгын күбөлөндүргөн жагдайлар),

1. Өзүн-өзү четтетүү жарыялансын____________________________

Ыйгарым укуктуу жак:
__________________________ _____________ _____________
(аты-жөнү) (кызмат орду) (кол тамгасы)
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7-тиркеме
Иш боюнча өндүрүштү токтотуу жөнүндө

ТОКТОМ
_________________ ____ -ж. «___» ___________

(чыгарылган жер) (чыгарылган датасы)

 _______________________________________________________
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары – Улуттук 

банк)

 _______________________________________________________
(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан 

жактын аты-жөнү/жактын аталышы толугу менен)

тарабынан бузуу жөнүндө №_____ иштин материалдарын карап 
чыгып,

Бузуу жасаган жакжөнүндө маалыматтар (жеке жактар боюнча):
Паспорттук маалыматтар:  _________________________________
Туулган күнү:  ___________________________________________
Туулган жери:  ___________________________________________
Катталган жери:  _________________________________________
Айкын жашаган жери  _____________________________________
Байланыш маалыматтары:  ________________________________
Иштеген жери (зарылдыгына жараша): ______________________
Бузуучу жөнүндө кошумча маалыматтар (юридикалык жактар 

боюнча):
Катталган номери: _______________________________________
ИНН:  __________________________________________________
Юридикалык дареги: _____________________________________
Айкын дареги: ___________________________________________
төмөнкүлөрдү аныктады ___________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
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 _______________________________________________________
(бузуу жөнүндө ишти кароодо Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө 
кодексинин 302-беренесине ылайык, бузуу жөнүндө иш боюнча өндүрүштү 

жүргүзүүнү жокко чыгарууну аныктаган жагдайларды чагылдыруу).

Жогоруда белгиленгендердин негизинде, Улуттук банк Кыргыз 
Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 302-беренесинин 
____ пунктуна таянуу менен

 _______________________________________________________
(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып 

жаткан жактын аты-жөнү/жактын аталышы)

боюнча бузуу жөнүндө иш боюнча өндүрүштү токтотуу жөнүндө 
токтом кылат.

Ыйгарым укуктуу жак:
__________________________ _____________ _____________
(аты-жөнү) (кызмат орду) (кол тамгасы)

Токтомдун көчүрмөсүн алдым ___________________________
(бузуу жасаган жактын кол тамгасы/ 
билдирүү менен почта квитанциясы)
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8-тиркеме
Бузуу жөнүндө иш боюнча

ТОКТОМ
__________________ 20__ -ж. «___» ______________

(чыгарылган жер) (чыгарылган датасы)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
 _______________________________________________________

(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан 
жактын аталышы/жактынаты-жөнү толугу менен):

боюнча бузуулар жөнүндө ишти карап чыгып,
Бузуу жасаган жакжөнүндө маалыматтар (жеке жактар боюнча):
Паспорттук маалыматтар:  _________________________________
Туулган күнү:  ___________________________________________
Туулган жери:  ___________________________________________
Катталган жери:  _________________________________________
Айкын жашаган жери: _____________________________________
Байланыш маалыматтары: ________________________________
Иштеген жери (зарылдыгына жараша): ______________________
Бузуучу жөнүндө кошумча маалыматтар (юридикалык жактар 

боюнча):
Катталган номери: _______________________________________
ИНН:  __________________________________________________
Юридикалык дареги:  _____________________________________
Айкын дареги: ___________________________________________

төмөнкү фактыны аныктаган:  ______________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 ______________________________________________________ ,

(ишти кароодо аныкталган жагдайларды чагылдыруу)
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Бул Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 
төмөнкү беренесин (беренелерин) бузуу болуп саналат:

 _______________________________________________________
(талабы бузулган берене (беренелер))

 _______________________________________________________
(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан 

жактын аты-жөнү/жактын аталышы толугу менен)

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 
__________ беренеси (беренелерине) ылайык, _______________ 
(________________________________) категориядагы бузуу 
үчүн_____________________ сом өлчөмүндө (суммасы сан менен) 
(жазуу менен)  айып пулдун суммасын мамлекеттик бюджеттин 
пайдасына которуу менен,

 _______________________________________________________
айып пул төлөө тууралуу токтом чыгарат.

Токтом, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 
332-беренесине ылайык даттанылбаса, бузуу жасаган жакка анын 
көчүрмөсү берилген же почта аркылуу жөнөтүлгөн күндөн тартып 
10 (он) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Токтомго даттануу арызы 
берилген учурда, ал даттанууну кароонун жыйынтыгы боюнча соттун 
чечими чыккан күнү дароо мыйзамдуу күчүнө кирет.

Ыйгарым укуктуу жак:
__________________________ _____________ _____________
(аты-жөнү) (кызмат орду) (кол тамгасы)

Токтомдун көчүрмөсүн алдым ___________________________
(бузган жактын кол тамгасы/ билдирүү 

менен почта квитанциясы)
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9-тиркеме
Туум чегерүү жөнүндө

ТОКТОМ
__________________ 20__-ж.«___»______________

(чыгарылган жер) (чыгарылган датасы)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
 _______________________________________________________

(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жактын 
аты-жөнү/жактын аталышы толугу менен)

Бузуу жасаган жакжөнүндө маалыматтар (жеке жактар боюнча):
Паспорттук маалыматтар: _________________________________
Туулган күнү:  ___________________________________________
Туулган жери:  ___________________________________________
Катталган жери:  _________________________________________
Айкын жашаган жери  _____________________________________
Байланыш маалыматтары: ________________________________
Иштеген жери (зарылдыгына жараша): ______________________
Бузуучу жөнүндө кошумча маалыматтар (юридикалык жактар 

боюнча):
Катталган номери: _______________________________________
ИНН:  __________________________________________________
Юридикалык дареги:  _____________________________________
Айкын дареги: ___________________________________________
Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 

342-беренесинин 1-бөлүгүндө белгиленген мөөнөттө айып пулду 
төлөбөй койгондугуна байланыштуу,

 ______________________________________________________ ,
(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жактын 

аты-жөнү/жактын аталышы толугу менен),

_________-жылдын «_____»_____________ тартып 
«____»_____________ чейинки аралыкта өз учурунда төлөнбөгөн 
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_______(____________) категориядагы _________________________ 
сом өлчөмүндөгү айып пулдун суммасынан 0,05 пайызга барабар 
өлчөмдө мөөнөтүндө төлөнбөй калган ар бир күн үчүн туум салуу 
жөнүндө токтом чыгарат. Жыйынтыгында, салынган туумдун жалпы 
суммасы _____________-жылдын «_____» карата абал боюнча 
________________(_______________________________) _________ 
сомду түзөт.

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 
343-беренесине ылайык, _________ (_________________________)  
сом өлчөмүндө салынган туум мамлекеттик бюджеттин пайдасына 
төлөнүүгө тийиш.

Токтом, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 
332-беренесине ылайык даттанылбаса, бузуу жасаган жакка анын 
көчүрмөсү берилген же почта аркылуу жөнөтүлгөн күндөн тартып 
10 (он) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Токтомго даттануу арызы 
берилген учурда, ал даттанууну кароонун жыйынтыгы боюнча соттун 
чечими чыккан күнү дароо мыйзамдуу күчүнө кирет.

Ыйгарым укуктуу жак:
__________________________ _____________ _____________
(аты-жөнү) (кызмат орду) (кол тамгасы)

Токтомдун көчүрмөсүн алдым ___________________________
(бузган жактын кол тамгасы / билдирүү 
менен почта квитанциясы)
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10-тиркеме
Бузуу жөнүндө иш боюнча өндүрүштү токтото туруу жөнүндө

ТОКТОМ
__________________ 20__-ж. «___»______________

(чыгарылган жер) (чыгарылган датасы)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары – Улуттук 
банк)

 _______________________________________________________
(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан 

жактын аты-жөнү/жактын аталышы толугу менен)

тарабынан бузуу жөнүндө № _______ иштин материалдарын 
карап чыгып,

Бузуу жасаган жакжөнүндө маалыматтар (жеке жактар боюнча):
Паспорттук маалыматтар:  _________________________________
Туулган күнү:  ___________________________________________
Туулган жери:  ___________________________________________
Катталган жери:  _________________________________________
Айкын жашаган жери  _____________________________________
Байланыш маалыматтары: ________________________________
Иштеген жери (зарылдыгына жараша): ______________________
Бузуучу жөнүндө кошумча маалыматтар (юридикалык жактар 

боюнча):
Катталган номери: _______________________________________
ИНН:  __________________________________________________
Юридикалык дареги:  _____________________________________
Айкын дареги: ___________________________________________
төмөнкүлөрдү аныктаган  __________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

(ишти кароодо Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө 
кодексинин 300-беренесине ылайык, ишти токтотууга негиз 

болгон, аныкталган жагдайларды чагылдыруу).
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Жогоруда айтылгандардын негизинде, Улуттук банк Кыргыз 
Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 300-беренесинин 
___ пунктуна таянуу менен,

 _______________________________________________________
(бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жактын 

аты-жөнү/жактын аталышы толугу менен)

боюнча ишти токтотуу жөнүндө жана,___________________ бузган
(ыйгарым укуктуу бөлүмдүн аталышы)

жакты табуу жана аныктоо чараларын көрүү тууралуу токтом 
чыгарат.

Ыйгарым укуктуу жак:
__________________________ _____________ _____________
(аты-жөнү) (кызмат орду) (кол тамгасы)
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 19-декабрындагы 
№ 2018-П-36/55-10-(НПА)

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын СВИФТ 
сервис бюросу жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 
68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 
Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын СВИФТ сервис 
бюросу жөнүндө жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Төмөнкүлөр күчүн жоготкон катары таанылсын:
 − Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 11-февралындагы 

№ 7/4 «SWIFT жамааттык пайдалануу түйүнү жөнүндө» жобону 
бекитүү тууралуу» токтому;

 − Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы 
№ 2017-П-14/23-11-(ПС) «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана 
толуктоолорду киргизүү жана айрым ченемдик укуктук актыларды 
күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө» токтомунун 1-пунктунун 
жетинчи абзацы жана аталган токтомдун тиркемесинин 6-пункту.

3. Юридика башкармалыгы:
 − токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында 

жарыяланышын камсыз кылсын;
 − расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын 

ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине 
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чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Респубикасынын 
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Токтом 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.
5. СВИФТ сервис бюросу бөлүмү ушул токтом менен 

Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн жана Кыргыз 
Республикасынын коммерциялык банктарын тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо СВИФТ сервис бюросу 
бөлүмүн тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 
Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банк Башкармасынын 
2018-жылдын 
19-декабрындагы 
№ 2018-П-36/55-10-(НПА) 
токтомуна тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 
СВИФТ сервис бюросу жөнүндө 

жобо

1. Жалпы жоболор
1. Бул жободо Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

(мындан ары – Улуттук банк) СВИФТ сервис бюросунун (мындан 
ары – сервис бюро) ишинде колдонулган негизги түшүнүктөр жана 
принциптер аныкталган, ошондой эле коммерциялык банктардын 
(мындан ары - Катышуучулар) сервис бюро аркылуу SWIFTNet 
түйүнүнө кошулуусуна, аны пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө жана 
Катышуучулардын колдоосуна карата негизги талаптар аныкталган.

2. Сервис бюро дегенден улам, SWIFTNet түйүнүнөн бул 
инфраструктураны колдоого алуучу жана Катышуучулардын 
SWIFTNet менен өз ара иш алып баруусун камсыз кылуучу тиешелүү 
персонал менен (мындан ары – сервис бюро персоналы) жамааттык 
пайдалануу инфраструктурасынын жыйындысын түшүнүүгө болот.

3. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication) – дүйнөлүк банктар аралык финансылык 
телекоммуникациялар коомчулугу. SWIFTNet телекоммуникациялык 
түйүнү SWIFT системасын пайдалануучулар арасында чек ара 
аркылуу өтүүчү жана ички төлөмдөрдү жүргүзүү үчүн маалыматтардын 
жана билдирүүлөрдүн ишеничтүү жана коопсуз өткөрүлүшүн камсыз 
кылат.

4. Улуттук банк, SWIFT системасынан жамааттык пайдалануу 
инфраструктурасын колдоого алуучу жана анын иштешин камсыз 
кылуучу сервис бюронун оператору болуп саналат. Сервис бюро 
операторунун функциялары ушул Жободо белгиленген талаптарды 
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аткарууда, ошондой эле SWIFT эрежелери жана талаптарына 
ылайык, башка уюмга өткөрүлүп берилиши мүмкүн.

5. Сервис бюронун персоналы – бул Улуттук банктын түзүмдүк 
бөлүмү. Сервис бюронун персоналынын кызматкерлери SWIFT 
талаптарына ылайык тиешелүү сертификациядан өтүшөт.

6. Сервис бюронун техникалык инфраструктурасын SWIFTNet 
түйүнүн пайдалануу үчүн колдонуучу банктар-SWIFT коомчулугунун 
мүчөлөрү сервис бюронун катышуучулары болуп саналат.

7. Сервис бюронун иштөө процессинде жана инфраструктурасын 
өндүрүшкө колдонууда Катышуучулардын SWIFTNet түйүнүнөн 
жамааттык пайдалануу боюнча өз ара мамилелери, тобокелдиктерди 
бөлүштүрүү, жоопкерчилик, укуктары жана милдеттери Катышуучулар 
менен сервис бюронун операторлорунун ортосунда түзүлгөн көп 
тараптуу макулдашууда жана эки тараптуу келишимдерде белгиленет 
(мындан ары - келишим).

2. Сервис бюронун негизги иштөө принциптери
8. SWIFTNet түйүнүнөн жамааттык пайдаланууда 

инфраструктуранын иштөөсү жана колдоого алынышы байланыш 
провайдерлери - SWIFT компаниясынын тармактык өнөктөштөрү 
менен бирдикте сервис бюро тарабынан камсыз кылынат. Мында:

1) сервис бюро программалык камсыздоонун, SWIFT интерфейс/
серверинин жабдуусунун жана келишимдерге ылайык, сервис 
бюронун жоопкерчилигинде болгон түйүндүк жабдуунун колдоого 
алынышын жана иштешин камсыз кылат;

2) байланыш провайдерлери, сервис бюронун операторлору 
жана байланыш провайдерлеринин ортосунда түзүлгөн келишимде 
белгиленген шарттарга ылайык, сервис бюронун байланыш 
каналдарынын колдоого алынышын жана иштешин камсыз кылат.

9. Сервис бюронун техникалык инфраструктурасы төмөнкүлөрдү 
камтыйт:

1) сервердик жабдуу (негизги жана резервдик);
2) түйүндүк жабдуу;
3) сервис бюродон SWIFT байланыш провайдерлерине чейинки 

байланыш каналдары (негизги жана резервдик).
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10. Сервис бюронун техникалык инфраструктурасы анын 
персоналы тарабынан тейленет жана колдоого алынат.

11. Сервис бюронун ишин төмөнкүлөр камсыз кылат:
1) SWIFTNet түйүнүнөн жамааттык пайдалануунун техникалык 

инфраструктурасы;
2) сервис бюронун персоналы;
3) SWIFT системасы тарабынан иштелип чыккан SWIFTNet 

түйүнүнүн ишин жөнгө салуучу эрежелер жана сунуш-көрсөтмөлөр 
(мындан ары - SWIFT документтери);

4) Улуттук банктын ченемдик укуктук актылары;
5) келишимдер.
12. Сервис бюро SWIFT жана Улуттук банк тарабынан берилген 

ыйгарым укуктардын чегинде Катышуучуларга кызмат көрсөтүүлөрдү 
сунуштайт.

13. Катышуучуларды сервис бюрого туташтыруунун эки ыкмасы 
бар:

1) SWIFTNet түйүнүндө иштөө үчүн сервис бюронун 
инфраструктурасын пайдалануу - Access connection;

2) өздүк серверлерин колдонуу менен сервис бюросунун 
инфраструктурасын пайдалануу - Gateway connection.

14. Сервис бюронун инфраструктурасын (Access connection) 
SWIFT системасында иштөө үчүн пайдаланган учурда, Катышуучунун 
интерфейстен пайдалануу мүмкүнчүлүгү браузерди колдонуу менен 
жумушчу станциялар аркылуу (мындан ары - SWIFT терминалдары) 
жүзөгө ашырылат. Катышуучу тарабындагы SWIFT системасынын 
тиешелүү терминалы ар бир Катышуучуну өз алдынча коштоп жүрүү 
боюнча адистер тарабынан колдоого алынат жана иштетилет.

15. SWIFT системасында иштөө үчүн өздүк серверлер (Gateway 
connection) пайдаланылган учурда, Катышуучунун SWIFTNet 
түйүнүнөн пайдалануу мүмкүнчүлүгү SWIFT системасынын өздүк 
серверлерине туташкан SWIFT терминалдары аркылуу жүзөгө 
ашырылат. SWIFT системасынын тиешелүү серверлеринин жана 
терминалдарынын колдоого алынышы жана иштеши ар бир 
Катышуучуну өз алдынча коштоп жүрүү боюнча персонал тарабынан 
камсыз кылынат.
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16. Катышуучулар SWIFT системасына тиешелүү бардык 
маселелер боюнча сервис бюронун персоналына кайрылууга тийиш. 
Эгерде, маселе сервис бюронун персоналынын компетенциясына 
кирбесе, анда ал Катышуучунун атынан SWIFT системасын колдоо 
кызматына өткөрүлүп берилет.

17. Сервис бюро, SWIFT Катышуучусунун терминалдарынан/
серверлеринен пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес жана 
Катышуучунун SWIFT билдирүүлөрүн түзүүгө жана жөнөтүүгө жооптуу 
болуп саналбайт.

18. Сервис бюронун персоналы SWIFT документтерине, Улуттук 
банктын ченемдик укуктук актыларына, ички жол-жоболорго жана 
келишимдерге таянуу менен иш алып барат.

19. Ар бир Катышуучу SWIFT системасынын талаптарына жана 
сунуш-көрсөтмөлөрүнө ылайык, SWIFTNet түйүнүндө билдирүүлөрдү 
түзүү жана жөнөтүү функцияларын аткаруучу адистердин негизги 
жана кайталоочу курамына ээ болууга тийиш. SWIFT системасында 
адистердин курамы жана SWIFT системасында билдирүүлөрдү 
жөнөтүү боюнча алардын функцияларынын (ролдорунун) 
бөлүштүрүлүшү Катышуучунун ички документтери менен бекитилет.

20. Катышуучу өз адистеринин SWIFT билдирүүлөрүн түзүүдөгү 
жана жөнөтүүдөгү операциялык ишине байланыштуу бардык 
тобокелдиктерге (адистердин кетирген каталары, уруксатсыз 
пайдалануу, алдамчылык, ж.б.) жоопкерчиликтүү болуп саналат.

21. Сервис бюронун персоналы менен Катышуучунун регламенти, 
иш жүргүзүү жана өз ара иш алып баруу тартиби, туташуу шарттары, 
кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгү боюнча талаптар, 
кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын эсептөө жана төлөө, тараптардын 
жоопкерчилигин бөлүштүрүү тартиби ушул Жобону эске алуу менен 
сервис бюро оператору менен Катышуучунун келишимдеринде 
белгиленет.

22. Сервис бюронун иши башка катышуучулардын жамааттык 
пайдалануунун жалпы инфраструктурасы аркылуу SWIFTNet 
түйүнүнө туташуу кызматын көрсөтүүчү уюмдар үчүн SWIFT 
компаниясы тарабынан иштелип чыгып жана бекитилген Shared 
Infrastructure Program программасы боюнча милдеттүү түрдө 
сертификацияланууга тийиш.
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3. Сервис бюронун инфраструктурасынын коопсуз жана 
ишенимдүү иштешин камсыз кылуу боюнча негизги талаптар

23. Сервис бюронун коопсуз жана ишенимдүү иштеши төмөнкү 
принциптерге ылайык камсыз кылынууга тийиш:

1) Операциялык тобокелдиктерден жана иштөө чөйрөсүнүн 
тобокелдиктеринен коргоо;

2) SWIFTNet түйүнүнө сервис бюронун инфраструктурасы аркылуу 
Access connection схемасы боюнча туташкан Катышуучулардын 
маалыматтарынын купуя жана бекем сакталышы;

3) Катышуучулардын SWIFTNet түйүнүнөн пайдалануу 
мүмкүнчүлүгүнүн үзгүлтүксүздүгү;

4) SWIFT компаниясынын талаптарына ылайык келүүсү боюнча 
жыл сайын аудит өткөрүү/баа берүү.

24. Операциялык тобокелдиктерден жана иштөө чөйрөсүнүн 
тобокелдиктеринен коргоо төмөнкүлөр менен камсыз болууга тийиш:

1) Сервис бюронун инфраструктурасынын колдоого алынышын 
жана иштешин камсыз кылуу үчүн жетиштүү квалификациясы менен 
негизги жана кайталоочу курамдын болушу;

2) SWIFT Катышуучуларынын терминалдары/серверлери үчүн 
локалдык түйүндүн өзүнчө сегментинин болушу;

3) Бири-биринен обочо аралыкта жайгашкан негизги жана 
резервдик сервердик, ошондой эле түйүндүк жабдуу;

4) SWIFT байланыш провайдерине чейин негизги жана резервдик 
байланыш каналдарынын болушу;

5) Чектелген пайдалануу мүмкүнчүлүгү, видеобайкоо жана 
күзөтүү-өрткө каршы сигнализация менен атайын сервердик жайдын 
болушу;

6) Электр тогу менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу боюнча тиешелүү 
жабдуу;

7) Катышуучулардын жана сервис бюронун персоналынын SWIFT 
интерфейс/серверинен уруксатсыз пайдалануусунан коргонуу 
каражаттары.

25. Катышуучулардын маалыматтарынын купуя жана бекем 
сакталышы (кирген/чыккан билдирүүлөрдүн, шифр белгиленүүчү 
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жана идентификациялоочу ачкычтардын ж.б.у.с. маалыматы) 
төмөнкүлөр менен камсыз болууга тийиш:

1) SWIFT документтерине ылайык, SWIFT Катышуучусунун ар бир 
пайдалануучусунун SWIFT терминалынан/серверинен пайдалануу 
мүмкүнчүлүгүн чектөө;

2) сервис бюронун ички жол-жоболоруна ылайык, сервис 
бюронун персоналынын Катышуучулардын маалыматтарынын купуя 
жана бекем сакталышын камсыз кылуу боюнча жоопкерчилигин 
бөлүштүрүү;

3) сервис бюро тарабынан инфраструктуранын ишине күн сайын 
мониторинг жүргүзүү жана аныкталган каталар менен үзгүлтүктөр 
боюнча ыкчам чараларды көрүү (маалыматтардын купуя сакталышы, 
алардан уруксатсыз (санкциясыз) пайдалануу);

4) сервис бюронун инфраструктурасынын чабал жактарын 
дайыма тестирлөө (чейрек ичинде бир жолудан кем эмес), ошондой 
эле, зарылчылыгына жараша, тестирлөө жана чабал жактарын 
аныктоо иштери үчүн көз карандысыз уюмду ишке тартуу (жылына 
бир жолудан кем эмес);

26. Катышуучулардын SWIFTNet сервисинен пайдалануу 
мүмкүнчүлүгүнүн үзгүлтүксүздүгү, регламенттик иштерди аткаруу 
убактысын жана калыбына келтирүү мезгилин кошпогондо 
(системанын максималдуу токтоп туруу убактысы 4 (төрт) саат), 
сервис бюронун инфраструктурасынын күнү-түнү иштеши менен 
камсыз болууга тийиш.

27. Сервис бюро инфраструктурасынын ишинде штаттан тышкары 
жагдай орун алган учурда, келишим шарттарына ылайык, сервис 
бюронун персоналы бул тууралуу Катышуучуларга билдирет.

28. Штаттан тышкары жагдайдын келип чыгуу себеби четтетилгенге 
чейин мөөнөттүү төлөмдөрдү кабыл алуу/өткөрүп берүү зарылчылыгы 
пайда болгон шартта, Катышуучулар келишим шарттарына ылайык, 
маалыматтарды берүүнүн альтернативдүү каналдарын пайдаланууга 
тийиш.

29. Сервис бюронун персоналы Катышуучуларга 8/5 режиминде 
техникалык колдоо көрсөтөт (күнүнө сегиз саат, жумасына беш 
жумуш күнү).



82

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

со
де

рж
ан

ие

4. Катышуучуларды сервис бюро аркылуу SWIFTNet 
түйүнүнө туташтыруу боюнча негизги талаптар

30. Сервис бюронун персоналы Катышуучуларды сервис бюро 
аркылуу SWIFTNet түйүнүнө туташтырат.

31. Катышуучуну сервис бюрого туташтыруу үчүн негизги талаптар 
төмөнкүлөр:

1) SWIFT коомчулугуна мүчөлүккө кирүү;
2) Сервис бюро оператору менен сервис бюрого туташуу боюнча 

келишим түзүү;
3) SWIFT (Access connection) терминалын/SWIFT (Gateway 

connection) серверин орнотуу жана туташтыруу, ал төмөнкү 
иш-чаралардын жүргүзүлүшүн камтыйт:

 − SWIFT документтерине жана SWIFT сервис бюросуна туташуу 
боюнча келишим шарттарына ылайык, SWIFT (Access connection) 
терминалын/SWIFT (Gateway connection) серверин SWIFTNet 
сервисине туташтыруу үчүн даярдоо;

 − SWIFT (Access connection) терминалынын/SWIFT (Gateway 
connection) серверинин ишин Катышуучунун жалпы локалдык 
түйүнүнө көз каранды эмес сервис бюродо өзүнчө чакан түйүндө 
жайгашкан SWIFT интерфейси/сервери менен уюштуруу;

 − SWIFT (Access connection) терминалынын/SWIFT (Gateway 
connection) серверинин коопсуз иш чөйрөсүн камсыз кылуу (чектелген 
пайдалануу мүмкүнчүлүгү каралган жана күзөтүү-өрткө каршы 
сигнализация менен жабдылган атайын жай, ж.б.);

 − сервис бюро инфраструктурасынын ишинде штаттан тышкары 
жагдай келип чыккан шартта, билдирүүлөрдүн жөнөтүлүшүн/
алынышын камсыз кылуу үчүн маалыматтарды берүүнүн резерв 
катары, альтернативдүү каналдын болушу, же ал болбогон шартта, 
мындай каражатты сөзсүз орнотуу;

 − маалыматтарды берүүнү камсыз кылуучу SWIFT (Access 
connection) терминалынан/SWIFT (Gateway connection) серверинен 
сервис бюронун негизги жана резервдик сайттарына чейин шифр 
белгилөө менен негизги жана резервдик байланыш каналдарынын 
болушу;
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 − түздөн-түз SWIFT системасында иштеген кызматкерлерди 
окутуу;

 − Катышуучунун инфраструктурасынын жана персоналынын 
даяр болуусуна жараша, автоматташтырылган SWIFT системасы 
кабыл алуу актынын негизинде тажрыйбалык иштетүүгө киргизилет;

 − SWIFT (Access connection) терминалынын/SWIFT (Gateway 
connection) серверинин иштөө режиминин тест-тренингин жүргүзүү;

 − Катышуучунун автоматташтырылган SWIFT системасын 
өндүрүштүк иштетүүгө киргизүү.

32. Катышуучу сервис бюронун инфраструктурасына туташуудагы 
негизги талаптарды сактабаган учурда, сервис бюронун оператору 
Катышуучуга алдын ала билдирүү менен сервис бюрого туташтыруу 
аракеттерин токтотууга укуктуу жана келип чыгышы мүмкүн болгон 
натыйжалар үчүн жоопкерчиликтүү болуп саналбайт.

5. Катышуучуларга SWIFT (Access connection) терминалынан/
SWIFT (Gateway connection) серверинен пайдалануу 

мүмкүнчүлүгүн берүү боюнча негизги талаптар
33. Катышуучу SWIFT системасынан пайдалануу үчүн төмөнкү 

талаптарды сактоого тийиш:
1) Катышуучунун SWIFT системасын өндүрүштүк иштетүүгө 

түздөн-түз катышууга тийиш болгон адистеринин курамын дайындоо;
2) SWIFT документтеринин негизинде гана, SWIFT системасынан 

пайдалануу укугун жана ар бир адистин жоопкерчилигин бөлүштүрүү;
3) SWIFT (Access connection) терминалынын/SWIFT (Gateway 

connection) серверинин маалыматынын уруксатсыз пайдалануудан 
тиешелүү деңгээлде сакталышын камсыз кылуу;

4) SWIFT (Access connection) терминалынын/SWIFT (Gateway 
connection) серверинин колдоого алынышын жана иштешин камсыз 
кылуу жана жабдуунун, программалык камсыздоонун, байланыш 
каналдарынын, адистердин операциялык ишиндеги үзгүлтүктөргө 
(кызматкерлердин кетирген каталары, уруксатсыз пайдалануу, 
алдамчылык) байланыштуу тобокелдиктерге жоопкерчилик тартуу;

5) SWIFT документтерине, Улуттук банктын ченемдик укуктук 
актыларына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана 
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келишимдерге ылайык, билдирүүлөрдү түзүү жана жөнөтүү, 
маалыматтарды сактоо, анын купуя сакталышын камсыз кылуу 
жана алардан уруксатсыз пайдаланууга жол бербөө боюнча ички 
жол-жоболорду, ошондой эле SWIFT (Access connection) терминалын/
SWIFT (Gateway connection) серверин өндүрүштүк иштетүү 
процессинде штаттан тышкары жагдайлар келип чыккан учурда 
персоналдын иштөө тартибин иштеп чыгуу;

6) Катышуучу тарапта штаттан тышкаркы жагдай (чатак маселе, 
жаңжал окуя) орун алган учурда, Катышуучунун персоналы келишим 
мөөнөттөрүнө жана шарттарына ылайык, бул тууралуу сервис бюрого 
билдирет;

7) Сервис бюронун инфраструктурасынын ишинде штаттан 
тышкаркы жагдай келип чыккан учурда, билдирүүлөрдүн 
жөнөтүлүшүн/алынышын камсыз кылуу үчүн, маалыматтарды 
берүүнүн альтернативдүү каналдарын иш абалында кармап туруу;

34. Маалыматтын тиешелүү деңгээлде корголушун камсыз кылуу 
үчүн төмөнкүлөр зарыл:

1) Коопсуздук принциптерине ылайык, SWIFT (Access connection) 
терминалынан/SWIFT (Gateway connection) серверинен пайдалануу 
мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон персоналдын милдеттерин бөлүштүрүү: 
SWIFT талаптарына жана сунуш-көрсөтмөлөрүнө ылайык, кызматтык 
иш зарылдыгы боюнча гана маалыматтан пайдалануу мүмкүнчүлүгү, 
минималдуу ыйгарым укуктар жана милдеттерди чектөө;

2) Катышуучунун ички жол-жоболоруна ылайык, сервис бюро жана 
Катышуучу тарабынан персоналга SWIFT системасынан пайдалануу 
мүмкүнчүлүгүн берүү талаптарынын аткарылышын системалуу түрдө 
контролдоо;

3) SWIFT (Access connection) терминалынан/SWIFT (Gateway 
connection) серверинен сервис бюрого чейин трафикке шифр 
белгилөө.

35. Аталган талаптар бузулган шартта, сервис бюро Катышуучуга 
алдын ала билдирүү менен анын сервис бюро аркылуу SWIFTNet 
түйүнүнөн пайдалануу мүмкүнчүлүгүн токтото алат жана келип 
чыгышы мүмкүн болгон натыйжалар үчүн жоопкерчилик тартпайт.
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 24-декабрындагы 
№ 2018-П-07/57-1-(ДКП)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 
эсептик чен өлчөмү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 24, 28 жана 
68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банктын эсептик чени жылдык 4,75 пайыз өлчөмүндө 
белгиленсин.

2. Токтом 2018-жылдын 25-декабрынан тартып күчүнө кирет.
3. Экономика башкармалыгы эсептик чен өлчөмү жөнүндө 

маалыматтын Улуттук банктын расмий интернет-сайтында, токтом 
кабыл алынгандан кийинки жумуш күнү ичинде жарыялышын камсыз 
кылсын.

4. Токтомдун аткарылышын контролдоо Экономика 
башкармалыгын тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкынын төрагасынын орун басарына жүктөлсүн.

Төрага Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 26-декабрындагы 
№ 2018-П-14/58-7-(ПС)

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы 
№ 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун 
бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 
68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 
Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы 
№ 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун 
бекитүү тууралуу» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр бекитилсин.

2. Юридика башкармалыгы:
 − токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында 

жарыяланышын камсыз кылсын;
 − расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын 

ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине 
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Респубикасынын 
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Төлөм системалары башкармалыгы бул токтомду 
белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөрүү үчүн Кыргыз 
Республикасынын Улуттук статистика комитетине жөнөтсүн.

4. Токтом расмий жарыялангандан он беш жумуш күнү өткөндөн 
кийин күчүнө кирет.

5. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы, 
Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы Улуттук банктын Башкы 
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китебиндеги, Пакеттик клиринг системасындагы жана Айкын убакыт 
ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасындагы төлөм 
коддорунун маалымдамасына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизсин.

6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз 
Республикасынын Финансы министрлигин, коммерциялык банктарын 
тааныштырсын.

7. Токтомдун аткарылышын контролдоо Төлөм системалары 
башкармалыгын тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага Т.Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банк Башкармасынын 
2018-жылдын «26» 
декабрындагы 
№ 2018-П-14/58-7-(ПС) токтомуна 
карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм 

жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун 
бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн 
мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна 
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Төлөм 
жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторунун:

 − «Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча төлөмдөр» 
1-бөлүмү төмөнкү редакцияда берилсин:

«
Төлөмдүн 

коду Төлөм багытынын аталышы

10000000 МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТКЕ КИРЕШЕ БОЮНЧА ТӨЛӨМДӨР
11000000 Салыктык кирешелер
11100000 Кирешеге жана пайдага салык
11110000 Кирешеге жана пайдага салык

11111000 Кыргыз Республикасынын резиденттери-жеке жактардан алынуучу 
киреше салыгы

11111100 Салык агенти төлөөчү киреше салыгы
11111200 Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы

11112000 Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине 
салык

11112100 Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине 
салык

11113000 Пайдага салык
11113100 Пайдага салык
11113200 Пайыздарга салык
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11113300 Алтын ѳндүрүүчү компаниялардын кирешесине салык
11120000 Атайын режимдер боюнча салыктар
11121000 Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр
11121100 Чакан ишкердик субьекттери үчүн бирдиктүү салык
11122000 Патенттин негизинде салык
11122100 Милдеттүү патенттин негизинде салык
11122200 Ыктыярдуу патенттин негизинде салык
11130000 Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөй турган салыктар
11131000 Кумтөрдүн дүң кирешесине салык
11131100 Кумтөрдүн дүң кирешесине салык
11300000 Менчикке салык
11310000 Мүлккө салык
11311000 Кыймылсыз мүлккө салык
11311100 Ишкердик иши үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык

11311200 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө 
салык

11311300 3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө 
салык

11312000 Кыймылдуу мүлккө салык
11312100 Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык
11312200 Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык
11320000 Жер салыгы
11321000 Жер салыгы

11321100 Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн 
жер салыгы

11321200 Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы

11321300 Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында 
болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы

11400000 Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар
11410000 Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салыктар
11411000 Кошумча нарк салыгы (КНС)

11411100 Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү товарларга жана 
кызмат көрсөтүүлөргө КНС

11411200 Евразиялык экономикалык биримдигине кошулганга чейин Кыргыз 
Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга КНС

11411300
Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерден 
Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга 
КНС

11411400 Үчүнчү өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып 
келүүчү товарларга КНС
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11412000 Сатуудан салык
11412100 Сатуудан салык
11420000 Акциз салыгы

11421000 Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү же сатып 
өткөрүлүүчү товарларга акциз салыгы

11421100 Алкоголдук продукция
11421110 Этил спирти
11421120 Арак жана ликер-арак ичимдиктери
11421130 Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар
11421140 Шараптар
11421150 Коньяктар
11421160 Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап
11421170 Идишке куюлган пиво
11421180 Идишке куюлбаган пиво
11421190 Шарап материалдары
11421200 Тамеки буюмдары
11421210 Чыпкалуу тамеки чылымдары
11421220 Чыпкасыз тамеки чылымдары
11421230 Сигаралар жана сигариллалар
11421290 Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар
11421300 Мунай продуктулары
11421310 Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер
11421320 Реактивдүү отун
11421330 Дизель отуну
11421340 Мазут
11421350 Май жана газ конденсаты

11421360 Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай 
заттары

11421400 Башка акциздик товарлар
11421410 Алтын, платина же күмүштөн зер буюмдары
11421490 Башка акциздик товарлар

11422000 ЕАЭБге кошулганга чейин Кыргыз Республикасынын аймагына 
ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы

11422100 Алкоголдук продукция
11422110 Этил спирти
11422120 Арак жана ликер-арак ичимдиктери
11422130 Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар
11422140 Шараптар
11422150 Коньяктар
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11422160 Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап
11422170 Идишке куюлган пиво
11422180 Идишке куюлбаган пиво
11422190 Шарап материалдары
11422200 Тамеки буюмдары
11422210 Чыпкалуу тамеки чылымдары
11422220 Чыпкасыз тамеки чылымдары
11422230 Сигаралар жана сигариллалар
11422290 Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар
11422300 Мунай продуктулары
11422310 Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер
11422320 Реактивдүү отун
11422330 Дизель отуну
11422340 Мазут
11422350 Май жана газ конденсаты

11422360 Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай 
заттары

11422400 Башка акциздик товарлар
11422410 Башка акциздик товарлар

11423000 ЕАЭБге мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына 
ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы

11423100 Алкоголдук продукция
11423110 Этил спирти
11423120 Арак жана ликер-арак ичимдиктери
11423130 Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар
11423140 Шараптар
11423150 Коньяктар
11423160 Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап
11423170 Идишке куюлган пиво
11423180 Идишке куюлбаган пиво
11423190 Шарап материалдары
11423200 Тамеки буюмдары
11423210 Чыпкалуу тамеки чылымдары
11423220 Чыпкасыз тамеки чылымдары
11423230 Сигаралар жана сигариллалар
11423290 Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар
11423300 Мунай продуктулары
11423310 Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер
11423320 Реактивдүү отун



92

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

со
де

рж
ан

ие

11423330 Дизель отуну
11423340 Мазут
11423350 Май жана газ конденсаты

11423360 Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай 
заттары

11423400 Башка акциздик товарлар
11423410 Алтын, платина же күмүштөн зер буюмдары
11423490 Башка акциздик товарлар

11424000 Үчүнчү өлкөдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып 
келинүүчү товарларга акциз салыгы

11424100 Алкоголдук продукция
11424110 Этил спирти
11424120 Арак жана ликер-арак ичимдиктери
11424130 Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар
11424140 Шараптар
11424150 Коньяктар
11424160 Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап
11424170 Идишке куюлган пиво
11424180 Идишке куюлбаган пиво
11424190 Шарап материалдары
11424200 Тамеки буюмдары
11424210 Чыпкалуу тамеки чылымдары
11424220 Чыпкасыз тамеки чылымдары
11424230 Сигаралар жана сигариллалар
11424290 Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар
11424300 Мунай продуктулары
11424310 Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер
11424320 Реактивдүү отун
11424330 Дизель отуну
11424340 Мазут
11424350 Май жана газ конденсаты

11424360 Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай 
заттары

11424400 Башка акциздик товарлар
11424410 Башка акциздик товарлар
11460000 Жер казынасын пайдалануу үчүн салык
11461000 Бонустар
11461100 Күйүүчү пайдалуу кендер
11461110 Мунай
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11461120 Күйүүчү газдар
11461130 Көмүр
11461190 Дагы башка күйүүчү пайдалуу кендер
11461200 Металл пайдалуу кендер
11461210 Баалуу металлдар
11461220 Сымап
11461230 Сурьма
11461240 Калай, вольфрам
11461290 Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар
11461300 Металл эмес пайдалуу кендер
11461310 Беттегич таштар
11461320 Курулуш куму
11461330 Гипс
11461340 Акиташ, курулуш ташы
11461350 Түстүү таштар (самоцветы)
11461390 Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл эместер
11461400 Жер алдындагы суулар
11461410 Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн минерал жана тузсуз суулар
11461420 Бальнологиялык дарылоо үчүн минерал суулар
11461430 Жылытуу үчүн ысык суулар
11461440 Ичүүчү жана техникалык суулар
11462000 Роялти
11462100 Күйүүчү пайдалуу кендер
11462110 Мунай
11462120 Күйүүчү газ
11462130 Көмүр
11462190 Дагы башка күйүүчү пайдалуу кендер
11462200 Металл пайдалуу кендер
11462210 Баалуу металлдар
11462220 Сымап
11462230 Сурьма
11462240 Калай, вольфрам
11462290 Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар
11462300 Металл эмес пайдалуу кендер
11462310 Беттегич таштар
11462320 Курулуш куму
11462330 Гипс
11462340 Акиташ, курулуш ташы
11462350 Түстүү таштар (самоцветы)
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11462390 Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл эместер
11462400 Жер алдындагы суулар
11462410 Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн минерал жана тузсуз суулар
11462420 Бальнологиялык дарылоо үчүн минерал суулар
11462430 Жылытуу үчүн ысык суулар
11462440 Ичүүчү жана техникалык суулар
11462490 Дагы башка жер астындагы суулар
11500000 Эл аралык соода жана тышкы операция үчүн салыктар
11510000 Бажы төлөмдөрү
11511000 Ташылып келинген продукциядан бажы төлөмдөрү

11511100 Кыргыз Республикасы ЕАЭБге кошулганга чейин төлөөгө тийиштүү 
ташып келүүлөргө бажы алымдары

11511200 ЕАЭБге кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык төлөнгөн жана эсепке 
алынган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11511300 Кыргыз Республикасын ЕАЭБге кошулганга чейин төлөөгө тийиш 
болгон атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11511400 ЕАЭБге кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык ЕТТ коюму боюнча 
төлөнгөн жана эсепке алынган ташып келүүлөргө бажы алымдары

11511500 Бажы алымдарынын, салыктардын бирдиктүү чендер боюнча 
бажылык төлөмдөр

11511600 Бажылык жыйынды төлөм
11512000 Ташылып чыгарылган продукциядан бажы төлөмдөрү
11512100 Экспорттук бажы алымы
11512200 Экспорттук мезгилдик бажы алымы
11513000 Бажылык жыйымдар
11513100 Чет өлкөлүк автоташуучулардан жыйым
11513200 Бажылык тариздөө үчүн жыйымдар
11514000 Дагы башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр
11514100 Дагы башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр

11515000
ЕАЭБге мүчө башка мамлекеттердин эсебине чет өлкөлүк валютада 
которулулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы 
алымдары

11515100
Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада 
которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы 
алымдары

11515200
Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада 
которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы 
алымдары

11515300 Россия Федерациясынын эсебине чет өлкөлүк валютада которуулар 
токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
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11515400
Армения Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада 
которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы 
алымдары

11516000 ЕАЭБге башка мүчө мамлекеттердин эсебине чет өлкөлүк валютада 
которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары

11516100 Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада 
которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары

11516200 Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада 
которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары

11516300 Россия Федерациясынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган 
ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары

11516400 Армения Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада 
которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары

11516500 Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган 
ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары

11517000

Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана 
компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө протоколго ылайык, 
чет өлкөлүк валютада эсепке которулган атайын, демпингге каршы 
жана компенсациялык алымдар

11517100
Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада 
которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык 
алымдар

11517200
Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада 
которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык 
алымдар

11517300 Россия Федерациясынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган 
атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11517400
Армения Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада эсебине 
которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык 
алымдар

11517500
Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада эсебине 
которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык 
алымдар

11518000 Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган сумма
11518100 Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган сумма
11520000 Ташып келүүлөргө бажы алымдары

11521000 ЕАЭБге кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык мүчө мамлекеттерден 
түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары

11521100 Казакстан Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы 
алымдары

11521200 Беларусь Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы 
алымдары

11521300 Россия Федерациясынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары
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11521400 Армения Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы 
алымдары

11522000
Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды 
которуу боюнча мүчө мамлекеттердин милдеттенмелерди өз 
убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар

11522100

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

11522200

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

11522300
Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды 
которуу боюнча Россия Федерациясы тарабынан милдеттенмелерди 
өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар

11522400

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

11523000

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

11523100
Казакстан Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана 
салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча 
каражаты

11523200
Беларусь Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана 
салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча 
каражаты

11523300
Россия Федерациясынан түшүүчү бажы алымдарын жана 
салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча 
каражаты

11523400
Армения Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана 
салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча 
каражаты

11524000

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

11524100 Казакстан Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана 
компенсациялык алымдар

11524200 Беларусь Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана 
компенсациялык алымдар
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11524300 Россия Федерациясынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана 
компенсациялык алымдар

11524400 Армения Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана 
компенсациялык алымдар

11525000

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

11525100

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

11525200

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

11525300

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

11525400

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

11526000 Чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге 
каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду

11526100
Казакстан Республикасынын чет өлкөлүк валютада эсептерге 
которулган атайын, демпингге каршы жана компесациялык 
алымдарды бөлүштүрүү токтотулду

11526200
Беларусь Республикасынын чет өлкөлүк валютада эсептерге 
которулган атайын, демпингге каршы жана компесациялык 
алымдарды бөлүштүрүү токтотулду

11526300
Россия Федерациясынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган 
атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды 
бөлүштүрүү токтотулду

11526400
Армения Республикасынын чет өлкөлүк валютада эсептерге 
которулган атайын, демпингге каршы жана компесациялык 
алымдарды бөлүштүрүү токтотулду

11600000 Башка салыктар жана жыйымдар
11610000 Башка салыктар жана жыйымдар
11611000 Башка салыктар жана жыйымдар
11611100 Республикалык бюджеттин башка салыктары жана жыйымдары
11611200 Жергиликтүү бюджетин башка салыктары жана жыйымдары
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12000000 Социалдык камсыздоого жана социалдык муктаждыкка төгүмдөр/
чегерүүлөр

12100000 Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандырууга төгүмдөр/
чегерүүлөр

12110000 Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү
12111000 Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү

12111110
Пенсиялык фондго, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу 
фондусуна, Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондусуна 
камсыздандыруу төгүмдөрү

12111120 Полис боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо 
пенсиялык фондусунан тышкары)

12111130 Юридикалык жак болуп түзүлбөгөн дыйкан (фермер) чарбалардын 
камсыздандыруу төгүмдөрү

12111210 Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондусуна камсыздандыруу 
төгүмдөрү

12111220 Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондусуна полис боюнча 
камсыздандыруу төгүмдөрү

12200000 Социалдык фондунун башка кирешелери
12210000 Социалдык фондунун башка кирешелери
12211000 Социалдык фондунун башка кирешелери
12211100 Пенсия төлөө үчүн капиталдаштырылган суммалар

12211200 Кайра кайтарууну талап кылуунун жыйынтыгында жумуш 
берүүчүлөрдөн жана жарандардан алынуучу каражаттар

12211900 Социалдык фондунун жана башка кирешелери
12220000 Социалдык фондунун кирешелери боюнча пайыздар
12221000 Социалдык фондунун кирешелери боюнча пайыздар
12221100 Социалдык фондунун кирешелери боюнча пайыздар
12230000 Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери
12231000 Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери
12231100 Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери
12300000 ММКФ башка кирешелери
12310000 ММКФ башка кирешелери
12311000 ММКФ башка кирешелери
12311200 ММК полисин берүүдөн түшүүлөр

12311300
Келишимдик милдеттенмелерди тийиштүү түрдө аткарбагандыгы 
үчүн саламаттык сактоо уюмдары менен соттук жана соттук эмес 
тартипте төлөтүп алынган каражаттар

12311400
Соттун чечими боюнча келтирилген зыяндын суммасын кошкондо, 
материалдык, админстративдик, жазык жоопкерчилигине чара 
көрүүнүн натыйжасында алынган каражаттар
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12311500
Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинин 
каражаттарын максаттуу эмес же мыйзамдуу эмес пайдалануунун 
натыйжасында төлөтүп алынган каражаттар

12311700 Эл аралык уюмдардан, кайрымдуулук фонддордон жана чет өлкөлүк 
жарандардан түшкөн каражаттар

12311900 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка 
кирешелер

13000000 Алынган расмий трансферттер
13100000 Чет өлкөдөн алынган трансферттер
13110000 Чет өлкөлүк мамлекеттердин өкмөттөрүнөн түшкөн трансферттер
13111000 Чет өлкөлүк мамлекеттердин өкмөттөрүнөн түшкөн трансферттер
13111100 Учурдагы
13111200 Капиталдык
13120000 Эл аралык уюмдардан түшкөн трансферттер
13121000 Эл аралык уюмдардан түшкөн трансферттер
13121100 Учурдагы
13121200 Капиталдык
13300000 Мамлекеттик башкаруу секторунун трансферттери
13320000 Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер
13321000 Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер
13321100 Теңөөчү трансферттер
13321200 Максаттуу трансферттер

13321300 Жергиликтүү бюджеттин деңгээлдеринин ортосундагы максаттуу 
трансферттер

13330000 Республикалык бюджеттен мамлекеттик башкаруу секторунун башка 
бирдиктери менен алынган каражаттар

13331000 Республикалык бюджеттен Социалдык фонддун бюджетине алынган 
каражаттар

13331100 Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча 
пенсиянын базалык бөлүгү

13331210 Бийик тоолуу шарттарда иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар

13331220 Алыскы, барууга кыйын райондордо иштегендиги үчүн 
жеңилдетилген пенсиялар

13331230 Көп балалуу энелерге жана тубаса майып балдардын энелерине 
жеңилдетилген пенсиялар

13331300 Калктын айрым категориялары боюнча пенсиялар
13331400 Аскер кызматкерлеринин пенсиялары

13331500 Аскер кызматкерлери курман болгон, майып болгон учурлары 
боюнча аларды милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу

13331600 Электр энергиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төлөмдөр
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13331700
Чернобыль АЭСте авариянын кесепеттерин жоюуга катышкандарга, 
эмгектенүү учурунда зыян келтирүү боюнча компенсациялык 
төлөмдөр

13331800 Пенсияларга үстөк акылар

13332000 Республикалык бюджеттен Милдеттүү медициналык 
камсыздандыруу фондунун бюджетине алынган каражаттар

13332100 Республикалык бюджеттен мамлекеттик базалык медициналык 
камсыздандырууга алынган каражаттар

13332200
Республикалык бюджеттен 16 жашка чейинки балдардын милдеттүү 
медициналык камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо 
катарында алынган каражаттар

13332300
Республикалык бюджеттен пенсионерлердин милдеттүү 
камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган 
каражаттар

13332400
Республикалык бюджеттен социалдык жөлөк пул алуучулардын 
жана бала кезинен майып адамдардын милдеттүү камсыздандыруу 
төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар

13332500

Республикалык бюджеттен баштапкы кесиптик окуу жайлардын 
студенттеринин, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлардын 
студенттеринин, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлардын 
студенттеринин 21 жашка чыкканга чейин милдеттүү 
камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган 
каражаттар

13332600

Республикалык бюджеттен калктын жумуштуулук мамлекеттик 
кызматында расмий катталган жумушсуз жарандардын милдеттүү 
камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган 
каражаттар

13332700

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

13332800 Республикалык бюджеттен соттун чечимин аткаруу боюнча 
компенсацияларды төлөө үчүн алынган каражаттар

13332900 Республикалык бюджеттен алынган башка каражаттар
13340000 ММКФнын камсыздандыруу төгүмдөрү

13341000
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төлөөчүлөр 
тарабынан милдетттүү медициналык камсыздандырууга төлөнүүчү 
төгүмдөр

13341100 Жумушчуларды милдеттүү медициналык камсыздандырууга 
камсыздандыруу төгүмдөрү

13341200 Жумуш берүүчүлөрдү милдеттүү медициналык камсыздандырууга 
камсыздандыруу төгүмдөрү
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13341300 Жеке эмгек ишинде иштегендерди милдеттүү медициналык 
камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү

13341400 Айыл чарба өндүрүүчүлөрүн милдеттүү медициналык 
камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү

13341900 Категориялар боюнча бөлүнбөгөн милдеттүү медициналык 
камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү

13350000 Социалдык фонддун бюджетинен алынган каражаттар
13351000 Социалдык фонддун бюджетинен алынган каражаттар

13351100 Социалдык фонддун бюджетинен милдеттүү медициналык 
камсыздандырууга алынган каражаттар

14000000 Салыктык эмес кирешелер
14100000 Менчиктен жана пайыздардан кирешелер
14110000 Пайыздар
14111000 Депозиттер боюнча пайыздар

14111100 КР Улуттук банкында жайгаштырылган Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн депозиттери боюнча пайыздар

14111200 КР коммерциялык банктарында жайгаштырылган Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери боюнча пайыздар

14111300
Социалдык фонддун убактылуу бош акча каражаттарын МБКга, 
КРУБ ноталарына, кыска мөөнөттүү депозиттерге жайгаштыруу 
боюнча пайыздар

14111400 Коммерциялык банктардын эсептериндеги Социалдык фонддун 
жана МТПФ акча каражаттарынын калдыгына эсептелген пайыздар

14111500

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

14111600
КР чет өлкөлүк мекемелер тарабынан мамлекеттерде турган 
коммерциялык банктарында жайгашкан Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн депозиттер боюнча пайыздары

14111700 Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча 
берилген мөөнөтүн узартуу үчүн пайыздар

14112000 Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар
14112100 Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар

14112200 Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктеринен берилген 
ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар чагылдырылат

14120000 Дивиденддер жана пайда
14121000 Дивиденддер
14121100 Мамлекеттик акциялардын пакетине кошуп эсептелген дивиденддер

14121200 Социалдык фондго таандык болгон ишканалардын акциялары 
боюнча дивиденддер

14122000 Пайда
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14122100 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасы
14122200 Мамлекеттик ишканалардын пайдасы
14150000 Ресурстарды пайдалануу, чалгындоо жана ижара акысы

14151000 Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду 
чалгындоо, колдонуу жана иштетүү укугу үчүн акы

14151100 Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштетүү 
укугу үчүн акы

14151200 Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы
14152000 Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акы
14152100 Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы
14152200 Жайыт ижарасы үчүн акы

14152300 Айыл чарба өндүрүшүндөгү жоготуулардын ордун толтуруудан 
республикалык бюджетке төлөм

14152400 Алынбай калган пайданын ордун толтуруудан жергиликтүү бюджетке 
төлөм

14152600 Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы

14152700 Өсүмдүк жана жаныбарлар жана козу карындар дүйнөсүнүн 
жаратылыш объекттерин пайдаланган үчүн төлөм

14152800 Суу ресурстарын жана суу объекттерин пайдалануу үчүн төлөм
14152900 Жаратылыш активдерин пайдалануу үчүн дагы башка төлөмдөр
14153000 Айлана-чөйрөнү булгагандыгы үчүн төлөм
14153100 Айлана-чөйрөнү булгагандыгы үчүн төлөм
14200000 Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер
14210000 Ижара үчүн акы
14211000 Мүлк ижарасы үчүн акы

14211100 Мамлекеттик менчикте турган жайлардын, имараттардын жана 
курулмалардын ижара акысы

14211200 Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын жана 
курулмалардын ижара акысы

14211900 Дагы башка мүлк ижарасы үчүн акы
14212000 Материалдык эмес активдердин ижарасы үчүн акы

14212100 Радио жыштык тилкелерин колдонуу укугуна сынак жүргүзүүдөн 
түшүүлөр

14220000 Административдик жыйымдар жана төлөмдөр
14221000 Төлөмдөр
14221100 Лицензиялар үчүн төлөм

14221200 Сертификаттарды жана башка уруксат берүү документтерин берүү 
акысы

14221300 Мамлекеттик лотереяларды өткөрүүдөн түшүүлөр
14221400 Кулак биркаларын сатуудан төлөм
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14221500 Мөөнөттүү аскер кызматынын ордуна берилүүчү кызматтарды өтөө 
үчүн жана жыйындардын түрлөрү үчүн төлөмдөр

14221600 Байланыш тармагын өнүктүрүүгө чегерүүлөр
14221700 Радио жыштык спектрин пайдалануу үчүн төлөм

14221800 Баалуу металлдардан жасалган зер жана башка турмуш-тиричилик 
буюмдарына проба коюу жана эн тамгалоо

14221900 Дагы башка төлөмдөр
14222000 Алымдар
14222100 Каттоо органдары алуучу мамлекеттик алым
14222200 Юстиция органдары алуучу мамлекеттик алым
14222300 Сот органдары алуучу мамлекеттик алым
14222400 Патенттик алым

14222500 Декларациялоодо нотариалдык аракеттерди жасоо үчүн алынуучу 
мамлекеттик алым

14222900 Мамлекеттик башка алымдар
14223000 Бир жолку декларациялык төлөм
14223100 Бир жолку декларациялык төлөм
14224000 Жыйымдар
14224100 Мамлекеттик каттоо үчүн жыйымдар
14224200 Калктуу пункттардын таштандысын чыгаруу үчүн төлөм
14224300 Автотранспортту парковкалоо жана автотоктотмо үчүн жыйымдар

14224400 Этил спирти жана алкоголдук продукцияларды өндүрүү жана 
жүгүртүү боюнча иш жүргүзүү үчүн жыйымдар

14224500 Таразага тартуу, өлчөө, өткөрүү жана жол жүрүү үчүн жыйымдар
14224900 Дагы башка жыйымдар
14230000 Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр
14231000 Медициналык кызмат көрсөтүүлөр

14231100 Амбулатордук деңгээлде консультациялык-диагностикалык 
жардамды көрсөтүү үчүн акы

14231200 Амбулатордук деңгээлде дарылоо иш-чараларын жүргүзүү үчүн акы

14231300 Стационарды алмаштыруучу бөлүмдөрдө медициналык жардамды 
көрсөтүү үчүн акы

14231400 Адистештирилген стационарларда медициналык жардамды көрсөтүү 
үчүн акы

14231500 Медициналык кызматтарды төлөөдө кошо катышуу боюнча 
жарандардан төлөм

14231600 Стоматологиялык жардам көрсөтүү үчүн акы

14231700
Дезинфекциялык, дезинсекциялык жана дератизациялык 
жумуштарды жүргүзүү, дарылоо-профилактикалык препараттарды 
даярдоо акысы
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14231800 Медициналык жардамдын жогорку технологиялуу түрлөрүн көрсөтүү 
үчүн акы (белгиленген квотадан ашык)

14231900 Классификацияланбаган медициналык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы
14232000 Билим берүү жана маданий кызмат көрсөтүүлөр

14232100 Окуу жайларында билим берүүнү көрсөтүү үчүн акы (ЖОЖ, КТО, 
ООЖ)

14232200
Жалпы билим берүүчү мектептердин бүтүрүүчүлөрүн - өзгөчө 
үлгүдөгү документтерди алууга талапкерлерди тестирлөөнү жүргүзүү 
акысы

14232300 Окуучулардын окуу-өндүрүштүк ишинен түшүүлөр, жатаканаларда, 
мейманканаларда жашоо акысы

14232400 Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат 
көрсөтүү акысы

14232500 Окутуу программаларын, курстарды, семинарларды, 
конференцияларды уюштуруу жана жүргүзүү үчүн акы

14232600 ЖОЖго чейин, ЖОЖдон киийн жана кошумча билим берүүнү 
көрсөтүү үчүн акы

14232700 Театралдык постановкаларды көргөзүү үчүн акы

14232800 Маданият мекемелеринин залдарын жана имараттарын, ошондой 
эле жабдууларын жана шаймандарын берүү үчүн акы

14232900 Классификацияланбаган билим берүү жана маданият кызмат 
көрсөтүүлөрү үчүн акы

14233000 Социалдык кызмат көрсөтүүлөр
14233100 Чет өлкөдө ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү үчүн акы
14233200 Чет өлкөлүк жумуш күчүн тартууга жана ишке уруксат берүү үчүн акы
14233300 Интернет-журналда илимий макалаларды жарыялоо үчүн акы
14233400 Жолугушуу үчүн бөлмөлөрдү берүү үчүн акы

14233500 Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ден-соолукту чыңдоо үчүн 
санаториялык-курорттук жолдомолорду көрсөтүү үчүн акы

14233600 Протез-ортопедия буюмдарын даярдоо жана берүү үчүн акы
14233900 Классификацияланбаган социалдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы

14234000 Каттоо, маалым каттарды, күбөлүктөрдү жана башка документтерди 
берүү кызматтары

14234100 Байланыш жабдууларына жана кызматтарына ылайык келүү 
сертификатын берүү үчүн акы

14234200
Тез жана контракттык кызматтын аскер кызматын өтөөгө 
милдеттүүлөргө, аскер кызматкерлерине аскердик-эсепке алуу 
документтеринин дубликаттарын берүү үчүн акы

14234300
Диплом/аттестатты берүү, илимий даражаны ыйгаруу жана илимий 
даражарды ыйгаруу жөнүндө документтерди нострификациялоо үчүн 
акы
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14234400 Маалым каттарды, күбөлүктөрдү, дубликаттарды, ишеним катты 
жана полисти берүү акысы

14234500 Лабораториялардын, продукцияны, персоналды жана башкалардын 
компетенттүүлүгүн ырастоо үчүн акы

14234600 Сертификаттарды берүү акысы
14234700 Апостиль коюу үчүн акы

14234900 Каттоо, маалым каттарды, күбөлүктөрдү жана башкаларды берүү 
боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөргө акы

14235000 Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр

14235100 Табыштамалар жана келишимдер боюнча дезинфекциялык 
каражаттардын активдүүлүгүн аныктоо үчүн төлөм

14235200 Пландан тышкары иштерди жүргүзүү үчүн акы
14235300 Экспертиза жана изилдөө жүргүзүү үчүн акы
14235400 Тестирлөөнү жана билимдерди текшерүү акысы
14235500 Талдоо жана изилдөө жүргүзүү акысы
14235600 Ветеринардык жана клиникалык кароо акысы

14235700 Табыштамалар жана келишимдер боюнча 
санитардык-эпидемиологиялык экспертиза жүргүзүү

14235800
Жеке жана юридикалык жактардын табыштамалары боюнча 
ветеринардык дары каражаттарынын натыйжалуулугуна жана 
коопсуздугуна экспертиза жүргүзүү

14235900 Классификацияланбаган изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза 
боюнча кызмат көрсөтүүнүн акысы

14236000 Маалымат берүү жана басып чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрү

14236100 Диссертациялардын авторефераттары жана диссертациялар боюнча 
маалымат берүү акысы

14236200 Статистикалык байкоолорду жүргүзүү, статистикалык маалымат 
берүү акысы

14236300 Маалыматты издөө, тандоо жана берүү акысы
14236400 Ар кандай иш-чараларды уюштуруу, жүргүзүү акысы
14236500 Документтерди убактылуу пайдаланууга берүү акысы
14236600 Документтерди тариздөө жана жарандарды документтөө акысы
14236700 Геологиялык маалыматтык ресурстарды пайдаланууга берүү

14236800 Илимий-техникалык адабиятты жана документацияларды сканерлөө 
жана көчүрмөлөө

14236900 Маалымат берүү жана басып чыгаруу боюнча 
классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр акысы

14237000 Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу
14237100 Зыянкечтерге каршы химиялык жана биологиялык иштетүү акысы
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14237200 Карантин алдындагы продуктуларды, каражаттарды жана 
имараттарды зыянсыздандыруу

14237300 Карантин изоляторунда жаныбарларды күтүү акысы

14237400 Товарларды жана транспорт каражаттарын бажылык коштоп жүрүү 
акысы

14237500 Документтерди даярдоо, кабыл алуу жана сактоо акысы

14237600 Келишимдер боюнча объектилерди кайтаруу жана коопсуздугун 
камсыз кылуу акысы

14237700 Бат күйүп кетме, күчтүү таасирдүү, уулу заттарды коштоп жүрүү 
акысы

14237800
Табыштамачынын демилгеси боюнча документтерди, ошондой эле 
мекемелер үчүн иштердин жеке жана тармактык номенклатурасын 
мамлекеттик сактоого өткөрүп берүүгө даярдоо

14237900 Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу боюнча 
классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр акысы

14238000 Кызмат көрсөтүүнүн башка түрлөрү
14238100 Суу пайдалануучуларына сууну жеткирүү акысы
14238200 Өзгөчө кайтарылган жаратылыш аймактарына баруу акысы
14238300 Жыгачты жана отургузуу материалын сатып өткөрүү акысы

14238400 Эл аралык патенттик классификация боюнча теманы 
классификациялоо акысы

14238500 Диссертациялардын авторефераттарын индекстөө акысы

14238600 Короо-жай курулмаларын орнотуу жана эксплуатациялоо үчүн схема 
картасын иштеп чыгуу акысы

14238700 Суу астында-техникалык, суу астында ишти жана дайвингди 
уюштуруу жана жүргүзүү акысы

14238800 Иш-чараларды форматтан тышкары өткөрүү жана уюштуруу үчүн 
төлөм

14238900 Кызмат көрсөтүүнүн башка классификацияланбаган түрлөрү үчүн 
акы

14239000 Дагы башка түшүүлөр
14239100 Камкорчулук төгүмдөрү

14239200 Биргелешкен илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн эл аралык 
институттардан чегерүүлөр

14239300 Жеке өндүрүш товарларын сатуудан түшкөн каражаттар

14239400 Мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин келишим негизинде 
көрсөтүлгөн ведомство аралык кызматтарды көрсөтүү үчүн төлөм

14239500 Жогору жана төмөн турган мекемелерден чегерүүлөр

14239900 Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү категориясына 
таандык дагы башка түшүүлөр

14300000 Айыптар, туумдар, санкциялар, конфискациялар
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14310000 Айыптар, санкциялар, конфискациялар
14311000 Айыптар, санкциялар, конфискациялар
14311100 Айыптар
14311200 Ашкереленген контрабанданы сатып өткөрүүдөн түшүүлөр
14311300 Конфискацияланган мүлктү сатып өткөрүүдөн түшүүлөр
14311400 Контролдоо-көзөмөлдөө чараларын жүргүзүүдөн түшүүлөр

14311500 Экономикалык кылмыштар боюнча келтирилген зыяндын ордун 
толтуруу акысы

14311600 Экологиялык зыяндын ордун толтуруу акысы
14311700 Жерди бузгандык үчүн административдик айыптар

14311800 Жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдоруна келтирилген залал 
жана зыяндын ордун толтуруу

14311900 Коррупциялык мүнөздөгү кылмыш иштери боюнча зыяндын ордун 
толтуруу

14320000 Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар жана туумдар
14321000 Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар жана туумдар

14321100 Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында жана 
толук которбогондугу үчүн эсептелген туумдар жана айыптар

14321200
Милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу 
төгүмдөрдү өз убагында жана толук чегербегендиги үчүн кошуп 
эсептелген туумдар жана айып пулдар

14400000 Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер 
жана гранттар

14410000 Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер 
жана гранттар

14411000 Учурдагы
14411100 Учурдагы жардам
14412000 Капиталдык
14412100 Капиталдык жардам
14500000 Дагы башка салыктык эмес кирешелер
14510000 Дагы башка салыктык эмес кирешелер
14511000 Дагы башка салыктык эмес кирешелер
14511100 Мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер
14511200 Курстук пайда/чыгым

14511400 Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө 
чегерүүлөр

14511900 Дагы башка салыктык эмес кирешелер
14512000 Пенсиялык топтомо каражаттарынын түшүшү

14512100 МТПФга башкаруучу компаниялардан пенсиялык топтомо 
каражаттарынын түшүшү

»;
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 − Мамлекеттик бюджеттен чыгашалар боюнча төлөмдөр» 
2-бөлүмү төмөнкү редакцияда берилсин:

«
20000000 МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТТЕН ЧЫГАШАЛАР БОЮНЧА ТӨЛӨМДӨР
21000000 Кызматкерлердин эмгек акысы
21100000 Маяна
21110000 Маяна
21111000 Туруктуу кызматкерлердин маянасы
21111100 Негизги маяна
21111200 Yстөк акы
21111300 Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар
21112000 Убактылуу кызматкерлердин маянасы
21112100 Контракт же убактылуу негизде жалданган кызматкерлер
21200000 Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү
21210000 Социалдык Фондго төгүмдөр
21211000 Социалдык Фондго төгүмдөр

21211100 Пенсиялык фондго, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу 
фондусуна, Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондусуна төгүмдөрү

22000000 Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу жана сатып алуу
22100000 Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу
22110000 Кызматтык кыдырууларга чыгашалар
22111000 Өлкө ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары
22111100 Транспорттук чыгашалар
22111200 Мейманкана чыгашасы
22111300 Суткалык чыгаша
22112000 Чет өлкөгө иш-сапарына чыгашалар
22112100 Транспорттук чыгашалар
22112200 Мейманкана чыгашасы
22112300 Суткалык чыгаша
22120000 Байланыш кызматын көрсөтүү
22122000 Байланыш кызматын көрсөтүү
22122100 Телефондук жана факсимилдик байланыш кызматын көрсөтүү
22122200 Мобилдик байланыш кызматын көрсөтүү
22122300 Фельдъегердик байланыш кызматын көрсөтүү
22122400 Почта байланыш кызматын көрсөтүү

22122500 Телерадиопрограммаларды трансляциялоо боюнча кызмат көрсөтүүгө 
акы

22122900 Дагы башка байланыш кызматын көрсөтүү
22130000 Ижара акысы
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22131000 Ижара акысы
22131100 Имараттардын жана жайлардын ижарасы
22131200 Жабдуулар жана шаймандар ижарасы
22131300 Транспорт каражаттарынын ижарасы
22131900 Дагы башка мүлктөрдүн ижарасы
22140000 Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр
22141000 Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр
22141100 Бензин, дизель жана башка күйүүчү майлар
22141200 Запастык бөлүктөрдү алуу
22141300 Транспорт каражаттарын тейлөө
22141900 Дагы башка транспорт кызматын көрсөтүү
22150000 Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу
22151000 Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу
22151100 Юридикалык кызмат көрсөтүү
22151200 Консультант кызматын көрсөтүү
22151400 Маалымат технологияларынын тармагындагы кызмат көрсөтүү
22152000 Мүлктү күтүү боюнча кызмат көрсөтүүнү алуу
22152100 Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызмат көрсөтүүнү алуу

22152200 Тарых жана маданият эстеликтерин реставрациялоокызмат көрсөтүүсүн 
алуу

22152900 Имарат, жайларды жана мүлктөрду күтүүнүн дагы башка кызматтары
22153000 Мамлекеттик кызматчыларды жана калкты окутуу чыгымдары
22153100 Мамлекеттик кызматчыларды окутуу чыгымдары

22153200 Кыска мөөнөттүү негизде кесиптик техникалык билим берүү окуу 
жайларында эрезеге жеткен калкты окутуу жана кайра окутуу

22153300 Адистерди окутуу жана кайра окутуу чыгашалары
22154000 Башка тейлөө кызматтарына төлөөгө байланышкан чыгымдар
22154100 Өкүлчүлүк чыгашалары
22154200 Бланктарды, медалдарды, төш белгилерди даярдоо үчүн чыгымдар
22154300 Маалыматтык-коммуникациялык кызматтарды көрсөтүүгө акы

22154900 Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат 
көрсөтүү

22160000 Коомдук саламаттыкты сактоо системасындагы бирдиктүү статьялар 
менен берилген чыгашалар

22161000 Коомдук саламаттыкты сактоо системасындагы бирдиктүү статьялар 
менен берилген чыгашалар

22161100 Коомдук саламаттыкты сактоо системасындагы бирдиктүү статьялар 
менен берилген чыгашалар

22170000 Медициналык товарларды жана кызматтарды сатып алуу
22171000 Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу
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22171100 Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу
22171200 Инсулин жана инсулин камтыган препараттарды алуу

22171300
Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү, ветеринардык 
каражаттарды жана кызматтык жаныбарларга керектүү препаратарды 
алуу

22172000 Медициналык кызматтарды сатып алууга байланышкан чыгымдар

22172100 Лабораториялык жана диагностикалык изилдөөлөрдү сатып алуу үчүн 
чыгымдар

22180000 Тамак-аш азыктарын алуу
22181000 Тамак-аш азыктарын алуу
22181100 Тамак-аш азыктарын алуу
22181200 Тамак-аш азыктарына төлөмдөрдү компенсациялоо

22181300 Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү, кызматтык 
жаныбарларга тамак алуу

22181400 Тамак-аш боюнча үлүшкө төлөөгө чыгымдар

22190000 Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү беренелер 
тарабынан берилген чыгымдар

22191000 Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү беренелер 
тарабынан берилген чыгымдар

22191100 Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү беренелер 
тарабынан берилген чыгымдар

22200000 Товарларды жана кызматтарды сатып алуу
22210000 Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар
22211000 Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар
22211100 Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар
22211200 Курулмаларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар

22211300 Камсыз кылууларды жана шаймандарды учурдагы оңдоого кеткен 
чыгымдар

22220000 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды 
алуу

22221000 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды 
алуу

22221100 Материалдарды жана жабдууларды алуу

22221200 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка предметтерди жана 
материалдарды сатып алуу

22230000 Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык 
предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо

22231000 Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык 
предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо

22231100 Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык 
предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо
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22240000 Көмүрдү сатып алуу жана отундун башка түрлөрүн алуу
22241000 Көмүрдү сатып алуу жана отундун башка түрлөрүн алуу
22241100 Таш көмүрдү сатып алуу
22241200 Отундун башка түрлөрүн алуу
22250000 Күзөт кызматтарын сатып алуу
22251000 Күзөт кызматтарын сатып алуу
22251100 Мекемеден сырткары күзөттүн тейлөө кызматтарын сатып алуу
22251900 Башка күзөт кызматтарын сатып алуу
22260000 Банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар

22261000 Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу жана ордун 
жабуу боюнча банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар

22261100 Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, ордун жабуу 
боюнча финансы кызматтары

22261200 Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, төлөө боюнча 
башка кызматтар

22261300
Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасынын бюджеттеринин 
тейлөө боюнча Улуттук банктын, коммерциялык банктардын жана 
финансы-кредит мекемелеринин кызмат көрсөтүүлөрүн төлөө

22270000 Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөргө 
акы төлөөгө чыгымдар

22271000 Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча коммерциялык 
банктардын кызмат көрсөтүүлөрүн төлөө боюнча чыгымдар

22271100 Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча коммерциялык 
банктар тарабынан кызматтарды төлөө чыгымдары

22271200 Пенсиянын топтомо бөлүгүн төлөө боюнча коммерциялык банктардын 
кызматтарын төлөө чыгымдары

22272000 Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча почта кызматтарына 
акы төлөө боюнча чыгымдар

22272100 Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча “Кыргызпочтасы” МИ 
кызматтарын төлөө боюнча чыгымдар

22272200 Пенсиянын топтоо бөлүгүн төлөө боюнча “Кыргызпочтасы” МИ 
кызматтарын төлөө боюнча чыгымдар.

22300000 Коммуналдык кызматтар
22310000 Коммуналдык кызматтар
22311000 Коммуналдык кызматтар
22311100 Сууга акы
22311200 Электр энергиясына акы
22311300 Жылуулук энергиясына акы
22311400 Газга акы
22350000 Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы
22351000 Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы
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22351100 Лифтти колдонуу үчүн акы
22351200 Унаа токтотуучу жайлардын жана гараждардын ижарасына акы
22351900 Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы
24000000 Пайыздар
24100000 Резидент эместерге пайыздар

24110000 Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана 
зайымдар боюнча пайыздарды төлөө

24111000 Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана 
зайымдар боюнча пайыздарды төлөө

24111100 Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана 
зайымдар боюнча пайыздарды төлөө

24200000 Мамлекеттик башкаруу секторунан тышкары резиденттерге төлөнүүчү 
пайыздар

24210000 Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө
24211000 Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө

24211100 Мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды 
төлөө

24211200 Мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө
24220000 Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө
24221000 Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө
24221100 Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө
24300000 Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздар

24310000 Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине 
пайыздарды төлөө

24311000 Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине 
пайыздарды төлөө

24311100 Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине 
пайыздарды төлөө

25000000 Субсидиялар
25100000 Мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
25110000 Финансы эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
25111000 Финансы эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
25111100 Финансы эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
25120000 Финансы мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
25121000 Финансы мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
25121100 Финансы мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
25200000 Менчик ишканаларга субсидиялар
25210000 Финансы эмес менчик ишканаларга жана ишкерлерге субсидиялар
25211000 Финансы эмес менчик ишканаларга жана ишкерлерге субсидиялар
25211100 Финансы эмес менчик ишканаларга жана ишкерлерге субсидиялар
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25220000 Финансы менчик ишканаларга субсидиялар
25221000 Финансы менчик ишканаларга субсидиялар
25221100 Финансы менчик ишканаларга субсидиялар
26000000 Гранттар жана төгүмдөр
26100000 Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө гранттар
26110000 Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө учурдагы гранттар
26111000 Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө учурдагы гранттар
26111100 Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө учурдагы гранттар
26120000 Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө капиталдык гранттар
26121000 Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө капиталдык гранттар
26121100 Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө капиталдык гранттар
26200000 Эл аралык уюмдарга гранттар
26210000 Эл аралык уюмдарга учурдагы төгүмдөр
26211000 КМШ алкагында эл аралык уюмдарга жана бирикмелерге төгүмдөр
26211100 Эл аралык уюмдарга төгүмдөр
26211200 КМШ алкагында интеграциялык бирикмелерге төгүмдөр
26211300 КР ЖӨБ органдарынын ассоциациясы, союздарына төгүмдөр
26211900 Дагы башка кайтарымсыз которуулар
26220000 Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар
26221000 Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар
26221100 Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар
26300000 Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине гранттар

26310000 Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине учурдагы 
гранттар

26311000 Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер
26311100 Теңөөчү трансферттер
26311200 Максаттуу трансферттер

26311300 Жергиликтүү бюджеттин деңгээлдеринин ортосундагы максаттуу 
трансферттер

26313000 Социалдык фондго бөлүнгөн каражаттар

26313100 Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын 
базалык бөлүгү

26313210 Бийик тоолуу шарттарда иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсия

26313220 Алыскы, барууга кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдетилген 
пенсия

26313230 Көп балалуу энелерге жана тубаса майып балдардын энелерине 
пенсиялар

26313300 Калктын айрым категорияларына пенсиялар
26313400 Аскер кызматкерлеринин пенсиялары
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26313500 Аскер кызматкерлери курман болууда, майып болууда милдеттүү 
мамлекеттик камсыздандыруу

26313600 Электр энергиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төлөмдөр

26313700 Чернобыль АЭСте авариянын кесепеттерин жоюуга катышкандарга, 
эмгек учурунда зыян келтирүү боюнча компенсациялык төлөмдөр

26313800 Пенсияларга үстөк акылар

26314000 Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусунун бюджетине 
бөлүнүүчү каражаттар

26314100 Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусунун бюджетине 
бөлүнүүчү каражаттар

26315000 Социалдык фондунун бюджетинен берилүүчү каражаттар

26315100 Социалдык фондунун бюджетинен Милдеттүү медициналык 
камсыздандыруу фондусуна берилүүчү каражаттар

26315200 Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондусунун каражаттарын 
бөлүштүрүү боюнча ыйгарым укукуктуу органга берилүүчү каражаттар

26315300 Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондусуна берилүүчү каражаттар

26320000 Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык 
гранттар

26321000 Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык 
гранттар

26321100 Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык 
гранттар

27000000 Социалдык жөлөк пулдар жана төлөмдөр
27100000 Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул
27110000 Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул
27111000 Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул
27111100 Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча төлөмдөр
27111200 Пенсионердин сөөгүн коюуга жөлөк пул
27111300 Аскер кызматчыларына пенсиялар

27111400 Аскер кызматкерлери каза болгондо, майып болгондо мамлекеттик 
милдеттүү камсыздандыруу боюнча төлөмдөр

27111500 Пенсиянын топтомо бөлүгүн төлөм
27115000 Калкты медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөм

27115100 16 жашка чейинки балдарды медициналык камсыздандыруу боюнча 
компенсациялык төлөм

27115200 Пенсионерлерди медициналык камсыздандыруу боюнча 
компенсациялык төлөм

27115300
Социалдык жөлөк пул алган адамдарды, анын ичинде бала 
кезинен майып адамдарды медициналык камсыздандыруу боюнча 
компенсациялык төлөм
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27115400 21 жашка чейинки студенттер үчүн медициналык камсыздандыруу үчүн 
компенсациялык төлөмдөр

27115500 Жумушсуздарды медициналык камсыздандыруу үчүн компенсациялык 
төлөмдөр

27115600 Аскердик кызматкерлерин медициналык камсыздандыруу үчүн 
компенсациялык төлөмдөр

27200000 Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул
27210000 Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул
27211000 Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул
27211100 Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жөлөк пул
27211200 Бала төрөлгөндө бир жолку жөлөк пул
27211300 Бала 3 жашка чыкканга чейин энеге жөлөк пул
27211400 Жумушсуздук боюнча жөлөк пул
27211500 Калкка социалдык төлөөлөр
27211600 Баккан адамынан айрылганга байланыштуу компенсациялык төлөөлөр
27212000 Дагы башка социалдык жөлөк пул жана төлөөлөр
27212100 Убактылуу эмгекке жарамсыздык боюнча жөлөк пул
27212200 Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул
27212300 Сөөк коюуга жөлөк пул төлөө
27213000 Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер
27213100 Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер

27214000 Калктын ишке орношуусуна көмөк көрсөтүү боюнча дагы башка 
чыгашалар

27214100 Кесиптик окутууга чыгашалар
27214200 Коомдук иштерди уюштурууга чыгашалар
27214300 Чакан кредиттөөгө чыгашалар
27214400 Жумуш орунуна чек
27215000 Ден соолукту чыңдоо иш-чараларына чыгашалар

27215100 Кызматкерлерди жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугун 
чыңдоо иш-чараларына чыгашалар

27216000 Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам
27216100 Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам
28000000 Башка чыгашалар
28200000 Дагы башка ар түрдүү чыгашалар
28210000 Башка классификацияланбаган чыгымдар
28211000 Стипендиялар
28211100 Стипендиялар
28212000 Туура эмес чегерилген акча каражаттарын которуу
28212100 МПТФдан туура эмес чегерилген акча каражаттарын которуу
28212200 Пенсиялык фонддон туура эмес чегерилген акча каражаттарын которуу
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28213000 Чет мамлекеттерден жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер 
жана зайымдар боюнча башка төлөмдөрдү төлөө

28213100 Чет мамлекеттерден жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер 
жана зайымдар боюнча башка төлөмдөрдү төлөө

28219000 Башка классификацияланбаган чыгымдар
28219100 Башка классификацияланбаган чыгымдар
28220000 Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар
28221000 Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар
28221100 Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар
28230000 Соттун чечимдердин аткаруу
28231000 Соттун чечимдердин аткаруу
28231100 Соттун чечимдердин аткаруу

28231200 Ээлеген кызматынан мыйзамсыз бошотулган кызмат адамдарына 
компенсациялар

28240000 Резервдик фонддор
28241000 Резервдик фонддор
28241100 Резервдик фонддор
28250000 Пенсиялык топтомо каражаттарын өткөрүп берүү

28251000 Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду тарабынан топтомо 
каражаттарын өткөрүп берүү

28251100 Башкаруучу компанияларга ишеним башкарууга пенсиялык топтомо 
каражаттарын өткөрүп берүү

28251200 Пенсиялык топтомо фонддорго пенсиялык топтомо каражаттарын 
өткөрүп берүү

28260000 Пенсиялык топтомо каражаттарын инвестициялоо боюнча чыгымдар

28261000 Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду нун пенсиялык топтомо 
каражаттарын инвестициялоо боюнча чыгымдар

28261100 Башкаруучу компаниялардын кызматтары
28261200 Депозитарийлердин кызматтары
28261300 Аудиторлордун кызматтары

28261400 Жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу келишимдери боюнча 
камсыздоочулардын кызматтары

28261500 Пенсиялык топтомо каражаттарын түзүү жана инвестициялоо боюнча 
башка катышуучулардын кызматтары

28280000 Социалдык фондусун өнүктүрүү фонду
28281000 Социалдык фондусун өнүктүрүү фонду
28281100 Социалдык фондусун өнүктүрүү фонду

».
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 26-декабрындагы 
№ 2018-П-14/58-8-(ПС)

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 
9-декабрындагы № 76/8 «Кыргыз Республикасындагы 

банктык төлөм карттар жөнүндө» жобону бекитүү 
тууралуу» токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 
68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 
Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы 
№ 76/8 «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар 
жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү 
киргизилсин:

4-пунктундагы «2019-жылдын 1-январынан» деген сөздөр 
«2021-жылдын 1-январынан» дегенге алмаштырылсын.

2. Юридика башкармалыгы:
 − токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында 

жарыяланышын камсыз кылсын;
 − расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын 

ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде 
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын 
Юстиция министирлигине жөнөтсүн.

3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
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4. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз 
Республикасынын коммерциялык банктарын жана эл аралык төлөм 
системаларын тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Төлөм системалары 
башкармалыгын тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага  Т. Абдыгулов



119

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

со
де

рж
ан

ие

КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2018-жылдын 26-декабрындагы 
№ 2018-П-12/58-10-(НПА)

Күрөөнү өндүрүү жана кредитөө суроолору боюнча 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү 
жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 
68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
төмөнкү токтомдоруна толуктоолор жана өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) 
киргизилсин:

 − 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 «Активдерди 
классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана 
чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр 
жөнүндөгү» жобону бекитүү жөнүндө»;

 − 2012-жылдын 4-июлундагы № 28/7 «Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан 
көзөмөлдөнгөн коммерциялык банктардын жана башка 
финансы-кредит уюмдарынын күрөөгө коюлган мүлк менен иштөө 
тартибин» бекитүү жөнүндө»;

 − 2012-жылдын 29-августундагы № 36/2 «Кыргыз 
Республикасындагы коммерциялык банктардын жана 
микрофинансылык компаниялардын кыймылсыз мүлк менен айрым 
бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобосун бекитүү жөнүндө»;
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 − Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы 
№ 18/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын 
капиталынын жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) стандартын аныктоо 
боюнча нускоону бекитүү жөнүндө»;

 − жылдын 30-июнундагы № 52/4 «Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө».

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин 
күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:
 − токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында 

жарыяланышын камсыз кылсын;
 − расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын 

ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде 
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын 
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо 
башкармалыгы ушул токтом менен «Кыргызстан банктарынын 
бирикмеси» ЮЖБсын, коммерциялык банктарды, Кыргыз 
Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, «Микрофинансы 
уюмдарынын ассоциациясы» ЮЖБсын, микрофинансылык 
компанияларды, жана «Кредиттик союздардын финансылык 
компаниясы» ААКсын тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Банктарды көзөмөлдөө 
методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгын тескөөгө алган 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө 
жүктөлсүн.

Төрага Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банк Башкармасынын 
2018-жылдын 
«26» декабрындагы 
№ 2018-П-12/58-10-(НПА) 
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик 
укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор

1. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы 
№ 18/3 «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу 
жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге 
тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна 
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Активдерди 
классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана 
чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр 
жөнүндө» жобонун:

 − 4.1.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«4.1.1 Нормалдуу активдер деп, активдин суммасынан күрөө менен 

(кепил катары) эң аз дегенде 120% камсыз кылган, төмөндөгүлөрдөн 
турган активдер аталат:

 − кыска мөөнөттүү мамлекеттик казна векселдери (мындан ары 
– МКВ) (эгерде МКВны төлөө мөөнөтү, активдерди төлөө мөөнүтүнө 
чейин келип жетсе, анда банк күрөөлүк камсыз кылуу катары МКВны 
жабуудан келип түшкөн акча каражаттарын же күрөөлүк камсыз кылуу 
катары кошумча ушуга окшош МКВ алуусу зарыл);

 − ушул банктын өзүнчө депозиттик эсебинде турган каражаттар. 
Мында, өзүнчө депозиттик эсеп дегенден жеке адамдын же 
юридикалык жактын өзгөчөлөнгөн депозиттик эсебин түшүнүүгө болот. 
Кардарлардын эсептешүү эсеби жана банктагы корреспонденттик 
эсеп камсыз кылуучу катары пайдаланылышы мүмкүн эмес;

 − Кыргыз Республикасынын фондулук биржаларында Кыргыз 
Республикасынын мыйзам актыларынын талабына ылайык, ушул 
Жобого карата 1-тиркемеде белгиленген минималдуу талаптар 
сакталган шартта эң жогорку жана андан кийинки категориядагы 
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листингге кирген башка баалуу кагаздар (мындан ары – башка баалуу 
кагаздар).

Нормалдуу катары ошондой эле активдер суммасынын кеминде 
100% Улуттук банк тарабынан эмитирленген, аффинаждалган 
өлчөнгөн куймалар түрүндөгү алтындан турган күрөө (күрөө катары) 
менен камсыздалган активдер аталат.

Эскертүү: Аффинаждалган өлчөнгөн куймалар – Улуттук банк 
же аффинаждоочу ишкана тарабынан эмитирленген (чыгарылган) 
баалуу металлдардан даярдалган жана маркировкаланган, 
баалуу металлдар рыногунун Лондон ассоциациясы тарабынан 
сертификацияланган, 1000 грамм жана андан ашык салмактан 
турган, алтын үчүн куйманын лигатурдук массасынын кеминде 99, 
95-99, 99 пайызы жана күмүш/платина үчүн куйманын лигатурдук 
массасынын кеминде 99,90 пайызы химиялык таза негизги металлдан 
турган куймалар.

Мында төмөндөгү талаптар аткарылышы зарыл:
1) активди берүү келишиминде жана күрөө жөнүндө келишимде, 

аталган акча каражаттары, МКВлар жана башка баалуу кагаздар 
банк тарабынан берилген каражаттарды камсыз кылуучу караты 
белгилениши зарыл жана банк кардар милдеттенмелерин аткарбаган 
учурда акцептсиз тартипте аларды алып коюуга укуктуу;

2) депозиттик сертификат же депозиттик китепче банктын 
сактоосунда турууга тийиш;

3) күрөө жөнүндөгү келишимде аталган акча каражаттарын, 
МКВлардын жана башка баалуу кагаздарын андан ары кайрадан 
күрөөгө коюуга жол бербөө да камтылууга тийиш;

4) кандай болбосун учурда банкта тиешелүү жол-жоболор 
иштелип чыгууга жана күрөөнү тариздөө менен байланыштуу 
бардык жол-жоболорду камсыз кылган келишимде каралган мөөнөт 
аяктаганга чейин депозитти жана акча каражаттарын, МКВлар жана 
башка баалуу кагаздарын сактап турууну камсыз кылуучу ички 
көзөмөл жүзөгө ашырылууга тийиш;

5) активдерди камсыз кылган депозиттеги каражаттар Кыргыз 
Республикасынын улуттук валютасында же жалпы жол берилген 
жана алгылыктуу валюта котировкаларынын негизинде, кыргыз 
сомуна жеңил конвертирленүүчү валютада болууга тийиш. Мында, 
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эгерде депозит кредит берилген валютада болсо, анда ал кредиттин 
суммасын кеминде 100%, ал эми депозит кредит берилген валютадан 
айрымаланып турса сом түрүндөгү эквивалентте 120% жабууга 
тийиш;

6) эгерде активди камсыз кылуучу катары активдин валютасынан 
айрымаланган валютадагы акча каражаттары сунуш кылынган 
учурда, депозитти чейрек сайын кайрадан баалоону милдеттүү түрдө 
өткөрүү зарыл;

7) эгерде кайрадан баалоонун натыйжасында күрөө азайса, анда 
банк ушул Жобонун талаптарына ылайык дароо эле анын наркынын 
жогорулатылышын талап кылууга жана ал талаптын 10 жумуш күнү 
ичинде аткарылышын камсыз кылууга укуктуу;

8) эгерде 1-7-пунктчаларда белгиленген талаптар аткарылбаган 
болсо, анда мындай актив толук камсыз кылынбаган катары таанылат 
жана ал классификациянын башка категориясына өткөрүлүүгө тийиш.

Эгерде алар ушул жобонун 4.2-пунктунда белгиленген талаптарга 
жооп берсе, банктар улуттук валютадагы кредиттерди «нормалдуу 
активдер» катары классификациялоо мүмкүнчүлүгүнө ээ.

Эгерде алар ушул жобонун 4.2-пунктунда көрсөтүлгөн талаптарга 
жооп берсе, банктар киреше түзүмүнө карабастан 0%-2% чейинки 
өлчөмдө потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын 
ордун жабууга кам түзүү менен АКШ долларында жаңыдан берилген 
кредиттерди банктын ички саясатына ылайык «нормалдуу активдер» 
катары классификациялашы мүмкүн. Мында бул талаптар, 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Россия Федерациясынын 
Өкмөтүнүн кызматташуусунун алкагында (Россия-Кыргыз Өнүктүрүү 
фондусу, мындан ары – Өнүктүрүү фондусу) берилген жеңилдетилген 
кредиттерге, анын ичинде Өнүктүрүү фондусу тарабынан башка чет 
өлкө финансылык институттарынан тартылган жана гарантияланган 
каражаттардын эсебинен берилген кредиттерге, ошондой эле 
алардын ордун жабуу Өнүктүрүү фондусунун каражаттарынан 
каржылоонун эсебинен ишке ашырылган, кредиттик келишимдин 
баштапкы шарттарынын өзгөртүлүшүн караган кредиттерге 
да таркатылат. Өнүктүрүү фондусунун каражаттарынын эсебинен 
банктардын кредиттерин реструктуризациялоого, ошондой эле 
«классификацияланган» активдер категориясына кирген, мурда 
берилген кредиттерди каржылоого жол берилбейт.».
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2. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы 
№ 28/7 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия 
алышкан жана иши ал тарабынан көзөмөлдөнгөн коммерциялык 
банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын күрөөгө 
коюлган мүлк менен иштөө тартибин» бекитүү жөнүндө» токтомуна 
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: жогоруда 
аталган токтом менен бекитилген 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 тартибинин:

 − 14-пунктунун «б» пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:
«б) кредиттердин жүгүртүүдөгү товарлар жана баалуу металлдар 

менен гана камсыз кылынышы кредиттин суммасынын кеминде 
150% түзүүгө тийиш, мында Улуттук банк тарабынан эмитирленген 
аффинаждалган өлчөнгөн алтын куймалар эске алынбайт.»;

 − 23-1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«23-1. Күрөө жөнүндө келишимде өндүрүүнү жүргүзүүдө (мүлктү 

өндүрүү жагдайлары келип жеткенде), ал күрөө кармоочу менен 
күрөө коюучу ортосунда түзүлгөн макулдашууда аныкталган, ал 
эми кыймылсыз мүлккө карата – Кыргыз Республикасынын мыйзам 
талаптарына ылайык, тиешелүү сертификаты бар көз карандысыз 
баалоочу адистерди тартуу менен күрөө кармоочу менен күрөө 
коюучу ортосунда түзүлгөн кошумча макулдашууда аныкталган 
күрөөлүк мүлктү баалоо жөнүндө ченем каралууга тийиш.

Мында, карыз алуучунун карызынын ордун жабуунун эсебинен 
кабыл алынган кыймылсыз мүлктү сатып өткөрүү боюнча тоорукту 
жүргүзүү чечимин кабыл алгандан кийин, бирок жогоруда белгиленген 
тооруктарды өткөрүүгө чейин анын адилет наркын Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтому менен 
бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын 
жана микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз мүлк менен 
айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобонун талаптарына 
ылайык аныктоо зарыл.»;

 − төмөнкү мазмундагы 30-1-пункт менен толукталсын:
«30-1. Эгерде күрөө предметин тоорукта сатууга чейин же аны 

күрөө кармоочу сатып алуу күнүнө чейин карыз алуучу (күрөө коюучу) 
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күрөө кармоочуга карыз суммасын жабууга мүмкүн болгон бааны 
сунуштаган сатып алуучунун талапкердигин сунуштаса, анда ошол 
адам аны сатып алуу боюнча артыкчылыктуу укукка ээ. Бул учурда 
күрөө кармоочу күрөө предметин сатууга жол бербөөгө укугу жок. Бул 
пунктта белгиленген укукту чектеген макулдашуу анык эмес.»;

 − төмөнкү мазмундагы 31-1-пункт менен толукталсын:
«31-1. Күрөө кармоочудан билдирүү алган учурда карыз алуучу 

(күрөө коюучу) төмөнкүлөргө укуктуу:
1) күрөө кармоочу менен күрөө менен камсыздалган анын 

талаптарын соттон тышкаркы тартипте канааттандыруу жөнүндө 
макулдашуу түзүүгө; же

2) күрөө кармоочу менен нотариалдык жактан тастыкталган күрөө 
предметинен өндүрүүнү жүргүзүү үчүн негиздер келип чыккандан 
кийин карыздын ордун жабуунун эсебинен күрөөлүк мүлктү өз 
ыктыярдыгы боюнча өткөрүп берүү жөнүндө макулдашуу түзүүгө; же

3) эгерде мүлктөн соттон тышкары өндүрүүнү жүргүзүү тартиби 
күрөө жөнүндө келишимде жана/же талаптарды канааттандыруу 
жөнүндө макулдашууда же болбосо бейтарап макулдашууда 
каралбаса, сот тартибинде күрөө предметинен өндүрүү жана сатып 
өткөрүү жол-жобосун жүргүзүү жөнүндө өтүнүч кат менен сотко 
кайрылууга.».

3. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-августундагы 
№ 36/2 «Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын 
жана микрофинансылык компаниялардын кыймылсыз мүлк менен 
айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобосун бекитүү 
жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор 
киргизилсин:жогоруда аталган токтом менен бекитилген 
Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана 
микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз мүлк менен айрым 
бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө жобонун:

 − 2-пунктундагы «депозиттерди тартуу укугуна ээ 
микрофинансылык компаниялардын» деген сөздөр «, «Кредиттик 
союздардын финансылык компаниясы» ачык акционердик коомунун» 
деген сөздөр менен толукталсын;

 − 6-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«6. Башка кыймылсыз мүлктү күтүү мөөнөтүн эсептөө:
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1) тоорук жыйынтыгы жөнүндө протокол ыйгарым укуктуу 
мамлекетик органда каттоодон өткөн жана күрөө кармоочуда мурда 
берилген, өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган кредиттердин/
бүтүмдөрдүн ордун жабуунун эсебинен алынган күрөө предметине 
менчик укугу пайда болгон учурда (анын ичинде жарандык-укуктук 
бүтүмдөрдүн негизинде).

Күрөө кармоочунун талаптарын соттук эмес тартипте 
канааттандыруу жөнүндө макулдашууда бул макулдашууну укук 
белгилөөчү документ катары тааныган шарттар болбоого тийиш.

1) мүлк банктын балансына тоорук жүргүзүүсүз макулдашуу 
боюнча кабыл алынса, анда мөөнөт банк мурда берилген, өзүндө 
кредиттик тобокелдикти камтыган кредиттердин/бүтүмдөрдүн ордун 
жабуунун эсебинен алган кыймылсыз мүлккө менчик укук ыйгарым 
укуктуу каттоо органында каттодон өткөртүлгөн күндөн тартып 
эсетелет;

2) банк Башкармасы банкты келечекте кеңейтүү үчүн сатылып 
алынган кыймылсыз мүлктү пайдаланбоо жана/же банк иши үчүн 
жайларды пайдаланууну токтотуу жөнүндө (мисалы, обочолонгон 
түзүмдүк бөлүмдү жабуудан улам, орун алмаштырууда жана актыга 
ылайык башка себептер боюнча) жана аны сатуу зарылдыгы тууралуу 
чечим кабыл алса. Мындай чечим Директорлор кеңеши тарабынан 
макулдашылууга тийиш.»;

 − 7-пунктунун «г» пунктчасындагы «ушул Жобонун» деген сөздөр 
«жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын» деген сөздөр 
менен толукталсын;»;

 − 21-пунктундагы «2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3» деген 
сөздөр алынып салынсын;

 − 22-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«22. Күрөөлүк мүлктөн өндүрүүнү жүргүзүүнүн алкагында, 

кыймылсыз мүлк ал боюнча банктын балансына кабыл алынган 
сумманын кредит боюнча карыздан ашып кетиши, банктын артып 
калган акча каражаттарын күрөө коюучуга кайтарып берүү жагындагы 
милдеттенмеси болуп саналат.

Эгерде Банк кыймылсыз мүлктү соттук тартипте өндүрүүнүн 
жүргүзүүнүн алкагында, баштапкы ачык тоорукту өткөрүлбөгөн 
катары таанунун жыйынтыгы боюнча кыймылсыз мүлктү сатып алса, 
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анда банк сатып алуу наркы кредит боюнча карыз суммасынан ашкан 
учурда күрөө коюучуга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 
белгиленген мөөнөттө айырмасын кайтарып берет.

Эгерде кайталап ачык тоорукту өткөрүлбөгөн катары жарыялоонун 
натыйжасында банк кыймылсыз мүлктү өзүндө калтырса, мүлк 
банктын балансына Кыргыз Республикасынын мыйзадарында 
белгиленген минималдуу баадан төмөн эмес нарк боюнча кабыл 
алынат. Банк мүлктү сатып өткөрүүдөн алган сумма кредит боюнча 
карыз суммасынан ашса, ал банктын күрөө коюучуга кайтарылууга 
тийиш болгон милдеттенмеси болуп саналат.»;

 − 27-пунктунун:
биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«Күрөөгө коюлган мүлктөн соттон тышкаркы тартипте өндүрүүнү 

жүргүзүүнүн алкагында же кыймылсыз мүлктү «Башка менчик» 
категориясына которууда мүлктүн адилет наркы көз карандысыз 
тажрыйбалуу баа берүүчү тарабынан Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык тастыкталууга тийиш.»;

«а» пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:
«а) кредит билдирмесин кароого алууда жана белгиленген 

коэффициенттерди колдонууга чейинки мүлктүн наркы 
1000000 сомдон ашпайт;»;

 − 31-пунктунун «а» пунктчасындагы «25», «50» деген сандар 
тиешелүүлүгүнө жараша «15», «40» дегенге алмаштырылсын;

 − 31-1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«31-1. Банк кыймылсыз мүлктү финансылык ижарага берүү 

келишимин/кийин бөлүп төлөө шартында сатып алуу келишимин 
же башка ушул сыяктуу келишимди түзүүдө банк Улуттук банк 
Башкармасынын токтому менен бекитилген «Активдерди 
классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана 
чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр 
жөнүндө» жобого ылайык, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым 
тартуулардын ордун жабууга камды 25% өлчөмүндө түзүү менен 
мындай активди (башка менчикти) «субстандарттык» актив катары 
классификациялашы мүмкүн. Төлөөлөр кечиктирилген шартта жана 
жаңыдан түзүлгөн келишим боюнча ордун төлөө графиги бузууга 
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жол берилген учурда, классификация Улуттук банк тарабынан 
белгиленген талаптарга ылайык жүзөгө ашырылууга тийиш.

Мында, кыймылсыз мүлктү кийин бөлүп төлөө шартында сатуу, 
сатып алуучудан алдын ала төлөм бөлүгүн алган учурда, башка 
менчиктин камсыздалган/алдын ала төлөнгөн бир бөлүгү «нормалдуу 
актив» катары классификацияланат, ал эми камсыздалбаган/
орду жабылбаган Улуттук банктын талаптарына ылайык 
классификацияланат. Келишимде, сатып алуучу кийин бөлүп төлөө 
шартында сатып алуу/сатуу келишимин же ушул сыяктуу башка 
келишимдин шарттарын аткарбаган учурда алдын ала алынган төлөм 
бөлүгүн банктын талашсыз кайтарбоо укукка ээ экендиги каралууга 
тийиш.

Алдын ала төлөм катары алынган каражаттар ошол банктагы 
өзүнчө эсепте эске алынууга жана ал кыймылсыз мүлк наркынын 
20% ашпоого тийиш.

Кыймылсыз мүлктү сатып алуунун эсебинен ишке ашырылган 
төлөмдөр сатып алуу/сатуу келишими токтотулган учурда сатып 
алуучуга кайтарылат.».

4. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы 
№ 18/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын 
капиталынын адекваттуулугунун жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) 
стандартын аныктоо боюнча» нускоону бекитүү жөнүндө» токтомуна 
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз 
Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын 
адекваттуулугунун жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) стандартын 
аныктоо боюнча нускоонун:

 − 4.3-пунктунун:
1-пунктчасы төмөнкү мазмундагы «з» абзацы менен толукталсын:
«з) Улуттук банк тарабынан эмитирленген аффинаждалган 

өлчөнгөн куймалар түрүндөгү алтын.»;
4-пунктчанын «б» абзацындагы «өлчөнгөн куймалардагы» деген 

сөздөр «, Улуттук банк тарабынан эмитирленген аффинаждалган 
өлчөнгөн алтын куймаларды эске албаганда,» деген сөздөр менен 
толукталсын.
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5. 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 токтом менен бекитилген «Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан 
коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында 
кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар 
жөнүндө» жобонун:

 − 2-1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«2-1. Жобонун талабы өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган 

башка активдерге да таркатылат (анын ичинде корреспонденттик 
эсептерге, баалуу кагаздарга, банктар аралык жайгаштырууларга 
ж.б.).»;

 − төмөнкү мазмундагы 3-2-пункт менен толукталсын:
«3-2. Бланктык кредиттер – бул, эмгек акы долбоорлорунун 

алкагында төлөм карттары боюнча овердрафтты эске албаганда, банк 
тарабынан камсыздоосуз берилген кредиттер. Мындай кредит анын 
аброюна жана анын киреше деңгээлин баалоонун негизинде төлөөгө 
жөндөмдүү карыз алуучуга гана (резидентке гана) сунушталат.»;

 − 4-пунктунун экинчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:
«Чек аралык кредиттер деп резиденттерге/резидент эместерге, 

алардын Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары гана 
жүргүзүшкөн иштерин каржылоо үчүн берилген кредиттерди түшүнүү 
зарыл, мында, резидент/резидент эмес деген түшүнүк Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарында аныкталган түшүнүккө дал 
келет.»;

 − жобонун 2-бөлүгүнүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:
«2. Банктын кредиттик саясаты жана кредиттик стратегиясы»;

 − 6-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«6. Банктын кредиттик операциялары Директорлор кеңеши 

тарабынан бекитилген анын ички кредиттик саясатына жана 
кредиттик стратегиясына ылайык жүзөгө ашырылат.

Кредиттик стратегия банктын бизнес-планына өзүнчө/кошумча 
бөлүк түрүндө камтылышы мүмкүн.»;
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 − төмөнкү мазмундагы 6-1, 6-2, 6-3-пунктулар менен 
толукталсын:

«6-1. Кредиттик стратегияда кеминде төмөнкүлөр камтылууга 
жана эске алынууга тийиш:

 − банк аларга жетүүнү пландаштырган кредиттөөнүн максаттуу 
рыноктору жана алардын жалпы өзгөчөлүктөрү (анын ичинде 
диверсификация деңгээли, кредит портфелинин сапатын баалоодо 
пландаштырылган көрсөткүчтөр);

 − кредиттөө боюнча негизги каржылоо булактары (банк 
кайсы каражаттардын эсебинен кредиттөөнү, кредит портфелин 
жогорулатууну пландаштырган каржылоо булактарын көрсөтүүсү 
зарыл);

 − кыйыр-валюта тобокелдиктерине талдап-иликтөөлөрдү 
жүргүзүү жөнүндө талап;

 − кредиттер үлүшүнүн банк активдерине карата катышы;
 − рыноктук шарттар жана банктын финансылык абалы, ошондой 

эле анын тобокелдикти кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;
 − күтүлгөн пайда алуу ченеми жана банк капиталынын өлчөмү;
 − кредиттик тобокелдикке дуушарланган активдерди кайтарууга 

байланыштуу чыгымдар;
 − банктын кыска мөөнөткө/орто мөөнөткө/узак мөөнөткө каралган 

пландары;
 − кредит портфелине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү талабы, ал 

банктын учурда колдонулуп жаткан кредит портфелинин негизинде 
жүзөгө ашырылат. Буга кошумча банк кредиттик тобокелдикти 
жана кыйыр-валюта тобокелдигине баа берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ 
талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү методологиясына ээ болууга тийиш;

 − банктын актуалдуу шайкеш экономикалык көрсөткүчтөрү;
 − банктын уюштуруу түзүмү, техникалык мүмкүнчүлүктөр 

жана банктын кредиттик ишине жооптуу персоналынын жана 
жетекчилигинин потенциалы (квалификациясы, штаттык тизими). 
Тиешелүү персоналга кредиттик стратегия жөнүндө маалымат 
берилүүгө жана ал банктын кредиттик стратегиясынын тактыгын 
камсыз кылууга тийиш.
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6-2. Директорлор кеңеши мезгил-мезгили менен, бирок жыл 
ичинде кеминде бир жолу кредиттик стратегияга таасирин тийгизген 
же анда каралган финансылык жана экономикалык көрсөткүчтөрдү 
кароого алып, зарылчылыкка жараша тиешелүү өзгөртүүлөрдү 
киргизет.

6-3. Банктын Директорлор кеңеши дайындоолор жана сый акы 
төлөө саясаты кредиттик тобокелдикти тескөө стратегиясына каршы 
келбегендей болушун камсыз кылууга тийиш.»;

 − 12-1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«12-1. Кредиттик тобокелдиктин ички контролдук системасына 

ички аудит жыл сайын банктын кредиттөө иши кредиттик стратегияга, 
банктын саясатына жана кредиттик тобокелдикти тескөө процессинде, 
кредиттик саясатта жана кредиттөө боюнча жол-жоболордо 
кемчиликтерди аныктоо үчүн жүргүзүлүүгө тийиш.

Мындан тышкары, банк ички аудиттин алкагында валюталык 
тобокелдик менен шартталган кредиттик тобокелдикти, анын 
ичинде Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга ылайык 
кредиттердин/активдердин классификацияланышын ички контролдук 
системасын баалоосу зарыл.

Кредиттик тобокелдикти ички контролдук системасына ички 
аудиттин натыйжасында аныкталган кемчиликтер боюнча түзөтүү 
чараларын андан ары аткаруу боюнча маалымат мезгил-мезгили 
менен, бирок жарым жылда кеминде бир жолу банктын Директорлор 
кеңешине жана чейрек сайын кеминде бир жолу Аудит боюнча 
комитетке сунушталууга тийиш.»;

 − 24-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
 − 25-пунктунун алтынчы абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- өкмөттүн программаларынан алкагында берилген, айыл 
чарбасын өнүктүрүүгө багытталган кредиттерди эске албаганда, 
мамлекеттик органдардан каттоодон өткөндүгү жөнүндө документ 
(эгерде карыз алуучу – күбөлүктүн же патенттин негизинде 
ишкердикти жүзөгө ашырган юридикалык жак же жеке адам болсо);»;

 − 26-пунктунун төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- кредитти андан ары реструктуризациялоо өтүнүчү менен 

кардардын банкка кайрылууга укугу;»;
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 − 31-пунктундагы «30-пунктунда» сөздөрү «30-пунктунда» 
дегенге алмаштырылсын;

 − 42-пункт төмөнкү мазмундагы жетинчи абзац менен 
толукталсын:

«- карыз алуучу-жеке адамдын, анын ичинде юридикалык жак 
түзүүсүз жеке ишкердин кредити боюнча күрөө предметинен өндүрүү 
жол-жобосу башталгандыгы жөнүндө билдирүү жөнөткөндөн күндөн 
тартып, 15 күн аяктаганга чейин кошумча төлөм (айыптык төлөм, 
туум) чегерүүнү токтотуу боюнча банктын милдети, мында кредиттин 
бүтүндөй мезгили үчүн чегерилген кошумча төлөмдүн (айыптык 
төлөм, туум) өлчөмү берилген кредиттин суммасынын 20 пайызынан 
ашпоого тийиш;»;

 − 55-пунктунун:
экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- күрөөнүн предмети жана анын рыноктук наркы (зарыл болгон 

учурда белгиленген коэффициенттерди колдонууну эске алуу 
менен);»;

алтынчы абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- башка талаптар, ошондой эле Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарына ылайык, күрөөгө карата тараптардын милдеттери.»;
 − 61-пунктунун биринчи сүйлөмү алынып салынсын;
 − 75-пунктунун:

алтынчы абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- зарылчылыкка жараша, карыздардын түзүмүн өзгөртүү 

программасын иштеп чыгууну (кредитти кайтаруу жана пайыздарды 
төлөө боюнча төлөмдөрдүн графигин карап чыгуу, кредиттөөнүн 
формасын өзгөртүү, реструктуризация жүргүзүү ж.б.).».

пункт төмөнкү мазмундагы абзацтар менен толукталсын:
«Кредитти реструктуризациялоодо банк карыз алуучунун учурдагы 

финансылык абалын жана банктын карыз алуучуга көрсөткөн 
ишеним деңгээлин кароосу зарыл. Банк, карыз алуучу өзүнүн 
кредитинин өзгөртүлгөн шарттары боюнча өз милдеттенмелерин 
аткарууга реалдуу мүмкүнчүлүккө ээ болгон учурда гана кредитти 
реструктуризациялай алат, бул жүргүзүлгөн талдап-иликтөөлөр жана 
тиешелүү документтер менен тастыкталууга тийиш.
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Кредити реструктуризацияланган карыз алуучунун кредиттик 
таржымалы өзүндө карыз алуучунун учурдагы финансылык абалы, 
анын кредитти төлөө мүмкүнчүлүгү жөнүндө бардык маалыматты, 
ошондой эле жүргүзүлгөн реструктуризация тууралуу маалыматты 
камтууга тийиш.»;

 − 79-пунктунун биринчи абзацындагы «ай сайын» деген сөздөр 
«чейрек сайын» дегенге алмаштырылсын»;

 − төмөнкү мазмундагы 80-1-пункт менен толукталсын:
«80-1. Банк, соттон тышкаркы тартипте күрөө предметин өндүрүү 

жол-жобосу башталгандыгы жөнүндө мурда билдирүү жөнөткөн 
күнгө карата карыз алуучу тарабынан кезеги менен үч айдан ашык 
(кредитти төлөө боюнча кардардын колдонуудагы графигине ылайык) 
системалуу түрдө милдеттенмелерин бузган учурда, кредит боюнча 
күрөөгө коюлган кыймылсыз мүлктү өндүрүү жол-жобосун баштоону 
демилгелей алат.».

 − Жобого карата 1-тиркеменин:
22-пунктунун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- күрөөнүн рыноктук наркы (зарыл болгон учурда белгиленген 

коэффициенттерди колдонууну эске алуу менен);»;
25-пунктунун сегизинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- күрөөнүн предмети жана анын рыноктук наркы (зарыл болгон 

учурда белгиленген коэффициенттерди колдонууну эске алуу 
менен);»;

 − Жобого карата 5-тиркеме күчүн жоготкон катары таанылсын.
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Редакциялык түшүндүрмөлөр

“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары” 
2017-жылдагы  №14 журналынын:

 − 5-пунктунда расмий тилде камтылган (8-бет) Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 
27-декабрындагы №2017-П-11/54-1-(БС) “Кыргыз Республикасынын 
банк системасын өнүктүрүүнүн 2018-2021-жылдарга карата 
негизги  багыттары жөнүндө” токтомдун Улуттук банктын расмий 
интернет-сайтында расмий жарыяланган күнү катары 2018-жылдын 
2-ноябры эсептелсин.
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 26 ноября 2018 года 
№ 2018-П-07/49-2-(ДКП)

О размере учетной ставки Национального 
банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 24, 28 и 68 Закона Кыргызской 
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках 
и банковской деятельности», Правление Национального банка 
Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской 
Республики в размере 4,75 процента годовых.

2. Настоящее постановление вступает в действие с 27 ноября 
2018 года.

3. Экономическому управлению разместить информацию 
о размере учетной ставки на официальном интернет-сайте 
Национального банка Кыргызской Республики в течение одного 
рабочего дня со дня принятия настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Национального банка Кыргызской 
Республики курирующего Экономическое управление.

Председатель Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 7 декабря 2018 г. 
№ 2018-П-15/52-6-(НПА)

О внесении изменений в постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики 

«Об утверждении Положения «О кредите на поддержание 
ликвидности» от 3 сентября 2015 года № 50/1»

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской 
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках 
и банковской деятельности» Правление Национального банка 
Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правления Национального 
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения 
«О кредите на поддержание ликвидности» от 3 сентября 2015 года 
№ 50/1» (прилагаются).

2. Юридическому управлению:
 − опубликовать настоящее постановление на официальном 

интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
 − после официального опубликования направить настоящее 

постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для 
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
пятнадцати дней со дня официального опубликования.

4. Управлению бухгалтерского учета и отчетности довести 
настоящее постановление до коммерческих банков Кыргызской 
Республики, соответствующих структурных подразделений 
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Национального банка 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, 
курирующего Управление бухгалтерского учета и отчетности.

Председатель  Т. Абдыгулов
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Приложение 
к постановлению Правления 
Национального банка 
Кыргызской Республики 
от 7 декабря 2018 года 
№ 2018-П-15/52-6-(НПА)

Изменения 
в постановление Правления Национального банка Кыргызской 

Республики «Об утверждении Положения «О кредите 
на поддержание ликвидности» от 3 сентября 2015 года № 50/1»

Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О кредите 
на поддержание ликвидности» от 3 сентября 2015 года № 50/1» 
следующие изменения:

в Положении о кредите на поддержание ликвидности, 
утвержденном вышеуказанным постановлением:

1) в Приложении 4 «Договора о залоге (Недвижимого имущества) 
к Кредитному договору о выдаче кредита/транша»:

 − пункт 2.4.1.изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Не сдавать в аренду без письменного согласия 

Залогодержателя, не передавать безвозмездно, не закладывать, 
не обременять, не менять Предмет залога, а также не распоряжаться 
Предметом залога каким бы то ни было иным образом»;

 − пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному 

для каждой из Сторон, другие экземпляры – для представления 
в соответствующие уполномоченные органы для регистрации 
и нотариальную контору.»;

2) в Приложении 5 «Договора о залоге (Прав требований 
по кредитным договорам) к Кредитному договору о выдаче кредита/
транша»:

 − подпункт 6 пункта 2.1.изложить в следующей редакции:
«6) кредиты, права требования по которым являются Предметами 
залога по настоящему Договору, соответствуют характеристикам, 
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предусмотренным в Минимальных требованиях по формированию 
кредитного портфеля, принимаемого в качестве залогового 
обеспечения, утвержденных постановлением Правления 
Национального банка от 27 декабря 2017 г. № 2017-П-15/54-4-
(НПА).»;

 − приложение 1 «Перечень кредитных договоров, 
предоставленных в залог» к «Договору о залоге (Прав требований 
по кредитным договорам) к Кредитному договору о выдаче кредита/
транша» изложить в следующей редакции:

«
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 12 декабря 2018 г. 
№ 2018-П-14/53-8-(ПС)

О Положении «О лицензировании деятельности операторов 
платежных систем и платежных организаций»

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской 
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках 
и банковской деятельности» Правление Национального банка 
Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение «О лицензировании деятельности 
операторов платежных систем и платежных организаций» 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу:
 − постановление Правления Национального банка Кыргызской 

Республики «Об утверждении Положения «О лицензировании 
деятельности операторов платежных систем и платежных 
организаций» от 25 ноября 2015 года № 71/11;

 − постановление Правления Национального банка Кыргызской 
Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление 
Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об 
утверждении Положения «О лицензировании деятельности 
операторов платежных систем и платежных организаций» от 25 
ноября 2015 года № 71/11» от 27 декабря 2017 года № 2017-П-14/54-
11-(НПА)».

3. Юридическому управлению:
 − опубликовать настоящее постановление на официальном 

интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
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 − после официального опубликования направить настоящее 
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для 
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
пятнадцати дней со дня официального опубликования.

5. Отделу развития государственного языка и документооборота 
довести настоящее постановление до сведения соответствующих 
структурных подразделений, областных управлений 
и представительства Национального банка в Баткенской области.

6. Управлению платежных систем довести настоящее 
постановление до сведения коммерческих банков, операторов 
платежных систем и платежных организаций Кыргызской Республики.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Национального банка Кыргызской 
Республики, курирующего вопросы платежных систем.

Председатель Т. Абдыгулов
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Приложение 
к постановлению Правления 
Национального банка 
Кыргызской Республики 
от 12 декабря 2018 г. 
№ 2018-П-14/53-8-(ПС)

Положение 
«О лицензировании деятельности операторов 
платежных систем и платежных организаций»

Глава 1. 
Общие положения

1. Настоящее Положение о лицензировании деятельности 
операторов платежных систем и платежных организаций (далее – 
Положение) определяет порядок лицензирования Национальным 
банком Кыргызской Республики (далее – Национальный банк) 
деятельности по:

а) оказанию услуг по приему и проведению платежей и расчетов 
за товары и услуги, не являющиеся результатом своей деятельности, 
в пользу третьих лиц посредством платежных систем, основанных 
на информационных технологиях и электронных средствах, 
и способах проведения платежей;

б) оказанию услуг по приему, обработке и выдаче финансовой 
информации (процессинг, клиринг) по платежам и расчетам третьих 
лиц участникам платежной системы, данного процессингового, 
клирингового центра.

2. Настоящее Положение не распространяется на отношения 
по предоставлению агентами розничных банковских услуг населению 
на основании агентского договора с коммерческим банком, 
на деятельность небанковских финансово-кредитных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на основании лицензии 
Национального банка.

3. В случае нарушения требований настоящего Положения 
Национальный банк вправе применять меры воздействия 
в отношении оператора платежной системы и/или платежной 
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организации в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики.

4. В настоящем Положении используются следующие понятия, 
согласно их определениям, предусмотренным в законах Кыргызской 
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках 
и банковской деятельности» и «О платежной системе Кыргызской 
Республики».

Также в рамках настоящего Положения используются следующие 
термины и определения:

Агент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
заключившее/ий с платежной организацией агентский договор 
об осуществлении деятельности по приему платежей физических 
и юридических лиц в пользу поставщиков.

Агентский договор – договор, заключенный между платежной 
организацией и агентом о предоставлении услуг, указанных 
в настоящем Положении, в целях исполнения агентского договора. 
При этом ответственность за действия агента перед поставщиком 
несет платежная организация.

Должностные лица – члены исполнительного органа, 
осуществляющие руководство текущей деятельностью платежной 
организации, члены Правления, генеральный директор/технический 
директор/директор (руководитель, отвечающий за техническое 
функционирование платежной системы), заместитель генерального 
директора/технического директора/директора, главный бухгалтер/
бухгалтер.

Заявитель – юридическое лицо, обратившееся в Национальный 
банк для получения лицензии для осуществления деятельности 
оператора платежной системы и/или платежной организации.

Клиент – лицо, пользующееся услугами платежных организаций 
при осуществлении платежей в пользу третьих лиц.

Клиринг – процесс сбора, обработки, подтверждения платежей 
и подсчета взаимных обязательств участников системы.

Клиринговый центр – организация, в которой осуществляется 
клиринг.
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Лицензиат – оператор платежных систем и/или платежная 
организация, получившие лицензию Национального банка на право 
осуществления соответствующей деятельности.

Поставщик товаров, работ и услуг (далее – поставщик) 
– юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
получающее/ий денежные средства клиента за реализуемые товары 
(выполняемые работы, услуги).

Связанные лица:
1) должностные лица данного юридического лица и их близкие 

родственники;
2) другие юридические или физические лица, которые прямо или 

косвенно имеют значительное участие в капитале юридического лица 
и/или осуществляют контроль;

3) другие юридические лица, в которых данное юридическое лицо 
и/или его должностные лица имеют значительное участие и/или 
осуществляют контроль;

4) члены исполнительного органа других юридических лиц, 
указанных в подпунктах 2 и 3 настоящего термина, и их близкие 
родственники;

5) физические лица – близкие родственники физических лиц, 
указанных в подпункте 2 настоящего термина;

6) другие юридические лица, в которых лица, указанные 
в подпункте 2 настоящего термина, имеют значительное участие и/
или осуществляют контроль.

5. Лицензия, выдаваемая Национальным банком, является 
бессрочной, неотчуждаемой и не подлежит передаче третьим лицам.

6. Оператор платежной системы и платежная организация 
осуществляют свою деятельность, в том числе и операции, указанные 
в выданной Национальным банком лицензии, в соответствии 
с законодательством Кыргызской Республики.

7. Национальный банк вправе запрашивать 
от заявителя/лицензиата информацию, касающуюся его 
деятельности и деятельности его учредителей, информацию 
об их должностных лицах, аффилированных и связанных лицах, 
агентах, об осуществленных операциях в пользу аффилированных 
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и связанных лиц. Заявитель/лицензиат обязан предоставлять 
запрашиваемую информацию в установленные Национальным 
банком сроки.

8. Лицензиаты, которые начинают/прекращают деятельность 
по предоставлению услуг по процессингу и распространению 
электронных денег, уведомляют об этом Национальный банк не менее 
чем за один месяц до фактического начала или прекращения данной 
деятельности, с указанием наименования организации, названия 
системы, с приложением копий соответствующих договоров 
с банком-эмитентом. В уведомлении о начале деятельности также 
указываются сведения о планируемой деятельности, масштабы 
и характер операций, планируемых с использованием электронных 
денег. Лицензиаты, прекращающие процессинг и распространение 
электронных денег, должны информировать банк-эмитент и своих 
клиентов в соответствии с условиями договоров между ними.

9. Лицензиаты обязаны иметь следующие актуальные сведения 
о своих агентах:

а) в случаях, если агент является юридическим лицом – 
наименование юридического лица, юридический адрес (место 
нахождения), контактные данные (телефон, факс, электронная 
почта);

б) в случаях, если агент является индивидуальным 
предпринимателем – сведения, согласно свидетельству 
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 
или патенту, выданному в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики.

10. Лицензиаты обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней 
уведомлять (с приложением копий подтверждающих документов) 
Национальный банк обо всех изменениях, включая изменение 
размера уставного капитала, состава исполнительного органа, 
учредителей, фактического и юридического адресов, а также 
сведения об обособленных подразделениях и дочерних юридических 
лицах.
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Глава 2. 
Требования к учредителям заявителей/лицензиатов

11. Учредителями оператора платежной системы и/или платежной 
организации могут быть физические и/или юридические лица.

12. Учредителями оператора платежной системы и/или платежной 
организации не могут быть следующие лица:

1) физические и юридические лица, проживающие и/или 
зарегистрированные на территории оффшорных зон либо имеющие 
в качестве участников аффилированных лиц, зарегистрированных 
в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается 
Национальным банком;

2) физические и юридические лица, которые в установленном 
порядке не представили сведения о своей деятельности, финансовом 
состоянии, составе участников и любые другие сведения, 
и документы, позволяющие их достоверно идентифицировать 
и изучить участников юридического лица, включая бенефициарных 
собственников, либо представили такие сведения, которые 
не позволяют достоверно идентифицировать и изучить участников 
юридического лица, включая бенефициарных собственников.

Глава 3. 
Требования к должностным лицам заявителей/лицензиатов
13. В целях организации надлежащего функционирования 

деятельности лицензиата в его штате должны быть должности 
председателя (руководителя), технического директора, главного 
бухгалтера, которые должны входить в состав исполнительного 
органа управления. Допускается совмещение должности 
председателя и технического директора.

14. Председатель исполнительного органа должен соответствовать 
следующим требованиям:

 − наличие высшего образования;
 − опыт работы на руководящих должностях не менее 1 (одного) 

года в течение последних 5 (пяти) лет в области экономических и/или 
юридических и/или технических вопросов;
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 − наличие свидетельства уполномоченного государственного 
органа в сфере противодействия легализации (отмыванию) 
преступных доходов и финансированию террористической 
или экстремистской деятельности о прослушивании курса по 
противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов 
и финансированию террористической или экстремистской 
деятельности, с предоставлением копии свидетельства;

 − отсутствие судимости.
15. Технический директор должен соответствовать следующим 

требованиям:
 − иметь высшее техническое образование;
 − опыт работы в области информационных технологий и 

смежных областях не менее 3 (трех) лет, в том числе на руководящей 
должности не менее 1 (одного) года;

 − отсутствие судимости.
16. Главный бухгалтер должен соответствовать следующим 

требованиям:
 − иметь высшее или среднее профессиональное образование;
 − опыт работы на позиции бухгалтера не менее 1 (одного) года;
 − иметь сертификат, подтверждающий наличие знаний 

международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности, который был получен в образовательных учреждениях, 
имеющих соответствующее разрешение/лицензию уполномоченного 
государственного органа, с предоставлением копии сертификата;

 − отсутствие судимости.
17. Возложение исполнения обязанностей по должностям, 

указанным в пункте 13 настоящего Положения, на период их 
временного отсутствия, допускается на лицо, которое является 
штатным сотрудником лицензиата и владеет соответствующими 
профессиональными навыками и знаниями для исполнения 
обязанностей отсутствующего должностного лица.
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Глава 4. 
Порядок рассмотрения документов

18. Документы для получения лицензии могут быть представлены 
в Национальный банк, его областные управления и представительство 
Национального банка в Баткенской области (по месту регистрации 
заявителя).

19. Все документы, представляемые в Национальный банк 
в соответствии с настоящим Положением и содержащие более 
одного листа, должны быть пронумерованы и заверены подписью 
руководителя и печатью заявителя. По запросу Национального банка 
отдельные документы могут представляться в электронной форме.

20. Срок рассмотрения документов Национальным банком 
составляет 30 (тридцать) календарных дней.

21. В период рассмотрения пакета документов на получение 
лицензии Национальный банк вправе осуществить предварительную 
проверку заявителя в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
подачи документов на получение лицензии.

22. Предварительная проверка включает проверку 
работоспособности автоматизированных систем и соответствия 
представленных документов заявителя требованиям пункта 26 
настоящего Положения.

23. В случае, если документы не соответствуют требованиям, 
установленным настоящим Положением, и/или при предоставлении 
неполного пакета документов, и/или если в период рассмотрения 
заявления и документов будут представлены дополнительные 
документы, то отсчет срока рассмотрения заявления и документов 
начинается вновь со дня получения дополнительных документов, 
удовлетворяющих требованиям настоящего Положения.

24. Дополнительные документы, указанные в пункте 23 настоящего 
Положения, должны быть представлены в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней после письменного уведомления Национального банка. 
При предоставлении документов, не соответствующих требованиям 
настоящего Положения, или не в полном объеме более двух раз, 
либо не в установленные сроки, Национальный банк отказывает 
в рассмотрении документов. Повторная подача документов для 
получения лицензии может быть осуществлена по истечении шести 
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месяцев со дня отказа в рассмотрении документов Национальным 
банком.

25. В случае отзыва заявления и документов на получение 
лицензии либо при отказе в лицензировании или отзыве ранее 
полученной лицензии в рамках настоящего Положения, документы, 
представленные в Национальный банк, и их копии заявителю 
не возвращаются.

Глава 5. 
Порядок лицензирования 

§ 1. Документы, необходимые для получения лицензии
26. Для получения лицензии на осуществление деятельности, 

указанной в пункте 1 настоящего Положения, заявитель 
предоставляет в Национальный банк следующие документы в одном 
экземпляре на государственном или официальном языках:

1) заявление о выдаче лицензии, составленное по форме, 
установленной в соответствии с Приложением 1 к настоящему 
Положению, за подписью руководителя заявителя;

2) нотариально заверенную копию учредительных документов: 
устав, свидетельство о государственной регистрации, решение 
о создании юридического лица, о размере уставного капитала, 
об избрании исполнительного органа управления, заверенную 
подписью руководителя и печатью этого юридического лица;

3) нотариально заверенную копию документов учредителей 
– юридических лиц: учредительные документы, свидетельство 
о государственной регистрации и финансовую отчетность 
на последнюю отчетную дату, переданную в налоговые органы, 
заверенную подписью руководителя и печатью этого юридического 
лица;

4) справку от налоговых органов об отсутствии налоговой 
задолженности на момент подачи документов;

5) бизнес-план, содержащий как минимум:
 − определение целей, преследуемых при проведении операций;
 − прогнозные расчеты экономических результатов, ожидаемых 

от проведения данных операций;
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6) копию договора на открытие расчетного счета в коммерческом 
банке для хранения и использования средств хозяйственной 
деятельности;

7) для платежной организации – копию договора на открытие 
расчетного счета в коммерческом банке для хранения и использования 
денежных средств от населения и от своих агентов за оказание услуг 
в пользу поставщиков;

8) копию одного из договоров, заключенного с коммерческим 
банком, обеспечивающих гарантию передачи денежных средств 
поставщику или их возврат покупателю:

 − договор об открытии счета по срочному банковскому вкладу 
(депозиту) по хранению резерва под возможные риски и потери;

 − договор, предусматривающий обслуживание поставщика в 
форме предоплаты;

 − банковскую гарантию или иные договора, обеспечивающие 
покрытие возможных рисков и потерь в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики;

9) документ, подтверждающий внесение средств в качестве 100 
процентов уставного капитала на счет в коммерческом банке:

 − не менее 1 000 000 (одного миллиона) сомов для оператора 
платежной системы;

 − не менее 2 000 000 (двух миллионов) сомов для платежной 
организации.

В случае, если заявитель подает документы на две лицензии, 
то уставной капитал должен составлять не менее 3 000 000 (трех 
миллионов) сомов.

При осуществлении деятельности по оказанию услуг по приему 
и проведению платежей и расчетов за товары, не являющиеся 
результатом своей деятельности, в пользу третьих лиц – 
нерезидентов, уставный капитал платежной организации должен 
быть в размере не менее 5 000 000 (пяти миллионов) сомов.

При осуществлении приема денежных средств плательщиков 
по уплате налогов, сборов и платежей, подлежащих зачислению 
на Единый казначейский счет уполномоченного государственного 
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органа по прогнозированию и исполнению бюджета в Национальном 
банке Кыргызской Республики, платежная организация должна:

 − иметь уставный капитал в размере не менее 10 000 000 
(десяти миллионов) сомов;

 − предоставить 100% предоплату на всю сумму принимаемых 
платежей в бюджеты бюджетной системы Кыргызской Республики 
с установлением данного требования в соответствующих 
договорных отношениях с уполномоченным государственным 
органом по прогнозированию и исполнению бюджета и реализацией 
необходимых механизмов контроля и управления рисками.

Использование денежных средств, внесенных в целях 
формирования уставного капитала, до принятия решения о выдаче/
отказе в лицензии запрещено. Уставный капитал служит обеспечением 
обязательств заявителя/лицензиата и должен формироваться только 
в национальной валюте за счет денежных средств учредителей/
участников/акционеров. Запрещается формирование уставного 
капитала за счет основных средств, нематериальных активов 
и заемных средств;

10) сведения, позволяющие определить источники происхождения 
денежных средств учредителей, направленных на формирование 
уставного капитала, с приложением подтверждающих документов;

11) копию внутреннего документа, регламентирующего порядок 
осуществления финансового мониторинга, осуществляемого 
в платежной системе, содержащего как минимум:

 − цель и задачи финансового мониторинга;
 − принципы осуществления финансового мониторинга;
 − комплекс элементов, образующих систему мониторинга;

12) для платежной организации – копии внутренних документов, 
регламентирующих порядок осуществления инкассирования 
и хранения денежных средств;

13) для оператора платежной системы – подписанные 
руководителем и заверенные печатью правила функционирования 
платежной системы, которые должны содержать следующее:

 − архитектуру системы и схему ее работы;
 − процедуры вступления и выхода из системы;
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 − порядок подключения участника к системе;
 − порядок проведения процессинга;
 − порядок предоставления сведений участниками платежной 

системы о своей деятельности оператору платежной системы;
 − систему управления рисками в платежной системе, включая 

используемую модель управления рисками, перечень мероприятий и 
способов управления рисками;

 − требования к защите информации;
 − порядок разрешения споров;
 − порядок действия участников при возникновении нештатных 

ситуаций в системе;
 − права, обязанности и ответственность участников;
 − описание о наличии в системе механизмов по управлению 

справочниками отправителей и получателей по проверке 
клиентов по международному и национальному перечням лиц, 
причастных к террористической и экстремистской деятельности или 
распространению оружия массового уничтожения.

Правила платежной системы должны быть составлены в виде 
единого документа. Для платежных организаций дополнительно 
должна быть представлена детальная схема финансовых потоков 
и проведения окончательных расчетов с разъяснениями по каждому 
пункту;

14) заполненную анкету, согласно Приложению 2 настоящего 
Положения, и подписанную членами исполнительного органа 
управления и учредителями, с приложением копий документов:

 − удостоверяющих личность;
 − подтверждающих назначение на соответствующие должности 

лиц – членов исполнительного органа управления;
 − подтверждающих соответствие требованиям, указанным в 

Главе 3 настоящего Положения;
15) сведения об аффилированных лицах и связанных лицах 

компании (ФИО физического лица, наименование юридического 
лица, подтверждающие документы, учредительные документы и др.);
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16) акт установки и введение в промышленную эксплуатацию 
аппаратно-программного комплекса (далее – АПК);

17) копию договора аренды помещения или документа, 
устанавливающего право собственности заявителя/лицензиата 
на занимаемое помещение;

18) в случае, если оператор платежной системы использует 
арендуемое помещение для размещения АПК, необходимо 
представить договор аренды с техническим описанием помещения, 
которое должно соответствовать требованиям по технической 
укрепленности и оснащенности. Договор аренды должен быть 
со сроком действия не менее одного года;

19) копию предварительного договора с коммерческим 
банком об открытии расчетного счета по учету электронных 
денег (для заявителя, предоставляющего услуги по процессингу 
и распространению электронных денег);

20) копию договора с эмитентом электронных денег об их 
выпуске (для заявителя, предоставляющего услуги по процессингу 
и распространению электронных денег);

21) доверенность за подписью руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это его учредительными документами, 
с оттиском печати этой организации, выданную представителю 
на получение лицензии, в случае, если от имени заявителя действует 
представитель по доверенности;

22) копию документа, подтверждающего поддержку программным 
обеспечением лицензируемой организации открытого интерфейса 
(API) и возможности/наличия интеграции с единым расчетным 
центром, определенным Национальным банком для обеспечения 
операционной совместимости и межсистемного взаимодействия;

23) копию предварительного договора с коммерческим банком 
в области интеграции технических платформ и осуществления 
финансовых взаиморасчетов по трансграничным платежам (для 
заявителя, предоставляющего услуги по приему и проведению 
платежей и расчетов за товары, не являющиеся результатом своей 
деятельности, в пользу третьих лиц нерезидентов);

24) документ, подтверждающий внесение лицензионного сбора 
за рассмотрение заявления и выдачу лицензии.
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§ 2. Выдача лицензии
27. Лицензия выдается отдельно на каждый из видов 

деятельности, указанных в пункте 1 настоящего Положения (формы 
лицензии приведены в Приложениях 3 и 4 к настоящему Положению).

28. Решение о выдаче лицензии принимает Комитет 
по платежной системе Национального банка. Лицензия 
подписывается заместителем председателя/членом Правления – 
председателем Комитета по платежной системе Национального 
банка.

29. Лицензия оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр 
выдается заявителю, второй остается на хранении в Национальном 
банке. При выдаче лицензии доверенное лицо на получение лицензии 
расписывается о получении лицензии в журнале выдачи лицензий.

30. Выдача лицензии осуществляется при предъявлении 
документов, удостоверяющих личность уполномоченного лица 
лицензируемой организации.

31. Сведения о выдаче, переоформлении, о выдаче дубликата, 
приостановлении и отзыве лицензии заносятся в реестр, который 
ведется уполномоченным подразделением Национального банка.

§ 3. Отказ в выдаче лицензии
32. Основанием для отказа в выдаче лицензии является:
1) несоответствие документов, поданных для получения лицензии, 

требованиям настоящего Положения или иных нормативных 
правовых актов Кыргызской Республики;

2) несоответствие предоставленных документов видам 
деятельности, согласно настоящему Положению;

3) предоставление в Национальный банк для получения лицензии 
недостоверной и/или неполной информации;

4) наличие решения суда, запрещающего заявителю заниматься 
данным видом деятельности;

5) результаты предварительной проверки, подтверждающие 
несоответствие деятельности заявителя требованиям настоящего 
Положения;
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6) невнесение лицензионного сбора за рассмотрение и выдачу 
лицензии.

33. Решение об отказе в выдаче лицензии принимает Комитет 
по платежной системе Национального банка.

Глава 6. 
Переоформление лицензии

34. Основаниями для переоформления лицензии являются:
 − реорганизация юридического лица;
 − изменение наименования юридического лица;
 − изменение местонахождения юридического лица (из одной 

области в другую либо из области в город Бишкек (Ош) и наоборот), 
а также переименование населенного пункта, в котором расположен 
оператор платежной системы и/или платежная организация.

35. Изменение местонахождения платежной организации внутри 
одного населенного пункта не влечет переоформление его лицензии.

36. При возникновении оснований для переоформления лицензии 
лицензиат обязан обратиться с заявлением в Национальный банк.

37. Заявление о переоформлении лицензии с указанием 
основания для переоформления и новых сведений с приложением 
документов, подтверждающих соответствующие изменения, подается 
лицензиатом лицензиару не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней 
со дня возникновения оснований для переоформления.

38. Переоформление лицензии осуществляется 
в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения лицензиаром 
соответствующего заявления. При переоформлении лицензии 
лицензиар вносит соответствующие изменения в реестр.

39. За переоформление лицензии взимается лицензионный 
сбор в размере, соответствующем размеру лицензионного 
сбора за рассмотрение и выдачу лицензии, установленном 
законодательством Кыргызской Республики.
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Глава 7. 
Выдача дубликата лицензии

40. В случае утери или порчи оригинала лицензии лицензиат 
подает в Национальный банк заявление о выдаче дубликата 
с приложением документов, подтверждающих утерю или порчу 
документа не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 
обнаружения утери или порчи. К заявлению в случае порчи лицензии 
прилагается также испорченный бланк лицензии.

41. Утерянные или испорченные бланки лицензии считаются 
недействительными со дня подачи лицензиатом заявления.

42. Лицензиар в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подачи 
заявления производит выдачу дубликата лицензии с надписью 
«дубликат» в правом верхнем углу или направляет отказ в выдаче 
дубликата лицензии с обоснованием причины отказа.

43. За выдачу дубликата лицензии взимается лицензионный 
сбор в размере, соответствующем размеру лицензионного 
сбора за рассмотрение и выдачу лицензии, установленном 
законодательством Кыргызской Республики.

Глава 8. 
Прекращение действия лицензии

44. Лицензия, выданная Национальным банком, прекращает свое 
действие в случаях:

 − ликвидации юридического лица;
 − отзыва лицензии у лицензиата;
 − добровольного прекращения осуществления лицензируемого 

вида деятельности;
 − вступления в законную силу решения суда об аннулировании 

лицензии;
 − исключения отдельного вида деятельности из перечня 

лицензируемых видов деятельности.
45. В случае принятия решения о ликвидации/добровольном 

прекращении деятельности лицензиат должен в течение 15 рабочих 
дней с момента принятия решения предоставить заявление 
о прекращении деятельности и лицензию в Национальный банк, 
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с указанием причины и приложением соответствующих решений 
уполномоченного органа управления.

46. Лицензиат до сдачи соответствующей лицензии 
в Национальный банк должен выполнить условия договора 
с участниками платежной системы и поставщиками услуг и прекратить 
лицензируемый вид деятельности, согласно законодательству 
Кыргызской Республики.

47. Отзыв лицензии осуществляется в соответствии с Положением 
«О мерах воздействия, применяемых к операторам платежной 
системы/платежным организациям Кыргызской Республики», 
утверждаемым Правлением Национального банка.

Глава 9. 
Порядок обжалования решений Национального банка

48. Решения, принимаемые Национальным банком в рамках 
настоящего Положения, могут быть обжалованы в соответствии 
с Положением «О досудебном регулировании споров между 
Национальным банком Кыргызской Республики и коммерческими 
банками, организациями, осуществляющими отдельные виды 
банковских операций, и их учредителями (участниками), 
юридическими и физическими лицами», утверждаемым Правлением 
Национального банка.
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Приложение 1

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Управление платежных систем

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать
(______________________________________________________
 ______________________________________________________ )
(полное название, юридический адрес, фактический адрес, номер телефона)

лицензию для осуществления деятельности по:
а) оказанию услуг по приему и проведению платежей и расчетов 

за товары и услуги, не являющиеся результатом своей деятельности, 
в пользу третьих лиц посредством платежных систем, основанных 
на информационных технологиях и электронных средствах, 
и способах проведения платежей;

(перечислить перечень услуг)

б) оказанию услуг по приему, обработке и выдаче финансовой 
информации (процессинг, клиринг) по платежам и расчетам третьих 
лиц участникам платежной системы, данного процессингового, 
клирингового центра.

(перечислить перечень услуг)

Заполняя настоящее заявление, я, являясь руководителем 
Заявителя, подтверждаю, что ознакомлен с нормативными 
правовыми актами Национального банка Кыргызской Республики 
по платежным системам и прилагаю все сведения и документы, 
требуемые для вышеотмеченных видов деятельности, а именно:

1. Сведения об учредителях:
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
Состав исполнительного органа управления (ФИО председателя, 

технического директора, главного бухгалтера):
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 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

2. Документы:
2.1. Анкету председателя исполнительного органа;
2.2. Анкету технического директора;
2.3. Анкету главного бухгалтера.

Подпись председателя и печать организации
«___» _____________ 20__ г.

Приложение 2

АНКЕТА
(для фото)

(Должность)
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
(наименование оператора платежной системы или платежной организации)

ФИО
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

Дата и место рождения  ___________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

Паспорт серия ________ № ________ кем выдан_______________
Дата выдачи ____________________________________________
Гражданство  ____________________________________________
 _______________________________________________________
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Фактическое место проживания в момент заполнения анкеты, 
№ телефона

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

Семейное положение  ____________________________________
Образование  ___________________________________________
 _______________________________________________________

(высшее)

диплом № ____________________ дата выдачи  ______________
кем выдан  ______________________________________________

Название учебного 
заведения и его 

местонахождение

Факультет 
или 

отделение

Год 
поступления

Год 
окончания

Специальность 
согласно 

полученному 
диплому

Обучение на курсах:
Тема семинара 

или курсов
Организатор 

семинара
Место 

прохождения
Дата 

прохождения
Наличие 

сертификата

Выполняемая работа с начала трудовой деятельности:
Общий трудовой стаж работы:

Дата поступления 
на работу

Дата 
ухода

Занимаемая 
должность

Название 
учреждения, 

местонахождение

Причина 
ухода

Укажите все другие организации, ассоциации, учреждения 
юридических лиц, сотрудником или членом которых Вы являетесь:
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Название организации Местонахождение 
организации Занимаемая должность

Укажите имеющиеся родственные связи с сотрудниками 
оператора платежной системы или платежной организации, связь 
с лицами или компаниями, контролирующими оператора платежной 
системы или платежную организацию, все взаимные обязательства 
и договора и т.п.

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

Имеется ли непогашенная судимость или решение суда, 
запрещающее Вам занятие каким-либо видом деятельности?

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

Применялись ли к Вам предупредительные меры и санкции 
со стороны Национального банка?

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

Я,  _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

подтверждаю, что выше представленная информация является 
достоверной и полной, и обязуюсь в дальнейшем представлять 
в Национальный банк сведения обо всех изменениях, произошедших 
в ней. Признаю, что в случае допущения с моей стороны искажений 
и упущений это может повлечь за собой дальнейшее применение 
санкций в отношении меня и оператора платежных систем 
и платежных организаций в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики.

«___» ___________ 20__ г. _______________________
(подпись)
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Приложение 3

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ЛИЦЕНЗИЯ № ___________

Настоящая лицензия выдана
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

(полное наименование платежной организации, 
зарегистрированной по юридическому адресу)

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

(местонахождение)

и дает право осуществлять деятельность в качестве платежной 
организации и проводить следующий вид операций:

Оказание услуг по приему и проведению платежей и расчетов 
за товары и услуги, не являющиеся результатом своей деятельности, 
в пользу третьих лиц посредством платежных систем, основанных 
на информационных технологиях и электронных средствах, 
и способах проведения платежей.

Дата выдачи лицензии: «___» _____________ 20__ года.

Заместитель председателя (подпись и печать)
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Приложение 4

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ЛИЦЕНЗИЯ № _____________

Настоящая лицензия выдана
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

(полное наименование оператора платежной системы),

зарегистрированному по юридическому адресу
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

(местонахождение)

и дает право осуществлять деятельность в качестве оператора 
платежной системы и проводить следующий вид операций:

Оказание услуг по приему, обработке и выдаче финансовой 
информации (процессинг, клиринг) по платежам и расчетам третьих 
лиц участникам платежной системы, данного процессингового, 
клирингового центра.

Дата выдачи лицензии: «___» _____________ 20__ года.

Заместитель председателя (подпись и печать)
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 12 декабря 2018 г. 
№ 2018-П-15/53-12-(НПА)

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Правления Национального банка Кыргызской Республики 

«Об утверждении Минимальных требований по формированию 
кредитного портфеля, принимаемого в качестве залогового 

обеспечения» от 27 декабря 2017 года № 2017-П-15/54-4-(НПА)»

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской 
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках 
и банковской деятельности» Правление Национального банка 
Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в постановление 
Правления Национального банка Кыргызской Республики 
«Об утверждении Минимальных требований по формированию 
кредитного портфеля, принимаемого в качестве залогового 
обеспечения» от 27 декабря 2017 года № 7 № 2017-П-15/54-4-(НПА)» 
(прилагаются).

2. Юридическому управлению:
 − опубликовать настоящее постановление на официальном 

интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
 − после официального опубликования направить настоящее 

постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для 
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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4. Управлению бухгалтерского учета и отчетности довести 
настоящее постановление до коммерческих банков Кыргызской 
Республики, 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 члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, 
курирующего Управление бухгалтерского учета и отчетности.

Председатель  Т. Абдыгулов
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Приложение 
к постановлению Правления 
Национального банка 
Кыргызской Республики 
от 12 декабря 2018 г. 
№ 2018-П-15/53-12-(НПА)

Изменения и дополнения в постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики 

«Об утверждении Минимальных требований по формированию 
кредитного портфеля, принимаемого в качестве залогового 

обеспечения» от 27 декабря 2017 года № 2017-П-15/54-4-(НПА)»

Внести в постановление Правления Национального 
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения 
«Об утверждении Минимальных требований по формированию 
кредитного портфеля, принимаемого в качестве залогового 
обеспечения» от 27 декабря 2017 года № 2017-П-15/54-4-(НПА)» 
следующие изменения и дополнения:

в Минимальных требованиях по формированию кредитного 
портфеля, принимаемого в качестве залогового обеспечения, 
утвержденных вышеуказанным постановлением:

 − абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Портфель кредитов – совокупность выданных банком кредитов/

лизингов, соответствующих определенным характеристикам, 
установленных настоящими минимальными требованиями, права 
требования по которому могут быть приняты в качестве залога при 
предоставлении кредитов Национальным банком»;

 − пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Права требования по кредитам (траншам) в рамках кредитной 

линии могут выступать в качестве залогового обеспечения, при 
наличии идентифицируемого распределения залогового обеспечения 
отдельно по каждому кредиту (траншу) с учетом настоящих 
Минимальных требований.

По кредитным ресурсам, предоставляемым в рамках Положения 
«О порядке проведения Национальным банком Кыргызской 
Республики кредитных аукционов для целей рефинансирования 
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и поддержания ликвидности», утвержденного постановлением 
Правления Национального банка Кыргызской Республики 
от 27 ноября 2013 года N 45/13, залоговым обеспечением выступают 
кредиты, выданные в национальной валюте.»;

 − пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Требования к максимальному объему залогового обеспечения 

в виде прав требования по кредитам/лизингам определяются 
Правлением Национального банка или Комитетом денежно-
кредитного регулирования Национального банка, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Национального банка.»;

 − пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае установления банком и/или выявления 

Национальным банком несоответствия кредитов/лизингов 
характеристикам, указанным в настоящих Минимальных требованиях, 
банк обязан их заменить на кредиты/лизинги, соответствующие 
данным минимальным требованиям, либо исключить из Портфеля 
кредитов, предоставленных в качестве залогового обеспечения 
по кредитным ресурсам Национального банка.»;

 − в пункте 15 дополнить подпунктами 6-7 следующего 
содержания:

«6) предмет лизинга;
7) гарантия ОАО «Гарантийный фонд».».

 − Главу 3 дополнить пунктами 15-1 и 18-1 следующего 
содержания:

«15-1. Залоговое обеспечение по кредитам, входящим в портфель 
кредитов, не может выступать залоговым обеспечением по другим 
кредитам.

18-1. При обеспечении кредита гарантией ОАО «Гарантийный 
фонд» должны быть соблюдены требования Положения 
«О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв 
на покрытие потенциальных потерь и убытков», утвержденного 
постановлением Правления Национального банка Кыргызской 
Республики от 21 июля 2004 года № 18/3.».
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 19 декабря 2018 г. 
№ 2018-П-12/55-6-(НПА)

Об утверждении Инструкции по рассмотрению дел 
о нарушениях в Национальном банке Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской 
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках 
и банковской деятельности» Правление Национального банка 
Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Инструкцию по рассмотрению дел о нарушениях 
в Национальном банке Кыргызской Республики (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
 − постановление Правления Национального банка 

Кыргызской Республики «Об Инструкции по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях в сфере банковского 
законодательства» от 26 августа 2015 года № 49/9;

 − постановление Правления Национального банка Кыргызской 
Республики «О внесении дополнений и изменений в некоторые 
постановления Правления Национального банка Кыргызской 
Республики» от 11 апреля 2016 года № 17/3;

 − постановление Правления Национального банка Кыргызской 
Республики «О внесении изменения и дополнения в постановление 
Правления Национального банка Кыргызской Республики 
«Об Инструкции по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях в сфере банковского законодательства» от 
26 августа 2015 года № 49/9» от 28 декабря 2016 года № 51/2;
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 − абзац девятый пункта 1 постановления Правления 
Национального банка Кыргызской Республики «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые 
акты Национального банка Кыргызской Республики и признании 
утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 
Национального банка Кыргызской Республики» от 15 июня 2017 года 
№ 2017-П-12/25-12-(НПА) и пункт 8 Приложения к указанному 
постановлению.

3. Юридическому управлению:
 − опубликовать настоящее постановление на официальном 

интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
 − после официального опубликования направить настоящее 

постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для 
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Управлению методологии надзора и лицензирования банков 

довести настоящее постановление до сведения ОЮЛ «Союз 
банков Кыргызстана», коммерческих банков, ОЮЛ «Ассоциация 
Микрофинансовых организаций», микрофинансовых организаций, 
специализированной финансово-кредитной организации ОАО 
«Финансовая компания кредитных союзов», кредитных союзов, 
«Ассоциации обменных бюро «Альянс», обменных бюро, кредитных 
бюро, структурных подразделений, областных управлений 
и представительства Национального банка Кыргызской Республики 
в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на члена Правления, курирующего Управление методологии надзора 
и лицензирования банков.

Председатель  Т. Абдыгулов
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Приложение 
к постановлению Правления 
Национального банка 
Кыргызской Республики 
от «19» декабря 
№ 2018-П-12/55-6-(НПА)

ИНСТРУКЦИЯ 
по рассмотрению дел о нарушениях 

в Национальном банке Кыргызской Республики

Настоящая Инструкция по рассмотрению дел о нарушениях 
в Национальном банке Кыргызской Республики (далее – Инструкция) 
регламентирует процедуру производства по делам о нарушениях 
(далее – дело о нарушении), предусмотренных в соответствующих 
статьях Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях (далее – 
Кодекс о нарушениях), относящихся к компетенции Национального 
банка Кыргызской Республики (далее –Национальный банк).

1. Общие положения
1. Национальный банк рассматривает дела о нарушениях, 

предусмотренных статьями 209-216 и 243 Кодекса о нарушениях.
2. Структурными подразделениями Национального банка (далее 

– Уполномоченное подразделение), уполномоченными к открытию 
производства по делам о нарушениях, являются:

1) Структурные подразделения надзорного блока – за нарушения, 
предусмотренные статьями 209-211, 213, 215, 216, 243 Кодекса 
о нарушениях;

2) Управление финансовой статистики и отчетности – 
за нарушения, предусмотренные статьей 212 Кодекса о нарушениях;

3) Управление денежной наличности – за нарушения, 
предусмотренные статьями 213, 214 Кодекса о нарушениях;

4) областные управления и представительство Национального 
банка в Баткенской области (далее – ОУ) – за нарушения, 
предусмотренные статьями 209-214, статьей 215 (в рамках 
компетенции ОУ), 216, 243 Кодекса о нарушениях;
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5) Управление платежных систем – за нарушения, 
предусмотренные статьями 209-211, 215, 216 Кодекса о нарушениях.

3. Рассматривать дела о нарушении и применять взыскания 
путем вынесения постановления по делу о нарушении вправе 
лицо, уполномоченное приказом Национального банка (далее – 
Уполномоченное лицо), за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 12 настоящей Инструкции.

При подготовке дела к рассмотрению и рассмотрении 
Уполномоченным лицом дела о нарушении в процессе его 
рассмотрения в обязательном порядке участвуют начальник 
Уполномоченного подразделения, составившего протокол 
о нарушении, служащий Национального банка, составивший протокол 
о нарушении, служащий юридического управления и секретарь 
заседаний по рассмотрению дел о нарушениях.

4. Ответственности за совершение нарушения подлежат 
физические и юридические лица в пределах, предусмотренных 
статьями 209-216, 243 Кодекса о нарушениях.

5. За совершение нарушений, предусмотренных статьями 
Кодекса о нарушениях, указанных в пункте 2 настоящей Инструкции, 
применяется штраф в размерах, указанных в соответствующих 
статьях Кодекса о нарушениях.

Штраф – денежное взыскание, налагаемое на физических 
и юридических лиц за совершение нарушения в случаях, размере 
и порядке, установленных Кодексом о нарушениях.

Взыскание в виде штрафа может быть применено 
в течение 6 (шести) месяцев со дня совершения нарушения, а при 
продолжаемом нарушении – в течение 6 (шести) месяцев со дня его 
выявления.

2. Порядок открытия производства по делам о нарушениях
6. Поводами к открытию производства по делу о нарушении 

являются:
1) непосредственное обнаружение служащими Уполномоченного 

подразделения достаточных данных, указывающих на наличие 
события нарушения;
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2) поступившие от правоохранительных или других 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
общественных объединений материалы, содержащие данные, 
указывающие на наличие события нарушения;

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также 
сообщения в средствах массовой информации (в том числе в сети 
интернет), содержащие данные, указывающие на наличие события 
нарушения.

7. В случае выявления факта нарушения Уполномоченным 
подразделением составляется протокол о нарушении (Приложение 
1). Каждый случай составления протокола должен быть 
внесен в Единый реестр нарушений (далее – ЕРН) служащими 
Уполномоченного подразделения.

8. Если у лица, в отношении которого составляется протокол, 
отсутствуют документы, удостоверяющие его личность, и при этом 
лицо отказывается подтвердить свою личность и предоставить 
сведения о месте своего проживания, то служащие Уполномоченного 
подразделения имеют право обратиться в правоохранительные 
органы, которые уполномочены доставить лицо, привлекаемое 
к ответственности за совершение нарушения, в помещение 
правоохранительного органа для установления личности 
нарушителя. Протокол составляется совместно с представителем 
правоохранительного органа и срок составления протокола в этих 
случаях не может превышать 3 (трех) часов.

9. В случае отказа от подписания протокола лица, привлекаемого 
к ответственности за совершение нарушения, в протоколе 
делается запись об этом. Лицо, привлекаемое к ответственности 
за совершение нарушения, вправе представить прилагаемые 
к протоколу объяснения и замечания по содержанию протокола, 
а также изложить мотивы своего отказа от его подписания.

10. Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых 
под расписку вручается лицу, привлекаемому к ответственности 
за совершение нарушения.

11. Уполномоченное подразделение направляет протокол 
о нарушении вместе с другими материалами, содержащими 
доказательства нарушения и/или объяснения лица, привлекаемого 



173

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

со
де

рж
ан

ие

к ответственности за совершение нарушения, Уполномоченному 
лицу в течение суток с момента его составления. Кроме того, копии 
указанных материалов направляются в Юридическое управление 
(при необходимости - в другие структурные подразделения) для 
получения соответствующего заключения. Юридическое управление 
согласовывает материалы в течение двух рабочих дней со дня их 
получения.

Уполномоченное подразделение представляет заключение 
Юридического управления по делу о нарушении Уполномоченному 
лицу в течение рабочего дня, со дня их получения.

12. Если лицо не оспаривает факт совершения нарушения 
и применения к нему взыскания в виде штрафа и дополнительного 
правового последствия, нарушение может быть рассмотрено 
и разрешено на месте совершения нарушения. В этом случае 
на месте совершения нарушения выносится постановление 
(Приложение 1).

Постановление подписывается лицом, составившим протокол 
и вступает в силу с момента вручения его копии нарушителю.

Согласие нарушителя о рассмотрении нарушения на месте 
его совершения означает его согласие с наложением на него 
взыскания и дополнительного правового последствия, в соответствии 
с требованиями Кодекса о нарушениях.

3. Подготовка к рассмотрению дела о нарушении
13. Уполномоченное лицо при подготовке к рассмотрению дела 

о нарушении выясняет следующие вопросы:
 − относится ли к компетенции Национального банка 

рассмотрение данного дела;
 − имеются ли обстоятельства, исключающие возможность 

рассмотрения данного дела;
 − корректность/правильность составления протокола о 

нарушении, а также оформления иных материалов по делу;
 − наличие обстоятельств, исключающих производство о 

нарушении;
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 − достаточность имеющихся по делу материалов для его 
рассмотрения по существу;

 − наличие ходатайств и отводов.
14. Уполномоченное лицо при подготовке к рассмотрению дела 

о нарушении вправе принять решение о:
 − назначении времени и места рассмотрения дела (Приложение 

2);
 − вызове лиц, истребовании необходимых дополнительных 

материалов по делу, назначении экспертизы (Приложение 3);
 − отложении рассмотрения дела (Приложение 3);
 − возвращении протокола о нарушении и других материалов 

дела в Уполномоченное подразделение в случаях составления 
и оформления материалов дела неправомочными лицами; 
некорректного/неправильного составления протокола о нарушении 
и оформления других материалов дела; неполноты представленных 
материалов, которые не могут быть восполнены при рассмотрении 
дела (Приложение 4);

 − передаче в течение 3 (трех) рабочих дней протокола 
о нарушении и других материалов дела на рассмотрение по 
подведомственности, если рассмотрение данного дела не относится 
к компетенции Национального банка (Приложение 5);

 − отводе Уполномоченного лица в случаях, предусмотренных 
Кодексом о нарушении (Приложение 6);

 − прекращении производства по делу при наличии обстоятельств, 
предусмотренных Кодексом о нарушениях (Приложение 7).

Решения, предусмотренные абзацами вторым-шестым настоящего 
пункта, выносятся Уполномоченным лицом в виде распоряжения 
(Приложения 2-5), а абзацами седьмым-восьмым настоящего пункта 
– в виде постановления (Приложения 6-7).

15. Уполномоченное лицо не вправе рассматривать дело 
о нарушении, если он:

1) является родственником лица, привлекаемого к ответственности 
за нарушение, и его законного представителя, защитника;

2) лично, прямо или косвенно заинтересован в разрешении дела.
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16. При выявлении Уполномоченным лицом в ходе подготовки 
к рассмотрению дела о нарушении недостатков, связанных 
с некорректным (неправильным) составлением протокола и/или 
недостатков оформления других материалов, необходимых для 
рассмотрения дела о нарушении, Уполномоченное подразделение 
должно исправить все выявленные недостатки по протоколу и/или 
по другим материалам дела в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
получения материалов от Уполномоченного лица. Уполномоченное 
подразделение должно повторно направить протокол и другие 
материалы дела Уполномоченному лицу, в течение суток со дня 
устранения недостатков протокола и других материалов дела.

17. Производство по делу о нарушении приостанавливается при 
наличии оснований, предусмотренных Кодексом о нарушениях. 
О приостановлении производства по делу Уполномоченное лицо 
выносит постановление (Приложение 10).

4. Порядок рассмотрения дела о нарушении
18. Дело о нарушении рассматривается в десятидневный срок 

со дня получения Уполномоченным лицом материалов дела.
Дело о нарушении может быть рассмотрено при отсутствии лица, 

привлекаемого к ответственности за нарушение или его законного 
представителя, защитника, если есть данные о своевременном 
извещении его о месте и времени рассмотрения дела, и, если от него 
не поступило ходатайства об отложении дела.

19. Уполномоченное лицо может продлить срок рассмотрения 
дела не более чем на 10 (десять) дней в случае поступления 
ходатайств от участников производства по делу о нарушении или при 
необходимости дополнительного выяснения обстоятельств по делу.

20. Уполномоченное лицо, приступив к рассмотрению дела 
о нарушении:

 − объявляет, кто рассматривает дело, какое дело подлежит 
рассмотрению, кто и на основании какой статьи Кодекса о нарушениях 
привлекается к ответственности за нарушение;

 − удостоверяется в явке лица, привлекаемого к ответственности 
за нарушение, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела;
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 − устанавливает личность участников производства по делу и 
проверяет полномочия законных представителей лица, защитника и 
уполномоченного представителя;

 − выясняет причины неявки участников производства по делу и 
принимает решение о рассмотрении дела в их отсутствие либо об 
отложении рассмотрения дела;

 − разъясняет лицам, участвующим в рассмотрении дела их 
права и обязанности;

 − разрешает заявленные отводы и ходатайства;
 − оглашает постановление по делу о нарушении, а при 

необходимости и иные материалы дела.
21. При рассмотрении дела о нарушении Уполномоченное лицо 

в целях правильного разрешения дела в обязательном порядке 
выясняет:

 − было ли совершено нарушение;
 − виновно ли данное лицо в его совершении;
 − подлежит ли данное лицо ответственности за данное 

нарушение;
 − имеются ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

ответственность;
 − причинен ли материальный ущерб;
 − другие обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения дела;
 − заслушиваются объяснения лица, привлекаемого к 

ответственности за нарушение, показания других лиц, участвующих 
в производстве о нарушении;

 − исследуются иные доказательства.
22. При рассмотрении дела о нарушении в обязательном 

порядке ведется протокол заседания, который подписывается 
Уполномоченным лицом и секретарем заседания по делу 
о нарушении.

В протоколе рассмотрения дела о нарушении указываются:
 − дата и место рассмотрения дела;
 − фамилия, имя, отчество, должность Уполномоченного лица;



177

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

со
де

рж
ан

ие

 − какое дело рассматривается;
 − сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела;
 − отводы, ходатайства и результаты их разрешения (при 

необходимости);
 − объяснения, показания, пояснения и заключения 

соответствующих лиц, участвующих в рассмотрении дела;
 − документы, исследованные при рассмотрении дела.

23. Секретарь заседаний по рассмотрению дел о нарушениях:
 − присутствует на заседании по делу и ведет протокол заседания;
 − обеспечивает Уполномоченное лицо необходимыми 

материалами по делу о рассматриваемом нарушении;
 − ведет реестр постановлений о нарушениях, с прилагаемыми 

к нему материалами (протокол о нарушении, протокол заседания, 
отметки об исполнении постановлений и др.).

5. Порядок вынесения постановления по делу о нарушении
24. Уполномоченное лицо по итогам рассмотрения дела 

о нарушении выносит постановление по делу:
 − о наложении взыскания (Приложение 8);
 − о прекращении производства по делу (Приложение 7).

Постановление по делу о нарушении подписывают 
Уполномоченное лицо, служащие Национального банка, принявшие 
участие в рассмотрении дела о нарушении и секретарь заседаний 
по делам о нарушениях.

Постановление объявляется немедленно по окончании 
рассмотрения дела и вступает в законную силу по истечении срока 
на обжалование, если оно не было обжаловано в установленном 
порядке.

25. Копия постановления по делу о нарушении должна быть 
вручена лицу, в отношении которого оно вынесено, под расписку или 
направлена ему в течение 3 (трех) дней по почте с уведомлением 
(о чем делается соответствующая запись в деле). При этом 
Уполномоченное подразделение ответственно за соблюдение 
порядка такого уведомления.
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6. Порядок обжалования постановления по делу о нарушении
26. Постановление по делу о нарушении может быть обжаловано 

лицом, привлеченным к ответственности за нарушение, а также 
его законным представителем в районный (городской) суд, кроме 
случаев, предусмотренных Кодексом о нарушениях.

Жалоба на постановление по делу о нарушении может быть подана 
в течение 10 (десяти) дней со дня вручения копии постановления или 
получения его по почте.

В случае пропуска указанного срока по уважительным причинам 
этот срок на основании заявления лица, в отношении которого 
вынесено постановление, восстанавливается судом.

Подача жалобы приостанавливает исполнение постановления 
о наложении взыскания до рассмотрения жалобы судом.

7. Исполнение постановления о наложении взыскания
27. Обращение постановления о наложении взыскания 

к исполнению возлагается на то Уполномоченное подразделение 
Национального банка, которое инициировало рассмотрение дела 
о нарушении.

28. Штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее 1 
(одного) месяца со дня вручения ему постановления о наложении 
штрафа.

29. В случае обжалования постановления о наложении взыскания 
взыскание должно быть уплачено нарушителем не позднее 15 
(пятнадцати) дней со дня уведомления его об оставлении жалобы 
без удовлетворения.

30. В случае неуплаты в установленный законом срок 
в добровольном порядке штрафа за нарушение начинается 
начисление пени.

Пеня является денежной платой, которая исчисляется в процентах 
от суммы несвоевременной уплаты штрафа за каждый день 
просрочки уплаты в размере, равном 0,05 процента.

Максимальный размер пени не может превышать размер штрафа, 
который был применен к нарушителю.

31. По окончании срока уплаты штрафа и начисления пени 
Уполномоченное подразделение направляет постановления 
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о наложении штрафа и начислении пени (Приложение 9) судебному 
исполнителю для принудительного исполнения в порядке, 
предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

32. Постановление о наложении штрафа, по которому взыскание 
штрафа произведено полностью, с отметкой об исполнении (при 
необходимости с приложением документального подтверждения 
об уплате) возвращается Уполномоченным подразделением 
секретарю заседаний по делам о нарушениях для учета.

8. Регистрация нарушений и лиц, их совершивших
33. Каждый случай составления протокола о нарушении, 

включая всю информацию по нарушению, в том числе сведения 
по лицам их совершившим подлежат регистрации Уполномоченным 
подразделением в ЕРН.

34. Основанием регистрации нарушений, лиц, их совершивших, 
а также примененных взысканий и дополнительных правовых 
последствий являются заявление, протокол и постановление 
о нарушении, составленные в соответствии с Кодексом о нарушениях.

35. Регистрация информации о нарушении производится лицами, 
имеющими соответствующий доступ к ЕРН.

36. Регистрация нарушения в ЕРН должна быть осуществлена 
не позднее 24 часов с момента составления протокола о нарушении 
в соответствии с Кодексом о нарушениях.

37. Уполномоченное подразделение в течение суток после 
вынесения решения по делу о нарушении, вносит информацию 
относительно итогов рассмотрения дела в ЕРН.

38. Уполномоченное подразделение отвественно за достоверность, 
своевременность и полноту информации, вводимой в ЕРН.

39. Данные, содержащиеся в ЕРН, подлежат защите 
в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере 
государственных секретов, а также в сфере сбора, обработки 
и использования персональных данных.

40. При работе с ЕРН необходимо руководствоваться 
требованиями, установленными Правительством Кыргызской 
Республики.
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Приложение 1

ПРОТОКОЛ 
о нарушении

___________________ «___» _______ 20__ г.
(место составления)

_______________________
(время составления)

 _______________________________________________________
(наименование Уполномоченного подразделения Национального 

банка Кыргызской Республики – далее Национальный банк)

 _______________________________________________________

в лице  _________________________________________________
(ФИО работника(ов) Национального банка полностью, должность) 

составил(и) настоящий протокол о нарушении со стороны

 _______________________________________________________
(ФИО лица/наименование юридического лица, привлекаемого 

к ответственности за нарушение, полностью)

Дополнительные сведения о нарушителе (по физическим лицам):
Паспортные данные:  _____________________________________
Дата рождения:  _________________________________________
Место рождения (необязательно):  _________________________
Место прописки:  _________________________________________
Место фактического проживания:  __________________________
Контактные данные:  _____________________________________
Место работы (при необходимости): _________________________
Дополнительные сведения о нарушителе (по юридическим лицам):
Регистрационный номер:  _________________________________
ИНН: ___________________________________________________
Юридический адрес:  _____________________________________
Фактический адрес:  ______________________________________
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Адрес, где совершено нарушение:  __________________________
Дата и время совершения нарушения:  ______________________
Обстоятельства, свидетельствующие о совершении нарушения:
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 ______________________________________________________ ,

что является нарушением статьи ____________ Кодекса 
Кыргызской Республики о нарушениях.

Сведения о свидетелях и потерпевших (если имеются):
 _______________________________________________________

(ФИО полностью, дата рождения, место проживания/
прописки, контактные телефоны)

Объяснение лица, привлекаемого за совершение нарушения 
(если имеется):

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

Другие сведения, необходимые для разрешения дела о нарушении 
(если имеются):  ___________________________________________

(например, акт об отказе в подписании, мотивы отказа от подписания, или др.)

 _______________________________________________________
Со стороны Национального банка:
____________________________ ___________ ___________
(ФИО) (Должность) (подпись)
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____________________________ ___________ ___________
(ФИО) (Должность) (подпись)

Лицо, привлекаемое  к 
ответственности за нарушение 
(подпись нарушителя в данном 
поле свидетельствует о получении 
им своего экземпляра протокола):
_______________________ ___________ ___________
(ФИО) (Должность) (подпись)

Примечание:
1. Перед составлением протокола о нарушении служащий 

Уполномоченного подразделения обязан разъяснить каждому из лиц, 
привлекаемых к ответственности за нарушение, его право:

1) пользоваться помощью представителя;
2) давать объяснение или отказаться давать объяснение 

и отвечать на вопрос;
3) подавать в суд жалобу на решение уполномоченного органа.
По просьбе лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, 

служащий Уполномоченного подразделения обязан детально 
разъяснить каждое из указанных прав.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
по делу о нарушении

__________________ «___» _______ 20__ г.
(место вынесения) (дата вынесения)

Национальный банк Кыргызской Республики рассмотрев дело 
о нарушении в отношении:

 _______________________________________________________
(ФИО/наименование лица, привлекаемого 

к ответственности за нарушение, полностью):

Сведения о нарушителе (по физическим лицам):
Паспортные данные:  _____________________________________
Дата рождения:  _________________________________________
Место рождения:  ________________________________________
Место прописки:  _________________________________________
Место фактического проживания:  __________________________
Контактные данные:  _____________________________________
Место работы (при необходимости): ________________________
Сведения о нарушителе (по юридическим лицам):
Регистрационный номер:  _________________________________
ИНН:  __________________________________________________
Юридический адрес:  _____________________________________
Фактический адрес:  ______________________________________
и установив факт:  _______________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 ______________________________________________________ ,

(изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела)

что является нарушением следующей(их) статьи(ей) Кодекса 
Кыргызской Республики о нарушениях:

 _______________________________________________________
(статья(и), которая(ые) была(и) нарушена(ы)
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постановляет наложить на  ________________________________
 _______________________________________________________

(ФИО/наименование лица, привлекаемого 
к ответственности за нарушение, полностью)

в соответствии со статьей 310 Кодекса Кыргызской 
Республики о нарушениях, штраф в соответствии со статьей(ми) 
__________ Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях 
_______________(________________________________) категории, 
в размере ____________ (______________________________) сомов,

(сумма цифрами) (сумма прописью)

с внесением суммы штрафа в пользу государственного бюджета.
Настоящее постановление вступает в силу с момента вручения 

его копии нарушителю.
Уполномоченное лицо:
_________________________ ___________ ___________
(ФИО) (Должность) (подпись)

Копию постановления 
получил ____________________________

(подпись нарушителя в данном поле 
свидетельствует о его согласии 
с нарушением и добровольной 
оплатой штрафа)  
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Приложение 2

Распоряжение 
о назначении времени и места рассмотрения дела

__________________ «___» _________ ___г.
(место вынесения) (дата вынесения)

 _______________________________________________________

 ______________________________________________________ ,

рассмотрев материалы дела № ______, о нарушении со стороны 
  _______________________________________________________

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение)

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

(статья Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях и/
или др. нормативных правовых актов)

1. назначить рассмотрение дела на «___» ___________ 20__ года, 
по адресу:  _______________________________________________ .

Уполномоченное лицо:
_________________________ ___________ ___________
(ФИО) (Должность) (подпись)
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Приложение 3

Распоряжение 
об отложении рассмотрения дела о нарушении

__________________ «___» _______ ____ г.
(место вынесения) (дата вынесения)

 _______________________________________________________
 ______________________________________________________ ,

рассмотрев материалы дела № ______, о нарушении со стороны 
  _______________________________________________________

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение)

 _______________________________________________________
(статья Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях и/

или др. нормативных правовых актов)

и установив _____________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 ______________________________________________________ ,

(изложение мотивов и/или оснований отложения: ходатайство сторон, 
необходимость запроса дополнительных материалов, привлечение 

к участию в деле заинтересованных лиц, проведение экспертизы и т.п.),

1. отложить рассмотрение по делу № _______ (протокол 
о нарушении от «____»________года);

2. назначить рассмотрение дела на «____» __________ 20__ года;
3. предоставить ______________ дополнительные 

документы __________в срок до «___» _______________ 20__ года 
(при необходимости);

4. привлечь к участию в рассмотрении дела 
_____________________ (при необходимости);

5. назначить экспертизу _________________________________ 
(при необходимости).

Уполномоченное лицо:
_________________________ ___________ ___________
(ФИО) (Должность) (подпись)
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Приложение 4

Распоряжение 
о возвращении протокола о нарушении и других 

материалов дела в Уполномоченное подразделение

__________________ «___» _______ ____ г.
(место вынесения) (дата вынесения)

 _______________________________________________________
 ______________________________________________________ ,

рассмотрев материалы дела № ______, о нарушении со стороны 
  _______________________________________________________

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение)

 _______________________________________________________
(статья Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях и/

или др. нормативных правовых актов)

и установив _____________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 ______________________________________________________ ,

(изложение мотивов и/или оснований возвращения протокола или 
других материалов дела в Уполномоченное подразделение: составление 
и оформление материалов дела неправомочными лицами, некорректное/
неправильное составление протокола о нарушении и оформление других 

материалов дела, представление неполного перечня материалов, 
которые не могут быть восполнены при рассмотрении дела)

1. возвратить протокол (другие материалы дела) по делу № _____ 
в ____________________для устранения выявленных недостатков; 
(наименование Уполномоченного подразделения)

2. ___________________ устранить выявленные недостатки в
(наименование Уполномоченного подразделения) сроки, предусмотренные 

пунктом 16 Инструкции по рассмотрению дел о нарушениях 
в Национальном банке (далее – Инструкция);

3. ___________________ представить доработанные с учетом
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(наименование Уполномоченного подразделения) замечаний материалы 
Уполномоченному лицу в сроки, предусмотренные пунктом 
16 Инструкции;

4. назначить рассмотрение дела на «____» __________ 20__ года.

Уполномоченное лицо:
_________________________ ___________ ___________
(ФИО) (Должность) (подпись)

Приложение 5

Распоряжение 
о передаче рассмотрения дела о нарушении 

по подведомственности

__________________ «___» _______ ____ г.
(место вынесения) (дата вынесения)

 _______________________________________________________
 ______________________________________________________ ,

рассмотрев материалы дела № ______, о нарушении со стороны 
  _______________________________________________________

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение)

и установив  ____________________________________________
 ______________________________________________________ ,

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела, 
свидетельствующие о том, что рассмотрение данного дела 

не относится к компетенции Национального банка),

что рассмотрение дела о нарушении согласно  ________________
(статья Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях и/или др. нормативный акт)

относится к компетенции  __________________________________
(наименование суда, государственного органа/лица, компетентного 

рассматривать дело о нарушении по подведомственности),

1. Передать протокол о нарушении и другие материалы дела 
№ _____ о нарушении со стороны
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 _______________________________________________________
(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение)

на рассмотрение  ________________________________________
(наименование суда, государственного органа/лица, компетентного 

рассматривать дело о нарушении по подведомственности).

Уполномоченное лицо:
_________________________ ___________ ___________
(ФИО) (Должность) (подпись)

Приложение 6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отводе

__________________ «___» _______ 20__ г.
(место вынесения) (дата вынесения)

 _______________________________________________________
 ______________________________________________________ ,

рассмотрев материалы дела № ______, о нарушении со стороны 
  _______________________________________________________

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение)

и установив  ____________________________________________
 ______________________________________________________ ,

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела, свидетельствующие 
о том, что Уполномоченное лицо не может рассматривать дело в соответствии 

со статьей 323 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях),

1. Объявить самоотвод  ___________________________________

Уполномоченное лицо:
_________________________ ___________ ___________
(ФИО) (Должность) (подпись)
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Приложение 7 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о прекращении производства по делу

__________________ «___» _______ 20__ г.
(место вынесения) (дата вынесения)

Национальный банк Кыргызской Республики (далее – 
Национальный банк), рассмотрев материалы дела № _____, 
о нарушении со стороны

 _______________________________________________________
(ФИО / наименование лица, привлекаемого 

к ответственности за нарушение, полностью)

Сведения о нарушителе (по физическим лицам):
Паспортные данные:  _____________________________________
Дата рождения:  _________________________________________ 
Место рождения:  ________________________________________ 
Место прописки:  _________________________________________ 
Место фактического проживания:  __________________________
Контактные данные:  _____________________________________ 
Место работы (при необходимости): _________________________ 
Сведения о нарушителе (по юридическим лицам):
Регистрационный номер:  _________________________________
ИНН:  __________________________________________________
Юридический адрес:  _____________________________________
Фактический адрес:  ______________________________________
установил  ______________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
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 _______________________________________________________
(изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела, 

исключающих производство по делу о нарушении в соответствии 
со статьей 302 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях).

На основании вышеизложенного, Национальный банк 
руководствуясь пунктом _____статьи 302 Кодекса Кыргызской 
Республики о нарушениях, постановляет прекратить дело 
о нарушении в отношении 

 _______________________________________________________
(ФИО/наименование лица, привлекаемого 

к ответственности за нарушение, полностью)

Уполномоченное лицо:
_________________________ ___________ ___________
(ФИО) (Должность) (подпись)

Копию постановления 
получил ____________________________

(подпись нарушителя/ почтовая 
квитанция с уведомлением)
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Приложение 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
по делу о нарушении

__________________ «___» _______ 20__ г.
(место вынесения) (дата вынесения)

Национальный банк Кыргызской Республики рассмотрев дело 
о нарушении в отношении:

 _______________________________________________________
(ФИО/наименование лица, привлекаемого 

к ответственности за нарушение, полностью):

Сведения о нарушителе (по физическим лицам):
Паспортные данные:  _____________________________________
Дата рождения:  _________________________________________
Место рождения:  ________________________________________
Место прописки:  _________________________________________
Место фактического проживания:  __________________________
Контактные данные:  _____________________________________
Место работы (при необходимости): _________________________
Сведения о нарушителе (по юридическим лицам):
Регистрационный номер:  _________________________________
ИНН:  __________________________________________________
Юридический адрес:  _____________________________________
Фактический адрес:  ______________________________________
и установив факт:  _______________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 ______________________________________________________ ,

(изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела)

что является нарушением следующей(их) статьи(ей) Кодекса 
Кыргызской Республики о нарушениях:
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 _______________________________________________________
(статья(и), которая(ые) была(и) нарушена(ы)

постановляет наложить на  ________________________________
 _______________________________________________________

(ФИО/наименование лица, привлекаемого 
к ответственности за нарушение, полностью)

штраф в соответствии со статьей(ми) ________ Кодекса Кыргызской 
Республики о нарушениях ____________(______________________) 
категории, в размере ____________ (____________________) сомов,

(сумма цифрами) (сумма прописью)

с внесением суммы штрафа в пользу государственного бюджета.
Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 

(десяти) дней со дня вручения копии постановления нарушителю или 
отправки его по почте, если оно не было обжаловано в соответствии 
со статьей 332 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях. 
В случае обжалования настоящего постановления, оно вступает 
в законную силу немедленно в день вынесения решения суда 
по результатам рассмотрения жалобы.

Уполномоченное лицо:
_________________________ ___________ ___________
(ФИО) (Должность) (подпись)

Копию постановления 
получил ____________________________

(подпись нарушителя/ почтовая 
квитанция с уведомлением)
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Приложение 9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о начислении пени

__________________ «___» _______ 20__ г.
(место вынесения) (дата вынесения)

Национальный банк Кыргызской Республики в связи с неуплатой
 _______________________________________________________

(ФИО/наименование лица, привлеченного 
к ответственности за нарушение, полностью)

Сведения о нарушителе (по физическим лицам):
Паспортные данные:  _____________________________________
Дата рождения:  _________________________________________
Место рождения:  ________________________________________
Место прописки:  _________________________________________
Место фактического проживания:  __________________________
Контактные данные:  _____________________________________
Место работы (при необходимости): ________________________
Сведения о нарушителе (по юридическим лицам):
Регистрационный номер:  _________________________________
ИНН:  __________________________________________________
Юридический адрес:  _____________________________________
Фактический адрес:  ______________________________________
штрафа в срок, установленный ч. 1 ст. 342 Кодекса Кыргызской 

Республики о нарушениях,
постановляет начислить пеню
 ______________________________________________________ ,

(ФИО/наименование лица, привлеченного 
к ответственности за нарушение, полностью),

начиная с «_____» _________года по «____»_____________
года в размере, равном 0,05 процента от суммы несвоевременной 
уплаты штрафа _______(____________________) категории 
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в размере _______________сомов за каждый день просрочки 
уплаты. Итого, общая сумма начисленной пени по состоянию 
на «_____» _____________года составляет________________
(_____________________)_________сомов.

В соответствии со статьей 343 Кодекса Кыргызской Республики 
о нарушениях, начисленная пеня в размере _________ 
(_____________________)

сомов, подлежит уплате в пользу государственного бюджета.
Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 

дней со дня вручения копии постановления нарушителю или отправки 
его по почте, если оно не было обжаловано в соответствии со статьей 
332 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях. В случае 
обжалования настоящего постановления, оно вступает в законную 
силу немедленно в день вынесения решения суда по результатам 
рассмотрения жалобы.

Уполномоченное лицо:
_________________________ ___________ ___________
(ФИО) (Должность) (подпись)

Копию постановления 
получил ____________________________

(подпись нарушителя/ почтовая 
квитанция с уведомлением)
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Приложение 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о приостановлении производства по делу

__________________ «___» _______ ____ г.
(место вынесения) (дата вынесения)

Национальный банк Кыргызской Республики (далее – 
Национальный банк), рассмотрев материалы дела № _______, 
о нарушении со стороны

 _______________________________________________________
(ФИО / наименование лица, привлекаемого 

к ответственности за нарушение, полностью)

Сведения о нарушителе (по физическим лицам):
Паспортные данные:  _____________________________________
Дата рождения:  _________________________________________
Место рождения:  ________________________________________
Место прописки:  _________________________________________
Место фактического проживания:  __________________________
Контактные данные:  _____________________________________
Место работы (при необходимости): _________________________
Сведения о нарушителе (по юридическим лицам):
Регистрационный номер:  _________________________________
ИНН:  __________________________________________________
Юридический адрес:  _____________________________________
Фактический адрес:  ______________________________________
установил  ______________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
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 _______________________________________________________
(изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела, 

являющихся основанием приостановления дела в соответствии 
со статьей 300 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях).

На основании вышеизложенного, Национальный банк 
руководствуясь пунктом _____статьи 300 Кодекса Кыргызской 
Республики о нарушениях, постановляет приостановить дело 
о нарушении в отношении

 _______________________________________________________
(ФИО/наименование лица, привлекаемого 

к ответственности за нарушение, полностью)

 ____________________________ принять меры к обнаружению и
(наименование Уполномоченного подразделения) установлению 

нарушителя.

Уполномоченное лицо:
_________________________ ___________ ___________
(ФИО) (Должность) (подпись)
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 19 декабря 2018 г. 
№ 2018-П-36/55-10-(НПА)

Об утверждении Положения о сервис-бюро СВИФТ 
Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона «О Национальном 
банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» 
Правление Национального банка Кыргызской Республики 
постановляет:

1. Утвердить Положение «О сервис-бюро СВИФТ Национального 
банка Кыргызской Республики» (прилагается).

2. Признать утратившим силу:
 − постановление Правления Национального банка Кыргызской 

Республики «Об утверждении положения об узле коллективного 
пользования SWIFT» от 11 февраля 2009 года № 7/4;

 − абзац седьмой пункта 1 постановления Правления 
Национального банка Кыргызской Республики «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые 
акты и признании утратившими силу некоторых нормативных актов 
Национального банка Кыргызской Республики» от 08 июня 2017 года 
№ 2017-П-14/23-11-(ПС) и пункт 6 Приложения к вышеуказанному 
постановлению.

3. Юридическому управлению:
 − опубликовать настоящее постановление на официальном 

интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
 − после официального опубликования направить настоящее 

постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для 
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включения в Государственный реестр нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Отделу сервис-бюро СВИФТ довести настоящее постановление 

до сведения соответствующих структурных подразделений 
Национального банка и коммерческих банков Кыргызской Республики.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на члена Правления Национального банка, курирующего Отдел 
сервис-бюро СВИФТ.

Председатель Т. Абдыгулов
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Приложение 
к постановлению Правления 
Национального банка 
Кыргызской Республики 
от «19» декабря 2018 года 
№ 2018-П-36/55-10-(НПА)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о cервис-бюро СВИФТ Национального 

банка Кыргызской Республики

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет основные понятия 

и принципы функционирования сервис-бюро СВИФТ (далее – 
сервис-бюро) Национального банка Кыргызской Республики (далее 
– Национальный банк), а также основные требования к подключению 
и доступу коммерческих банков (далее – Участники) к SWIFTNet 
через сервис-бюро и поддержке Участников.

2. Сервис-бюро представляет собой совокупность инфраструктуры 
коллективного доступа к SWIFTNet с соответствующим персоналом 
(далее – персонал сервис-бюро), поддерживающим данную 
инфраструктуру и обеспечивающим взаимодействие Участников 
с SWIFTNet.

3. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication) – сообщество всемирных межбанковских 
финансовых телекоммуникаций. Телекоммуникационная сеть 
SWIFTNet обеспечивает надежную и безопасную передачу данных 
и сообщений для проведения трансграничных и внутренних платежей 
между пользователями системы SWIFT.

4. Оператором сервис-бюро, осуществляющим поддержку 
и функционирование инфраструктуры коллективного доступа 
в систему SWIFT, является Национальный банк. Функции оператора 
сервис-бюро могут быть переданы другой организации, при 
выполнении требований, установленных настоящим Положением, 
а также в соответствии с правилами и требованиями SWIFT.
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5. Персонал сервис-бюро – это структурное подразделение 
Национального банка. Сотрудники персонала сервис-бюро 
в соответствии с требованием SWIFT проходят соответствующую 
сертификацию.

6. Участниками сервис-бюро являются банки – члены сообщества 
SWIFT, использующие техническую инфраструктуру сервис-бюро для 
доступа к SWIFTNet.

7. Взаимоотношения Участников сервис-бюро в процессе 
функционирования сервис-бюро и эксплуатации инфраструктуры 
коллективного доступа в SWIFTNet, распределение рисков, 
ответственность, права и обязанности устанавливаются 
в многостороннем соглашении и двухсторонних договорах, 
заключенных между Участниками и оператором сервис-бюро (далее 
– договора).

2. Основные принципы функционирования сервис-бюро
8. Поддержка и функционирование инфраструктуры коллективного 

доступа к SWIFTNet обеспечивается сервис-бюро совместно 
с провайдерами связи – сетевыми партнерами компании SWIFT. При 
этом:

1) сервис-бюро обеспечивает поддержку и функционирование 
программного обеспечения (далее – ПО), оборудования интерфейса/
сервера SWIFT и сетевого оборудования (далее – инфраструктура 
сервис-бюро), находящегося в зоне ответственности сервис-бюро 
в соответствии с договорами;

2) провайдеры связи обеспечивают поддержку 
и функционирование каналов связи сервис-бюро в соответствии 
с условиями, установленными в договоре между оператором сервис-
бюро и провайдером связи.

9. Техническая инфраструктура сервис-бюро включает в себя:
1) серверное оборудование (основное и резервное);
2) сетевое оборудование;
3) каналы связи (основной и резервный) от сервис-бюро 

до провайдера связи SWIFT.
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10. Обслуживание и поддержка технической инфраструктуры 
сервис-бюро осуществляется персоналом сервис-бюро.

11. Функционирование сервис-бюро обеспечивается:
1) технической инфраструктурой коллективного доступа 

к SWIFTNet;
2) персоналом сервис-бюро;
3) правилами и рекомендациями, регулирующими работу 

в SWIFTNet, разработанными SWIFT (далее – документы SWIFT);
4) нормативными правовыми актами Национального банка;
5) договорами.
12. Сервис-бюро предоставляет Участникам услуги в пределах 

полномочий, представленных со стороны SWIFT и Национального 
банка.

13. Существует два способа подключения Участников к сервис-
бюро:

1) с использованием инфраструктуры сервис-бюро для работы 
в сети SWIFTNet - Access connection;

2) с использованием собственных серверов и инфраструктуры 
сервис-бюро – Gateway connection.

14. В случае использования инфраструктуры сервис-бюро 
(Access connection) для работы в системе SWIFT доступ Участника 
к интерфейсу осуществляется через рабочие станции (далее 
– терминалы SWIFT) с использованием браузера. Поддержка 
и функционирование соответствующего терминала SWIFT на стороне 
Участника обеспечивается специалистами по сопровождению 
каждого Участника самостоятельно.

15. В случае использования собственных серверов (Gateway 
connection) для работы в системе SWIFT доступ Участника к сети 
SWIFTNet осуществляется через терминалы SWIFT, подключенные 
к собственным серверам SWIFT. Поддержка и функционирование 
соответствующих серверов и терминалов SWIFT обеспечивается 
персоналом по сопровождению каждого Участника самостоятельно.

16. По всем вопросам касательно системы SWIFT Участники 
должны обращаться к персоналу сервис-бюро. В случае, если вопрос 
не будет в компетенции персонала сервис-бюро, то данный вопрос 
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должен быть перенаправлен в Службу поддержки SWIFT от имени 
Участника.

17. Сервис-бюро не имеет доступа к терминалам/серверам SWIFT 
Участника и не несет ответственности за формирование и отправку 
SWIFT-сообщений Участника.

18. Персонал сервис-бюро в своей деятельности руководствуется 
документами SWIFT, нормативными правовыми актами 
Национального банка, внутренними процедурами и договорами.

19. Каждый Участник должен иметь основной и дублирующий 
состав специалистов в системе SWIFT, выполняющих функции 
по формированию и отправке сообщений в сети SWIFTNet, согласно 
требованиям и рекомендациям SWIFT. Состав специалистов 
и распределение их функций (ролей) по отправке сообщений 
в системе SWIFT утверждается внутренними документами Участника.

20. Участник несет ответственность за все риски, связанные 
с операционной деятельностью своих специалистов при 
формировании и отправке SWIFT-сообщений (ошибки специалистов, 
несанкционированный доступ, мошенничество и т.д.).

21. Регламент, порядок проведения работ и взаимодействия 
персонала сервис-бюро и Участников, условия подключения, 
требования по доступности услуг, расчет стоимости услуг и порядок 
оплаты, распределение ответственности сторон устанавливаются 
в договорах между оператором сервис-бюро и Участниками с учетом 
настоящего Положения.

22. Деятельность сервис-бюро подлежит обязательной 
сертификации по программе Shared Infrastructure Program, 
разработанной и утвержденной компанией SWIFT для организаций, 
предоставляющих услуги подключения других участников к SWIFTNet 
через общую инфраструктуру коллективного доступа.

3. Основные требования по обеспечению безопасности и 
надежности функционирования инфраструктуры сервис-бюро

23. Безопасность и надежность функционирования сервис-бюро 
должны обеспечиваться в соответствии со следующими принципами:

1) защитой от операционных рисков и рисков среды 
функционирования;



204

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

со
де

рж
ан

ие

2) конфиденциальностью и целостностью данных Участников, 
подключенных к SWIFTNet через инфраструктуру сервис-бюро 
по схеме Access connection;

3) непрерывностью доступа Участников к SWIFTNet;
4) ежегодным аудитом/самооценкой на соответствие требованиям 

компании SWIFT.
24. Защита от операционных рисков и рисков среды 

функционирования должна обеспечиваться наличием:
1) основного и дублирующего персонала с достаточной 

квалификацией для обеспечения поддержки и функционирования 
инфраструктуры сервис-бюро;

2) отдельного сегмента локальной сети для терминалов/серверов 
SWIFT Участников;

3) основного и резервного серверного и сетевого оборудования, 
расположенных друг от друга на удаленном расстоянии;

4) основного и резервного каналов связи до провайдера связи 
SWIFT;

5) специального серверного помещения с ограниченным 
доступом, видеонаблюдением и оборудованным охранно-пожарной 
сигнализацией;

6) соответствующего оборудования по обеспечению 
бесперебойного электрического питания;

7) средств по защите от несанкционированного доступа 
Участников и персонала сервис-бюро к интерфейсу/серверу SWIFT.

25. Конфиденциальность и целостность данных Участников 
(информация входящих/исходящих сообщений, шифровальных 
и идентификационных ключей и т.п.) должны обеспечиваться 
наличием:

1) разграничения доступа каждого пользователя SWIFT Участника 
к терминалу/серверу SWIFT в соответствии с документами SWIFT;

2) распределения ответственности персонала сервис-бюро 
по обеспечению конфиденциальности и целостности данных 
Участников в соответствии с внутренними процедурами сервис-бюро;
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3) проведения ежедневного мониторинга со стороны сервис-
бюро за функционированием инфраструктуры сервис-бюро 
(конфиденциальности, хранения данных, несанкционированного 
доступа к ним) и оперативного реагирования по выявленным 
ошибкам и сбоям;

4) регулярного проведения тестирования на выявление 
уязвимостей (не реже одного раза в квартал) в инфраструктуре 
сервис-бюро, а также, при необходимости, привлечения независимой 
организации для проведения работ по тестированию и выявлению 
уязвимостей (не реже одного раза в год);

26. Бесперебойность доступа Участников к сервису SWIFTNet 
должна обеспечиваться круглосуточным функционированием 
инфраструктуры сервис-бюро, за исключением времени выполнения 
регламентных работ и периода времени восстановления 
(максимальное время простоя системы – 4 (четыре) часа).

27. При возникновении нештатной ситуации в функционировании 
инфраструктуры сервис-бюро персонал сервис-бюро уведомляет 
об этом Участников в соответствии с условиями договоров.

28. При необходимости приема/передачи срочных платежей, 
до устранения причины возникновения нештатной ситуации, 
Участники должны использовать альтернативные каналы передачи 
данных в соответствии с условиями договоров.

29. Персонал сервис-бюро осуществляет техническую поддержку 
Участников в режиме 8/5 (восемь часов в день, пять рабочих дней 
в неделю).

4. Основные требования по подключению 
Участников к SWIFTNet через сервис-бюро

30. Подключение Участников к сервису SWIFTNet через сервис-
бюро осуществляет персонал сервис-бюро.

31. Основными требованиями для подключения Участника 
к сервис-бюро являются:

1) вступление в члены сообщества SWIFT;
2) заключение с оператором сервис-бюро договора 

на подключение к сервис-бюро;
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3) установка и подключение терминала SWIFT (Access connection)/
сервера SWIFT (Gateway connection), включающее проведение 
следующих мероприятий:

 −  -подготовка терминала SWIFT (Access connection)/сервера 
SWIFT (Gateway connection) для подключения к сервису SWIFTNet 
в соответствии с документами SWIFT и условиями договора на 
подключение к сервис-бюро SWIFT;

 −  -организация для работы терминала SWIFT (Access 
connection)/сервера SWIFT (Gateway connection) с интерфейсом/
сервером SWIFT, находящимся в сервис-бюро в отдельной подсети, 
независимой от общей локальной сети Участника;

 −  -обеспечение безопасной среды функционирования 
терминала SWIFT (Access connection)/сервера SWIFT (Gateway 
connection) (специальное помещение с ограниченным доступом и 
оборудованным охранно-пожарной сигнализацией и др.);

 −  -наличие альтернативного канала передачи данных в качестве 
резервного для обеспечения отправки/получения сообщений при 
возникновении нештатных ситуаций в работе инфраструктуры 
сервис-бюро либо обязательная установка такого средства в случае 
его отсутствия;

 −  -наличие основного и резервного каналов связи с 
шифрованием от терминала SWIFT (Access connection)/сервера 
SWIFT (Gateway connection) до основного и резервного сайтов 
сервис-бюро, обеспечивающих передачу данных;

 −  -обучение сотрудников, непосредственно работающих в 
системе SWIFT;

 −  -по готовности инфраструктуры и персонала Участника 
автоматизированная система SWIFT вводится в опытную 
эксплуатацию на основании акта приема;

 −  -проведение тест-тренингового режима работы терминала 
SWIFT (Access connection)/сервера SWIFT (Gateway connection);

 −  -ввод в промышленную эксплуатацию автоматизированной 
системы SWIFT Участника.

32. В случае несоблюдения Участником основных требований 
для подключения к инфраструктуре сервис-бюро оператор сервис-
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бюро, предварительно уведомив Участника, может приостановить 
действия по подключению к сервис-бюро и не несет ответственности 
за возможные последствия.

5. Основные требования по предоставлению 
доступа Участников к терминалу (Access connection)/

серверу SWIFT (Gateway connection)
33. Для получения доступа к системе SWIFT Участник должен 

соблюдать следующие требования:
1) назначить состав специалистов Участника, которые 

непосредственно должны принимать участие в эксплуатации системы 
SWIFT;

2) распределить права доступа к системе SWIFT и ответственность 
каждого специалиста строго в соответствии с документами SWIFT;

3) обеспечивать соответствующий уровень защиты информации 
терминала SWIFT (Access connection)/сервера SWIFT (Gateway 
connection) от несанкционированного доступа;

4) обеспечивать поддержку и функционирование терминала 
SWIFT (Access connection)/сервера SWIFT (Gateway 
connection) и нести ответственность за все риски, связанные 
со сбоями оборудования, программного обеспечения, каналов связи, 
операционной деятельностью специалистов (ошибки сотрудников, 
несанкционированный доступ, мошенничество);

5) разработать внутренние процедуры формирования 
и отправки сообщений, соблюдения конфиденциальности, хранения 
данных и предотвращения несанкционированного доступа к ним 
в соответствии с документами SWIFT, нормативными правовыми 
актами Национального банка, законодательством Кыргызской 
Республики и договорами, а также порядок работы персонала 
при возникновении нештатных ситуаций в процессе эксплуатации 
терминала SWIFT (Access connection) /сервера SWIFT (Gateway 
connection);

6) при возникновении нештатной ситуации (инцидента, 
киберинцидента) на стороне Участника персонал Участника 
уведомляет об этом сервис-бюро в соответствии со сроками 
и условиями договоров;
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7) поддерживать в рабочем состоянии альтернативные каналы 
передачи данных для обеспечения отправки/получения сообщений 
при возникновении нештатных ситуаций в работе инфраструктуры 
сервис-бюро.

34. Для обеспечения соответствующего уровня защиты 
информации необходимо:

1) распределение обязанностей персонала, имеющих доступ 
к терминалу SWIFT (Access connection)/серверу SWIFT (Gateway 
connection), в соответствии с принципами безопасности: доступ 
к информации только по служебной необходимости, минимальные 
полномочия и разграничение обязанностей, согласно с требованиями 
и рекомендациями SWIFT;

2) систематический контроль со стороны сервис-бюро и Участника 
за выполнением требований предоставления доступа персонала 
к системе SWIFT в соответствии с внутренними процедурами 
Участника;

3) шифрование трафика от терминала SWIFT (Access connection)/
сервера SWIFT (Gateway connection) до сервис-бюро.

35. В случае нарушения данных требований сервис-бюро 
оператор сервис-бюро, предварительно уведомив Участника, может 
приостановить доступ Участника к сети SWIFTNet через сервис-бюро 
и не несет ответственности за возможные последствия.
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 24 декабря 2018 года 
№ 2018-П-07/57-1-(ДКП)

О размере учетной ставки Национального 
банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 24, 28 и 68 Закона Кыргызской 
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках 
и банковской деятельности», Правление Национального банка 
Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской 
Республики в размере 4,75 процента годовых.

2. Настоящее постановление вступает в действие с 25 декабря 
2018 года.

3. Экономическому управлению разместить информацию 
о размере учетной ставки на официальном интернет-сайте 
Национального банка Кыргызской Республики в течение одного 
рабочего дня со дня принятия настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Национального банка Кыргызской 
Республики курирующего Экономическое управление.

Председатель Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 26 декабря 2018 г. 
№ 2018-П-14/58-7-(ПС)

О внесении изменений в постановление 
Правления Национального банка Кыргызской Республики 

«Об утверждении Государственного классификатора 
платежного оборота» от 30 ноября 2007 года № 51/4

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона «О Национальном 
банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» 
Правление Национального банка Кыргызской Республики 
постановляет:

1. Внести предлагаемые изменения в постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении 
Государственного классификатора платежного оборота» от 30 ноября 
2007 г. № 51/4.

2. Юридическому управлению:
 − опубликовать настоящее постановление на официальном 

интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
 − после официального опубликования направить настоящее 

постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для 
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики.

3. Управлению платежных систем Национального банка направить 
настоящее постановление в Национальный статистический комитет 
Кыргызской Республики для последующей государственной 
регистрации в установленном порядке.
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4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
пятнадцати рабочих дней со дня официального опубликования.

5. Управлению бухгалтерского учета и отчетности и Управлению 
банковских расчетов внести необходимые изменения в справочники 
кодов платежей в Главной книге Национального банка Кыргызской 
Республики, Системе пакетного клиринга и Гроссовой системе 
расчетов в режиме реального времени.

6. Управлению платежных систем довести настоящее 
постановление до сведения Министерства финансов Кыргызской 
Республики и коммерческих банков Кыргызской Республики.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, 
курирующего Управление платежных систем.

Председатель Т. Абдыгулов
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Приложение 
к постановлению Правления 
Национального банка 
Кыргызской Республики 
от «26» декабря 2018 г. 
№ 2018-П-14/58-7-(ПС)

Изменения 
в постановление Правления Национального 

банка Кыргызской Республики «Об утверждении 
Государственного классификатора платежного 

оборота» от 30 ноября 2007 г. № 51/4

Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного 
классификатора платежного оборота» от 30 ноября 2007 г. № 51/4 
следующие изменения:

в Государственном классификаторе платежного оборота, 
утвержденном вышеуказанным постановлением:

 − Раздел 1 «Платежи по доходам в государственный бюджет» 
изложить в следующей редакции:

«
Код 

платежа Наименование назначения платежа

10000000 ПЛАТЕЖИ ПО ДОХОДАМ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
11000000 Налоговые доходы
11100000 Налоги на доходы и прибыль
11110000 Налоги на доходы и прибыль
11111000 Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики
11111100 Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом
11111200 Подоходный налог по единой налоговой декларации
11112000 Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики
11112100 Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики
11113000 Налог на прибыль
11113100 Налог на прибыль
11113200 Налог на проценты
11113300 Налог на доходы золотодобывающих компаний
11120000 Налоги по специальным режимам
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11121000 Поступления по единому налогу
11121100 Единый налог для субъектов малого предпринимательства
11122000 Налог на основе патента
11122100 Налог на основе обязательного патента
11122200 Налог на основе добровольного патента
11130000 Налоги, нераспределяемые по категориям
11131000 Налог на валовый доход «Кумтор»
11131100 Налог на валовый доход «Кумтор»
11300000 Налоги на собственность
11310000 Налог на имущество
11311000 Налог на недвижимое имущество

11311100 Налог на недвижимое имущество, неиспользуемое для осуществления 
предпринимательской деятельности

11311200 Налог на недвижимое имущество, используемое для осуществления 
предпринимательской деятельности 2 группы

11311300 Налог на недвижимое имущество, используемое для осуществления 
предпринимательской деятельности 3 группы

11312000 Налог на движимое имущество
11312100 Налог на транспортные средства юридических лиц
11312200 Налог на транспортные средства физических лиц
11320000 Земельный налог
11321000 Земельный налог

11321100 Земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными 
земельными участками

11321200 Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодьями

11321300 Земельный налог за использование земель населенных пунктов и 
земель несельскохозяйственного назначения

11400000 Налоги на товары и услуги
11410000 Общие налоги на товары и услуги
11411000 Налог на добавленную стоимость (НДС)

11411100 НДС на товары и услуги, производимые на территории Кыргызской 
Республики

11411200 НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики до 
присоединения к ЕАЭС

11411300 НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из 
государств-членов ЕАЭС

11411400 НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из 
третьих стран

11412000 Налог с продаж
11412100 Налог с продаж
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11420000 Акцизный налог

11421000 Акцизный налог на товары, производимые или реализуемые на 
территории КР

11421100 Алкогольная продукция
11421110 Спирт этиловый
11421120 Водка и ликероводочные изделия
11421130 Крепленые напитки, крепленные соки и бальзамы
11421140 Вина
11421150 Коньяки
11421160 Вино игристое, включая шампанское
11421170 Пиво расфасованное
11421180 Пиво нефасованное
11421190 Виноматериалы
11421200 Табачные изделия
11421210 Табачные изделия с фильтром
11421220 Табачные изделия без фильтра
11421230 Сигары и сигариллы
11421290 Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного
11421300 Нефтепродукты
11421310 Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины
11421320 Топливо реактивное
11421330 Дизельное топливо
11421340 Мазут
11421350 Масла и газоконденсат

11421360 Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных 
материалов

11421400 Прочие подакцизные товары
11421410 Ювелирные изделия из золота, платины или серебра
11421490 Прочие подакцизные товары

11422000 Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской 
Республики до присоединения к ЕАЭС

11422100 Алкогольная продукция
11422110 Спирт этиловый
11422120 Водка и ликероводочные изделия
11422130 Крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы
11422140 Вина
11422150 Коньяки
11422160 Вино игристое, включая шампанское
11422170 Пиво расфасованное
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11422180 Пиво нефасованное
11422190 Виноматериалы
11422200 Табачные изделия
11422210 Табачные изделия с фильтром
11422220 Табачные изделия без фильтра
11422230 Сигары и сигариллы
11422290 Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного
11422300 Нефтепродукты
11422310 Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины
11422320 Топливо реактивное
11422330 Дизтопливо
11422340 Мазут
11422350 Масла и газоконденсат

11422360 Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных 
материалов

11422400 Прочие подакцизные товары
11422410 Прочие подакцизные товары

11423000 Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской 
Республики от государств-членов ЕАЭС

11423100 Алкогольная продукция
11423110 Спирт этиловый
11423120 Водка и ликероводочные изделия
11423130 Крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы
11423140 Вина
11423150 Коньяки
11423160 Вино игристое, включая шампанское
11423170 Пиво расфасованное
11423180 Пиво нефасованное
11423190 Виноматериалы
11423200 Табачные изделия
11423210 Табачные изделия с фильтром
11423220 Табачные изделия без фильтра
11423230 Сигары и сигариллы
11423290 Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного
11423300 Нефтепродукты
11423310 Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины
11423320 Топливо реактивное
11423330 Дизельное топливо
11423340 Мазут
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11423350 Масла и газоконденсат

11423360 Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных 
материалов

11423400 Прочие подакцизные товары
11423410 Ювелирные изделия из золота, платины или серебра
11423490 Прочие подакцизные товары

11424000 Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской 
Республики из третьих стран

11424100 Алкогольная продукция
11424110 Спирт этиловый
11424120 Водка и ликероводочные изделия
11424130 Крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы
11424140 Вина
11424150 Коньяки
11424160 Вино игристое, включая шампанское
11424170 Пиво расфасованное
11424180 Пиво нефасованное
11424190 Виноматериалы
11424200 Табачные изделия
11424210 Табачные изделия с фильтром
11424220 Табачные изделия без фильтра
11424230 Сигары и сигариллы
11424290 Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного
11424300 Нефтепродукты
11424310 Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины
11424320 Топливо реактивное
11424330 Дизельное топливо
11424340 Мазут
11424350 Масла и газоконденсат

11424360 Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных 
материалов

11424400 Прочие подакцизные товары
11424410 Прочие подакцизные товары
11460000 Налоги за пользование недрами
11461000 Бонусы
11461100 Горючие полезные ископаемые
11461110 Нефть
11461120 Газы горючие
11461130 Уголь
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11461190 Прочие горючие полезные ископаемые
11461200 Металлические полезные ископаемые
11461210 Благородные металлы
11461220 Ртуть
11461230 Сурьма
11461240 Олово, вольфрам
11461290 Прочие металлы, неклассифицированные выше
11461300 Неметаллические полезные ископаемые
11461310 Облицовочные камни
11461320 Песок строительный
11461330 Гипс
11461340 Известняк, строительный камень
11461350 Цветные камни (самоцветы)
11461390 Прочие неметаллы, неклассифицированные выше
11461400 Подземные воды
11461410 Минеральные и пресные воды для розлива в качестве питьевой воды
11461420 Минеральные воды для бальнеолечения
11461430 Термальные воды для отопления
11461440 Воды питьевые и технические
11462000 Роялти
11462100 Горючие полезные ископаемые
11462110 Нефть
11462120 Газы горючие
11462130 Уголь
11462190 Прочие горючие полезные ископаемые
11462200 Металлические полезные ископаемые
11462210 Благородные металлы
11462220 Ртуть
11462230 Сурьма
11462240 Олово, вольфрам
11462290 Прочие металлы, неклассифицированные выше
11462300 Неметаллические полезные ископаемые
11462310 Облицовочные камни
11462320 Песок строительный
11462330 Гипс
11462340 Известняк, строительный камень
11462350 Цветные камни (самоцветы)
11462390 Прочие неметаллы, неклассифицированные выше
11462400 Подземные воды
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11462410 Минеральные и пресные воды для розлива в качестве питьевой воды
11462420 Минеральные воды для бальнеолечения
11462430 Термальные воды для отопления
11462440 Воды питьевые и технические
11462490 Прочие подземные воды
11500000 Налоги на международную торговлю и внешние операции
11510000 Таможенные платежи
11511000 Таможенные платежи с ввозимой продукции

11511100 Ввозные таможенные пошлины, подлежащие уплате до присоединения 
Кыргызской Республики к ЕАЭС

11511200
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, 
уплаченные и зачисленные в соответствии с Договором о присоединении 
к ЕАЭС

11511300 Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, 
подлежащие уплате до присоединения Кыргызской Республики к ЕАЭС

11511400 Ввозные таможенные пошлины, уплаченные по ставкам ЕТТ и 
зачисленные в соответствии с Договором о присоединении к ЕАЭС

11511500 Таможенный платеж по единым ставкам таможенных пошлин, налогов
11511600 Совокупный таможенный платеж
11512000 Таможенные платежи с вывозимой продукции
11512100 Экспортная таможенная пошлина
11512200 Экспортная сезонная таможенная пошлина
11513000 Таможенные сборы
11513100 Сборы с иностранных автоперевозчиков
11513200 Сборы за таможенное оформление
11514000 Другие таможенные сборы и платежи
11514100 Другие таможенные сборы и платежи

11515000
Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых 
на счета в иностранной валюте других государств-членов ЕАЭС 
приостановлено

11515100 Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых 
на счета в иностранной валюте Республики Казахстан приостановлено

11515200 Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых 
на счета в иностранной валюте Республики Беларусь приостановлено

11515300 Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых 
на счета в иностранной валюте Российской Федерации приостановлено

11515400 Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых 
на счета в иностранной валюте Республики Армения приостановлено

11516000 Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на 
счета в иностранной валюте других государств-членов ЕАЭС
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11516100 Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на 
счет в иностранной валюте Республики Казахстан

11516200 Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на 
счет в иностранной валюте Республики Беларусь

11516300 Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на 
счет в иностранной валюте Республики Российской Федерации

11516400 Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на 
счет в иностранной валюте Республики Армения

11516500 Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на 
счет Кыргызской Республики

11517000

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, 
перечисленные на счета в иностранной валюте в соответствии с 
Протоколом о применении специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мер по отношению к третьим странам

11517100 Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, 
перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Казахстан

11517200 Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, 
перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Беларусь

11517300
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, 
перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Российской 
Федерации

11517400 Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, 
перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Армения

11517500 Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, 
перечисленные на счет Кыргызской Республики

11518000 Невыясненные суммы, поступившие на счет казначейства
11518100 Невыясненные суммы, поступившие на счет казначейства
11520000 Ввозные таможенные пошлины

11521000 Ввозные таможенные пошлины, поступающие от государств-членов в 
соответствии с Договором о присоединении к ЕАЭС

11521100 Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Казахстан
11521200 Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Беларусь
11521300 Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Российской Федерации
11521400 Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Армения

11522000
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств 
государств-членов по перечислению сумм от распределения ввозных 
таможенных пошлин

11522100
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств 
Республикой Казахстан по перечислению сумм от распределения 
ввозных таможенных пошлин
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11522200
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств 
Республикой Беларусь по перечислению сумм от распределения 
ввозных таможенных пошлин

11522300
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств 
Российской Федерации по перечислению сумм от распределения 
ввозных таможенных пошлин

11522400
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств 
Республикой Армения по перечислению сумм от распределения ввозных 
таможенных пошлин

11523000

Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов, предоставленного таможенным органам, 
при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита по таможенной территории ЕАЭС

11523100 Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты 
таможенных пошлин и налогов, поступившие от Республики Казахстан

11523200 Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты 
таможенных пошлин и налогов, поступившие от Республики Беларусь

11523300 Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты 
таможенных пошлин и налогов, поступившие от Российской Федерации

11523400 Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты 
таможенных пошлин и налогов, поступившие от Республики Армения

11524000

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, 
уплаченные в соответствии с соглашениями о применении специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к 
третьим странам

11524100 Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, 
поступившие от Республики Казахстан

11524200 Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, 
поступившие от Республики Беларусь

11524300 Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, 
поступившие от Российской Федерации

11524400 Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, 
поступившие от Республики Армения

11525000
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств 
государств-членов по перечислению сумм от распределения 
специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин

11525100
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств 
Республикой Казахстан по перечислению сумм от распределения 
специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин

11525200
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств 
Республикой Беларусь по перечислению сумм от распределения 
специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин
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11525300
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств 
Российской Федерации по перечислению сумм от распределения 
специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин

11525400
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств 
Республикой Армения по перечислению сумм от распределения 
специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин

11526000
Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные 
пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте 
приостановлено

11526100
Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные 
пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте 
Республики Казахстан приостановлено

11526200
Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные 
пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте 
Республики Беларусь приостановлено

11526300
Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные 
пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте 
Российской Федерации приостановлено

11526400
Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные 
пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте 
Республики Армения приостановлено

11600000 Прочие налоги и сборы
11610000 Прочие налоги и сборы
11611000 Прочие налоги и сборы
11611100 Прочие налоги и сборы республиканского бюджета
11611200 Прочие налоги и сборы местного бюджета
12000000 Взносы/отчисления на социальное обеспечение и социальные нужды

12100000 Взносы/отчисления на обязательное государственное социальное 
страхование

12110000 Страховые взносы в Социальный фонд
12111000 Страховые взносы в Социальный фонд

12111110 Страховые взносы в пенсионный фонд, Фонд обязательного 
медицинского страхования, Фонд оздоровления трудящихся

12111120 Страховые взносы по полисам (кроме Государственного накопительного 
пенсионного фонда)

12111130 Страховые взносы крестьянских (фермерских) хозяйств без образования 
юридического лица

12111210 Страховые взносы в Государственный накопительный пенсионный фонд

12111220 Страховые взносы по полисам по Государственному накопительному 
пенсионному фонду

12200000 Прочие доходы Социального фонда
12210000 Прочие доходы Социального фонда
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12211000 Прочие доходы Социального фонда
12211100 Капитализируемые суммы для выплаты пенсий

12211200 Средства, взыскиваемые с работодателей и граждан в результате 
предъявления регрессных требований

12211900 Прочие доходы Социального фонда
12220000 Проценты по доходам Социального фонда
12221000 Проценты по доходам Социального фонда
12221100 Проценты по доходам Социального фонда
12230000 Прочие доходы Государственного накопительного пенсионного фонда
12231000 Прочие доходы Государственного накопительного пенсионного фонда
12231100 Прочие доходы Государственного накопительного пенсионного фонда
12300000 Прочие доходы ФОМС
12310000 Прочие доходы ФОМС
12311000 Прочие доходы ФОМС
12311200 Поступления от выдачи полиса ОМС

12311300
Средства, взыскиваемые в судебном и во внесудебном порядке 
с организаций здравоохранения за ненадлежащее исполнение 
договорных обязательств

12311400
Средства, получаемые в результате применения мер материальной, 
административной и уголовной ответственности, включая суммы 
возмещения ущерба по решениям суда

12311500
Средства, взыскиваемые в результате незаконного или нецелевого 
использования средств бюджета Фонда обязательного медицинского 
страхования

12311700 Средства, поступающие от благотворительных фондов, международных 
организаций и иностранных граждан

12311900 Другие доходы, не противоречащие законодательству Кыргызской 
Республики

13000000 Полученные официальные трансферты
13100000 Трансферты из-за границы
13110000 Трансферты от правительств иностранных государств
13111000 Трансферты от правительств иностранных государств
13111100 Текущие
13111200 Капитальные
13120000 Трансферты от международных организаций
13121000 Трансферты от международных организаций
13121100 Текущие
13121200 Капитальные
13300000 Трансферты сектора государственного управления
13320000 Трансферты местным бюджетам
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13321000 Трансферты местным бюджетам
13321100 Выравнивающие трансферты
13321200 Целевые трансферты
13321300 Целевые трансферты между уровнями местного бюджета

13330000 Средства, полученные из республиканского бюджета другими единицами 
сектора государственного управления

13331000 Средства, полученные из республиканского бюджета Социальным 
фондом

13331100 Базовая часть пенсии по государственному пенсионному социальному 
страхованию

13331210 Льготные пенсии за работу в условиях высокогорья
13331220 Льготные пенсии за работу в отдаленных и труднодоступных районах
13331230 Льготные пенсии многодетным матерям и матерям инвалидов с детства
13331300 Пенсии отдельным категориям населения
13331400 Пенсии военнослужащим

13331500 Государственное обязательное страхование военнослужащих при 
гибели, получении инвалидности

13331600 Компенсационные выплаты к пенсиям за электроэнергию

13331700 Компенсационные выплаты участникам ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС, по трудовым увечьям

13331800 Надбавки к пенсиям

13332000 Средства, полученные из республиканского бюджета Фондом 
обязательного медицинского страхования

13332100 Средства, полученные из республиканского бюджета на базовое 
государственное медицинское страхование

13332200
Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве 
компенсации страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование детей до 16 лет

13332300
Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве 
компенсации страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование пенсионеров

13332400

Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве 
компенсации страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование инвалидов с детства и лиц, получающих социальные 
пособия

13332500

Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве 
компенсации страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование учащихся начальных профессиональных учебных 
заведений, студентов средних и высших профессиональных учебных 
заведений, студентов средних и высших профессиональных учебных 
заведений до достижения ими возраста 21 года
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13332600

Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве 
компенсации страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование безработных граждан, официально зарегистрированных в 
государственной службе занятости населения

13332700

Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве 
компенсации страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование военнослужащих срочной службы, офицеров, прапорщиков, 
военнослужащих сверхсрочной службы

13332800 Средства, полученные из республиканского бюджета для выплаты 
компенсаций по исполнению решений суда

13332900 Прочие средства, полученные из республиканского бюджета
13340000 Страховые взносы в ФОМС

13341000
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, 
уплачиваемые плательщиками взносов в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики

13341100 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
работников

13341200 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
работодателей

13341300 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование занятых 
индивидуальной трудовой деятельностью

13341400 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
сельхозпроизводителей

13341900 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, 
нераспределенные по категориям

13350000 Средства, полученные из бюджета Социального фонда
13351000 Средства, полученные из бюджета Социального фонда

13351100 Средства, полученные из бюджета Социального фонда на обязательное 
медицинское страхование

14000000 Неналоговые доходы
14100000 Доходы от собственности и проценты
14110000 Проценты
14111000 Проценты по депозитам

14111100 Проценты по депозитам Правительства Кыргызской Республики, 
размещенным в Национальном банке КР

14111200 Проценты по депозитам Правительства Кыргызской Республики, 
размещенным в коммерческих банках КР

14111300
Проценты, начисленные по размещению временно свободных денежных 
средств Социального фонда в ГЦБ, ноты Национальном банке КР, на 
краткосрочные депозиты

14111400 Проценты, начисленные на остатки денежных средств Социального 
фонда и ГНПФ на счетах в коммерческих банках
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14111500
Проценты, начисленные по размещению средств пенсионных 
накоплений в депозиты, государственные ценные бумаги, облигации 
кыргызских эмитентов, в ипотечные ценные бумаги

14111600
Проценты по депозитам Правительства Кыргызской Республики, 
размещенным загранучреждениями КР в коммерческих банках 
государства пребывания

14111700 Проценты за предоставление отсрочки по уплате страховых взносов 
Социальному фонду

14112000 Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам
14112100 Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам

14112200 Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам от других единиц 
сектора государственного управления

14120000 Дивиденды и прибыль
14121000 Дивиденды
14121100 Дивиденды, начисленные на государственный пакет акций

14121200 Дивиденды по акциям предприятий, принадлежащих Социальному 
фонду

14122000 Прибыль
14122100 Прибыль Национального банка Кыргызской Республики
14122200 Прибыль государственных предприятий
14150000 Арендная плата и плата за разработку и использование ресурсов

14151000 Плата за право разведки, разработки и /или использования 
месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива

14151100 Плата за право разработки месторождений полезных ископаемых или 
ископаемого топлива

14151200 Плата за удержание лицензии на право пользования недрами
14152000 Плата за использование природных ресурсов
14152100 Плата за аренду земли в населенных пунктах
14152200 Плата за пользование пастбищными угодьями

14152300 Плата в республиканский бюджет от возмещения потерь 
сельскохозяйственного производства

14152400 Плата в местный бюджет от возмещения упущенной выгоды
14152600 Плата за аренду земель Фонда перераспределения земель

14152700 Плата за пользование лесными ресурсами и пользование природными 
объектами растительного, животного мира и грибами

14152800 Плата за пользование водными ресурсами и водными объектами
14152900 Прочие платежи за использование природных активов
14153000 Плата за загрязнение окружающей среды
14153100 Плата за загрязнение окружающей среды
14200000 Доходы от продажи товаров и оказания услуг
14210000 Плата за аренду
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14211000 Плата за аренду имущества

14211100 Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в 
государственной собственности

14211200 Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности

14211900 Плата за аренду прочего имущества
14212000 Плата за аренду нематериальных активов

14212100 Поступления от проведения конкурса на право пользования полос 
радиочастотного спектра

14220000 Административные сборы и платежи
14221000 Платежи
14221100 Плата за выдачу лицензий
14221200 Плата за выдачу сертификатов и других разрешительных документов
14221300 Поступления от проведения государственных лотерей
14221400 Плата от реализации ушных бирок

14221500 Платежи за прохождение видов служб и сборов, предоставляемых 
взамен срочной военной службы

14221600 Отчисления на развитие отрасли связи
14221700 Плата за использование радиочастотного спектра

14221800 Плата за опробирование и клеймение ювелирных и других бытовых 
изделий из драгоценных металлов

14221900 Прочие платежи
14222000 Пошлины
14222100 Государственная пошлина, взимаемая регистрационными органами
14222200 Государственная пошлина, взимаемая органами юстиции
14222300 Государственная пошлина, взимаемая судебными органами
14222400 Патентная пошлина

14222500 Государственная пошлина, взимаемая за совершение нотариальных 
действий при декларировании

14222900 Прочая государственная пошлина
14223000 Единовременный декларационный платеж
14223100 Единовременный декларационный платеж
14224000 Сборы
14224100 Сборы за государственную регистрацию
14224200 Плата за вывоз мусора населенных пунктов
14224300 Сбор за парковку и стоянку автотранспорта

14224400 Сбор за осуществление деятельности по производству и обороту 
этилового спирта и алкогольной продукции

14224500 Сборы за взвешивание, измерение, пропуск и проезд
14224900 Прочие сборы
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14230000 Поступления от оказания платных услуг
14231000 Медицинские услуги

14231100 Плата за оказание консультативно-диагностической помощи на 
амбулаторном уровне

14231200 Плата за проведение лечебных мероприятий на амбулаторном уровне

14231300 Плата за оказание медицинской помощи в стационарозамещающих 
отделениях

14231400 Плата за оказание медицинской помощи в специализированных 
стационарах

14231500 Плата граждан по соучастию в оплате медицинских услуг
14231600 Плата за оказание стоматологической помощи

14231700 Плата за проведение дезинсекционных, дезинфекционных и 
дератизационных мероприятий

14231800 Плата за оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи 
(сверх установленной квоты)

14231900 Плата за неклассифицированные медицинские услуги
14232000 Образовательные и культурные услуги

14232100 Плата за предоставление образования в учебных заведениях (ВУЗ, ПТУ, 
СУЗ)

14232200 Плата за проведение тестирования выпускников общеобразовательных 
школ-претендентов на получение документов особого образца

14232300 Поступления от учебно-производственной деятельности учащихся, 
плата за проживание в общежитиях, гостиницах

14232400 Плата за оказание дополнительных услуг дошкольными и школьными 
учреждениями

14232500 Плата за организацию и проведение обучающих программ, курсов, 
семинаров, конференций

14232600 Плата за предоставление довузовского, послевузовского и 
дополнительного образования

14232700 Плата за показ театральных постановок

14232800 Плата за предоставление залов и помещений, а также оборудования, 
инвентаря учреждений культуры

14232900 Плата за неклассифицированные образовательные и культурные услуги
14233000 Социальные услуги
14233100 Плата за содействие в трудоустройстве за рубежом

14233200 Плата за выдачу разрешения на привлечение иностранной рабочей 
силы и разрешения на работу

14233300 Плата за публикацию научных статей в интернет-журнале
14233400 Плата за предоставление комнат для свиданий

14233500 Плата за предоставление санаторно-курортных путевок на оздоровление 
лиц с ограниченными возможностями здоровья
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14233600 Плата за изготовление и предоставление протезно-ортопедических 
изделий

14233900 Плата за неклассифицированные социальные услуги
14234000 Услуги регистрации, выдачи справок, удостоверений и других документов

14234100 Плата за выдачу сертификата соответствия на оборудование и услуги 
связи

14234200 Плата за выдачу дубликатов военно-учетных документов 
военнообязанным, военнослужащим срочной и контрактной служб

14234300 Плата за выдачу диплома/аттестата, нострификация документов о 
присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий

14234400 Плата за выдачу справок, удостоверений, дубликатов, доверенности и 
полиса

14234500 Плата за подтверждение компетентности лабораторий, органов по 
сертификации продукции, персонала и так далее

14234600 Плата за предоставление сертификатов
14234700 Плата за проставление апостиля

14234900 Плата за неклассифицированные услуги по регистрации, выдаче 
справок, удостоверений и другие

14235000 Услуги по исследованию, анализу, оценке и экспертизе

14235100 Плата за определение активности дезинфекционных средств по заявкам 
и договорам

14235200 Плата за проведение внеплановых работ
14235300 Плата за проведение экспертизы и исследований
14235400 Плата за проведение тестирования и оценки знаний
14235500 Плата за проведение анализа и обследования
14235600 Плата за ветеринарный и клинический осмотр

14235700 Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы по заявкам и 
договорам

14235800 Проведение экспертизы эффективности и безопасности ветеринарных 
лекарственных средств по заявкам физических и юридических лиц

14235900 Плата за неклассифицированные услуги по исследованию, анализу, 
оценке и экспертизе

14236000 Предоставление информации и услуги печати

14236100 Плата за предоставление информации по авторефератам диссертаций 
и диссертациям

14236200 Плата за проведение статистических наблюдений, предоставление 
статистической информации

14236300 Плата за проведение поиска, подбора и предоставление информации
14236400 Плата за организацию, проведение различных мероприятий
14236500 Плата за выдачу документов во временное пользование
14236600 Плата за оформление документов и документирование граждан
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14236700 Предоставление в пользование геологических информационных 
ресурсов

14236800 Сканирование и копирование научно-технической литературы и 
документации

14236900 Плата за неклассифицированные услуги по предоставлению 
информации и печати

14237000 Обеспечение безопасности и хранения
14237100 Плата за химическую и биологическую обработку против вредителей

14237200 Плата за обеззараживание подкарантинных продуктов, средств и 
помещений

14237300 Плата за содержание животных в карантинном изоляторе
14237400 Плата за таможенное сопровождение товаров и транспортных средств
14237500 Плата за подготовку, прием и хранение документов
14237600 Плата за охрану и обеспечение безопасности объектов по договорам

14237700 Плата за сопровождение легковоспламеняющихся, сильно действующих, 
ядовитых веществ

14237800
Подготовка документов к сдаче на государственное хранение и 
по инициативе заявителя, также отраслевых и индивидуальных 
номенклатур дел для учреждений

14237900 Плата за неклассифицированные услуги по обеспечению безопасности 
и хранения

14238000 Другие виды услуг
14238100 Плата за поставку воды водопользователям
14238200 Плата за посещение объектов особо охраняемых природных территорий
14238300 Плата за реализацию древесины и посадочного материала

14238400 Плата за классификацию темы по международной патентной 
классификации

14238500 Плата за индексирование авторефератов диссертаций

14238600 Плата за разработку карты схемы для установки и эксплуатации 
садковых сооружений

14238700 Плата за организацию и проведение подводно-технических, водолазных 
работ и дайвинга

14238800 Плата за организацию и проведение мероприятий сверх формата
14238900 Плата за неклассифицированные другие виды услуг
14239000 Прочие поступления
14239100 Попечительские взносы

14239200 Отчисления от международных институтов для проведения совместной 
научно-исследовательской работы

14239300 Средства от реализации товаров собственного производства

14239400 Плата за оказание межведомственных услуг, предоставляемых на 
договорной основе государственными и муниципальными учреждениями
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14239500 Отчисления выше/ниже стоящих учреждений

14239900 Прочие поступления, отнесенные к категории государственных и 
муниципальных услуг

14300000 Штрафы, пени, санкции, конфискации
14310000 Штрафы, санкции, конфискации
14311000 Штрафы, санкции, конфискации
14311100 Штрафы
14311200 Поступления от реализации выявленной контрабанды
14311300 Поступления от реализации конфискованного имущества
14311400 Поступления от проведения контрольно-надзорных мероприятий

14311500 Плата по возмещению причиненного ущерба по экономическим 
преступлениям

14311600 Плата по возмещению экологического ущерба
14311700 Штрафы за порчу земель

14311800 Возмещение вреда и ущерба, причиненного автомобильным дорогам 
общего пользования

14311900 Возмещение ущерба по уголовным делам коррупционного характера
14320000 Штрафы и пени по страховым взносам
14321000 Штрафы и пени по страховым взносам

14321100 Пени и штрафы, начисленные за несвоевременное и неполное 
перечисление страховых взносов Социальному фонду

14321200
Пени и штрафы, начисленные за несвоевременное и неполное 
перечисление страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование

14400000 Добровольные трансферты и гранты единицам государственного 
сектора

14410000 Добровольные трансферты и гранты единицам государственного 
сектора

14411000 Текущие
14411100 Текущая помощь
14412000 Капитальные
14412100 Капитальная помощь
14500000 Прочие неналоговые доходы
14510000 Прочие неналоговые доходы
14511000 Прочие неналоговые доходы
14511100 Доходы обращенные в пользу государства
14511200 Курсовая прибыль/убыток

14511400 Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного 
значения

14511900 Прочие неналоговые доходы
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14512000 Поступление средств пенсионных накоплений

14512100 Поступление средств пенсионных накоплений в ГНПФ от управляющих 
компаний

»;
 − Раздел 2 «Платежи по расходам из государственного бюджета» 

изложить в следующей редакции:
«

20000000 ПЛАТЕЖИ ПО РАСХОДАМ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
21000000 Оплата труда работников
21100000 Заработная плата
21110000 Заработная плата
21111000 Заработная плата постоянных работников
21111100 Основная заработная плата
21111200 Надбавки
21111300 Дополнительные выплаты и компенсации
21112000 Заработная плата временных работников
21112100 Работники, нанятые по контракту или на временной основе
21200000 Взносы/отчисления на социальные нужды
21210000 Взносы в Социальный фонд
21211000 Взносы в Социальный фонд
21211100 Страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного 

медицинского страхования, Фонд оздоровления трудящихся
22000000 Приобретение и использование товаров и услуг
22100000 Использование товаров и услуг
22110000 Расходы на служебные поездки
22111000 Командировочные расходы внутри страны
22111100 Транспортные расходы
22111200 Гостиничные расходы
22111300 Суточные расходы
22112000 Командировочные расходы за границу
22112100 Транспортные расходы
22112200 Гостиничные расходы
22112300 Суточные расходы
22120000 Услуги связи
22122000 Услуги связи
22122100 Услуги телефонной и факсимильной связи
22122200 Услуги мобильной связи
22122300 Услуги фельдъегерской связи
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22122400 Услуги почтовой связи
22122500 Плата за услуги по трансляции телерадиопрограмм
22122900 Прочие услуги связи
22130000 Арендная плата
22131000 Арендная плата
22131100 Аренда зданий и помещений
22131200 Аренда оборудования и инвентаря
22131300 Аренда транспортных средств
22131900 Аренда прочего имущества
22140000 Транспортные услуги
22141000 Транспортные услуги
22141100 Бензин, дизель и прочее топливо
22141200 Приобретение запасных частей
22141300 Обслуживание транспортных средств
22141900 Прочие транспортные услуги
22150000 Приобретение прочих товаров и услуг
22151000 Приобретение прочих услуг
22151100 Приобретение юридических услуг
22151200 Приобретение услуг консультантов
22151400 Услуги в области информационных технологий
22152000 Приобретение услуг по содержанию состояния имущества
22152100 Приобретение санитарных услуг в содержании зданий и помещений
22152200 Приобретение услуг по реставрации памятников истории и культуры
22152900 Приобретение прочих услуг по содержанию зданий, помещений и иного 

имущества
22153000 Расходы на обучение государственных служащих, специалистов и 

населения
22153100 Расходы на обучение государственных служащих
22153200 Расходы на обучение и переобучение взрослого населения в учебных 

заведениях профтехобразования на краткосрочной основе
22153300 Расходы на обучение и переобучение специалистов
22154000 Расходы, связанные с оплатой прочих услуг
22154100 Представительские расходы
22154200 Расходы за изготовление бланков, медалей, значков
22154300 Оплата за оказание информационно-коммуникационных услуг
22154900 Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг
22160000 Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения
22161000 Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения
22161100 Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения
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22170000 Приобретение медицинских товаров и услуг
22171000 Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения
22171100 Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения
22171200 Приобретение инсулина и инсулиносодержащих препаратов
22171300 Приобретение ветеринарных средств и препаратов для служебных 

животных, задействованных в оборонных и правоохранительных 
органах

22172000 Расходы, связанные с приобретением медицинских услуг
22172100 Расходы на приобретение лабораторных и диагностических 

исследований
22180000 Приобретение продуктов питания
22181000 Приобретение продуктов питания
22181100 Приобретение продуктов питания
22181200 Компенсационные выплаты на продукты питания
22181300 Приобретение корма для служебных животных, задействованных в 

оборонных и правоохранительных органах
22181400 Расходы на оплату котлового довольствия.
22190000 Расходы, представленные единой статьей в системе высшего 

профессионального образования
22191000 Расходы, представленные единой статьей в системе высшего 

профессионального образования
22191100 Расходы, представленные единой статьей в системе высшего 

профессионального образования
22200000 Приобретение товаров и услуг
22210000 Расходы на текущий ремонт имущества
22211000 Расходы на текущий ремонт имущества
22211100 Расходы на текущий ремонт зданий и помещений
22211200 Расходы на текущий ремонт сооружений
22211300 Расходы на текущий ремонт оборудования и инвентаря
22220000 Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных 

целей
22221000 Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных 

целей
22221100 Приобретение оборудования и материалов
22221200 Прочие приобретение предметов и материалов для текущих 

хозяйственных целей
22230000 Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и 

другого форменного и специального обмундирования
22231000 Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и 

другого форменного и специального обмундирования
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22231100 Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и 
другого форменного и специального обмундирования

22240000 Приобретение угля и других видов топлива
22241000 Приобретение угля и других видов топлива
22241100 Приобретение каменного угля
22241200 Приобретение других видов топлива
22250000 Приобретение услуг охраны
22251000 Приобретение услуг охраны
22251100 Приобретение услуг вневедомственной охраны
22251900 Приобретение прочих охранных услуг
22260000 Расходы на оплату услуг банков
22261000 Расходы на оплату услуг банков и услуг по выпуску размещению и 

погашению государственных ценных бумаг
22261100 Финансовые услуги по выпуску, размещению и погашению 

государственных ценных бумаг
22261200 Прочие услуги по выпуску размещению и погашению государственных 

ценных бумаг
22261300 Оплата услуг Национального банка, коммерческих банков и финансово-

кредитных учреждений по обслуживанию бюджетов бюджетной системы 
Кыргызской Республики

22270000 Расходы по оплате услуг по выплате пенсий и пособий
22271000 Расходы по оплате услуг коммерческих банков по выплате пенсий и 

пособий
22271100 Расходы по оплате услуг коммерческими банками по выплате пенсий и 

пособий
22271200 Расходы по оплате услуг коммерческими банками по выплате 

накопительной части пенсии
22272000 Расходы по оплате почтовых услуг по выплате пенсий и пособий
22272100 Расходы по оплате услуг ГП «Кыргызпочтасы» по выплате пенсий и 

пособий
22272200 Расходы по оплате услуг ГП «Кыргызпочтасы» по выплате 

накопительной части пенсии
22300000 Коммунальные услуги
22310000 Коммунальные услуги
22311000 Коммунальные услуги
22311100 Плата за воду
22311200 Плата за электроэнергию
22311300 Плата за теплоэнергию
22311400 Плата за газ
22350000 Плата за прочие коммунальные услуги
22351000 Плата за прочие коммунальные услуги
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22351100 Плата за пользование лифтом
22351200 Плата за аренду автостоянок и гаражей
22351900 Плата за прочие коммунальные услуги
24000000 Проценты
24100000 Проценты нерезидентам
24110000 Выплата процентов по кредитам и займам, полученным от иностранных 

государств и международных организаций
24111000 Выплата процентов по кредитам и займам, полученным от иностранных 

государств и международных организаций
24111100 Выплата процентов по кредитам и займам, полученным от иностранных 

государств и международных организаций
24200000 Проценты резидентам, кроме сектора госуправления
24210000 Выплата процентов по государственным ценным бумагам
24211000 Выплата процентов по государственным ценным бумагам
24211100 Выплата процентов по государственным краткосрочным ценным 

бумагам
24211200 Выплата процентов по государственным долгосрочным ценным бумагам
24220000 Погашение задолженности населению по индексированным суммам
24221000 Погашение задолженности населению по индексированным суммам
24221100 Погашение задолженности населению по индексированным суммам
24300000 Проценты другим единицам сектора госуправления
24310000 Выплата процентов другим единицам сектора госуправления
24311000 Выплата процентов другим единицам сектора госуправления
24311100 Выплата процентов другим единицам сектора госуправления
25000000 Субсидии
25100000 Cубсидии государственным предприятиям
25110000 Субсидии нефинансовым государственным предприятиям
25111000 Субсидии нефинансовым государственным предприятиям
25111100 Субсидии нефинансовым государственным предприятиям
25120000 Субсидии финансовым государственным предприятиям
25121000 Субсидии финансовым государственным предприятиям
25121100 Субсидии финансовым государственным предприятиям
25200000 Субсидии частным предприятиям
25210000 Субсидии нефинансовым частным предприятиям и предпринимателям
25211000 Субсидии нефинансовым частным предприятиям и предпринимателям
25211100 Субсидии нефинансовым частным предприятиям и предпринимателям
25220000 Субсидии финансовым частным предприятиям
25221000 Субсидии финансовым частным предприятиям
25221100 Субсидии финансовым частным предприятиям
26000000 Гранты и взносы
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26100000 Гранты правительствам иностранных государств
26110000 Текущие гранты правительствам иностранных государств
26111000 Текущие гранты правительствам иностранных государств
26111100 Текущие гранты правительствам иностранных государств
26120000 Капитальные гранты правительствам иностранных государств
26121000 Капитальные гранты правительствам иностранных государств
26121100 Капитальные гранты правительствам иностранных государств
26200000 Гранты международным организациям
26210000 Текущие взносы международным организациям
26211000 Взносы в международные организации и объединения в рамках СНГ
26211100 Взносы в международные организации
26211200 Взносы в интеграционные объединения в рамках СНГ
26211300 Взносы в ассоциации, союзы органов МСУ КР
26211900 Прочие безвоздмездные перечисления
26220000 Капитальные гранты международным организациям
26221000 Капитальные гранты международным организациям
26221100 Капитальные гранты международным организациям
26300000 Гранты другим единицам сектора государственного управления
26310000 Текущие гранты другим единицам сектора государственного управления
26311000 Трансферты местным бюджетам
26311100 Выравнивающие трансферты
26311200 Целевые трансферты
26311300 Целевые трансферты между уровнями местного бюджета
26313000 Ассигнования Социальному фонду
26313100 Базовая часть пенсии по государственному пенсионному социальному 

страхованию
26313210 Льготные пенсии за работу в условиях высокогорья
26313220 Льготные пенсии за работу в отдаленных и труднодоступных районах
26313230 Льготные пенсии многодетным матерям и матерям инвалидов с детства
26313300 Пенсии отдельным категориям населения
26313400 Пенсии военнослужащим
26313500 Государственное обязательное страхование военнослужащих при 

гибели, получения инвалидности
26313600 Компенсационные выплаты к пенсиям за электроэнергию
26313700 Компенсационные выплаты участникам ликвидации последствий 

аварии на ЧАЭС, по трудовым увечьям
26313800 Надбавки к пенсиям
26314000 Ассигнования Фонду обязательного медицинского страхования
26314100 Ассигнования Фонду обязательного медицинского страхования
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26315000 Средства, передаваемые из бюджета Социального фонда
26315100 Средства, передаваемые из бюджета Социального фонда Фонду 

обязательного медицинского страхования
26315200 Средства, передаваемые уполномоченному органу по распределению 

средств фонда оздоровления трудящихся
26315300 Средства, передаваемые Государственному накопительному 

пенсионному фонду
26320000 Капитальные гранты другим единицам сектора государственного 

управления
26321000 Капитальные гранты другим единицам сектора государственного 

управления
26321100 Капитальные гранты другим единицам сектора государственного 

управления
27000000 Социальные пособия и выплаты
27100000 Пособия по социальному обеспечению
27110000 Пособия по социальному обеспечению
27111000 Пособия по социальному обеспечению
27111100 Выплаты по государственному социальному страхованию
27111200 Пособие на погребение пенсионера
27111300 Пенсии военнослужащим
27111400 Выплаты по государственному обязательному страхованию 

военнослужащих при гибели, получения инвалидности
27111500 Выплата накопительной части пенсии
27115000 Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию населения
27115100 Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию детей до 16 

лет
27115200 Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию пенсионеров
27115300 Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию лиц, 

получающих социальные пособия, в том числе инвалидов с детства
27115400 Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию по 

медицинскому страхованию студентов до 21 года
27115500 Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию безработных
27115600 Компенсационные выплаты по медицинскому страхованию 

военнослужащих
27200000 Пособия по социальной помощи населению
27210000 Пособия по социальной помощи населению
27211000 Пособия по социальной помощи населению
27211100 Пособия малообеспеченным семьям
27211200 Единовременное пособие при рождении ребенка
27211300 Пособия матерям до достижения ребенком 3 лет
27211400 Пособия по безработице
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27211500 Социальные выплаты населению
27211600 Компенсационные выплаты в связи с потерей кормильца
27212000 Прочие социальные пособия и выплаты
27212100 Пособия по временной нетрудоспособности
27212200 Пособия по беременности и родам
27212300 Выплата ритуальных пособий (на погребение)
27213000 Компенсации взамен льгот и льготы населению
27213100 Компенсации взамен льгот и льготы населению
27214000 Прочие расходы по содействию занятости населения
27214100 Расходы на профессиональное обучение
27214200 Расходы на организацию общественных работ
27214300 Расходы на микрокредитование
27214400 Чек на рабочее место
27215000 Расходы на оздоровительные мероприятия
27215100 Расходы на оздоровительные мероприятия работников и членов их 

семей
27216000 Безвозмездная помощь населению, пострадавшему от стихийных 

бедствий
27216100 Безвозмездная помощь населению, пострадавшему от стихийных 

бедствий
28000000 Другие расходы
28200000 Различные прочие расходы
28210000 Другие неклассифицированные расходы
28211000 Стипендии
28211100 Стипендии
28212000 Перечисление ошибочно зачисленных денежных средств
28212100 Перечисление ошибочно зачисленных денежных средств из ГНПФ
28212200 Перечисление ошибочно зачисленных денежных средств из 

Пенсионного фонда
28213000 Выплата прочих платежей по кредитам и займам, полученным от 

иностранных государств и международных организаций
28213100 Выплата прочих платежей по кредитам и займам, полученным от 

иностранных государств и международных организаций
28219000 Другие неклассифицированные расходы
28219100 Другие неклассифицированные расходы
28220000 Капитальные различные прочие расходы
28221000 Капитальные различные прочие расходы
28221100 Капитальные различные прочие расходы
28230000 Исполнение решений суда
28231000 Исполнение решений суда
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28231100 Исполнение решений суда
28231200 Компенсации должностным лицам, незаконно освобожденным от 

занимаемой должности
28240000 Резервные фонды
28241000 Резервные фонды
28241100 Резервные фонды
28250000 Передача средств пенсионных накоплений
28251000 Передача средств пенсионных накоплений Государственным 

накопительным пенсионным фондом
28251100 Передача средств пенсионных накоплений управляющим компаниям в 

доверительное управление
28251200 Передача средств пенсионных накоплений накопительным пенсионным 

фондам
28260000 Расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений
28261000 Расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений 

Государственного накопительного пенсионного фонда
28261100 Услуги управляющих компаний
28261200 Услуги депозитария
28261300 Услуги аудиторов
28261400 Услуги страховщиков по договорам обязательного страхования 

ответственности
28261500 Услуги других участников отношений по формированию и 

инвестированию средств пенсионных накоплений
28280000 Фонд развития Социального фонда
28281000 Фонд развития Социального фонда
28281100 Фонд развития Социального фонда

».
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168 
от 26 декабря 2018 г. 
№ 2018-П-14/58-8-(ПС)

О внесении изменения в постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики 

«Об утверждении Положения «О банковских платежных картах 
в Кыргызской Республике» от 9 декабря 2015 года № 76/8»

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской 
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках 
и банковской деятельности» Правление Национального банка 
Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О банковских 
платежных картах в Кыргызской Республике» от 9 декабря 2015 года 
№ 76/8» следующее изменение:

в пункте 4 слова «с 1 января 2019 года» заменить словами «с 1 
января 2021 года».

2. Юридическому управлению:
 − опубликовать настоящее постановление на официальном 

интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
 − после официального опубликования направить настоящее 

постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для 
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
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4. Управлению платежных систем довести настоящее 
постановление до сведения действующих коммерческих банков 
и международных платежных систем.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, 
курирующего Управление платежных систем.

Председатель Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 26 декабря 2018 г. 
№ 2018-П-12/58-10-(НПА)

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные 
правовые акты Национального банка Кыргызской Республики 

по вопросам взыскания залога и кредитования

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской 
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках 
и банковской деятельности» Правление Национального банка 
Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести дополнения и изменения в следующие постановления 
Правления Национального банка Кыргызской Республики 
(прилагаются):

 − «Об утверждении Положения «О классификации активов и 
соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных 
потерь и убытков» от 21 июля 2004 года № 18/3»;

 − «Об утверждении «Порядка работы коммерческих банков 
и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых и 
регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики с 
залоговым имуществом» от 4 июля 2012 года № 28/7»;

 − «Об утверждении Положения «Об отдельных сделках/
операциях коммерческих банков и микрофинансовых компаний 
Кыргызской Республики с недвижимым имуществом» от 29 августа 
2012 года № 36/2»;

 − «Об утверждении Инструкции по определению стандартов 
достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков 
Кыргызской Республики» от 21 июля 2004 года № 18/2;
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 − «О некоторых нормативных правовых актах Национального 
банка Кыргызской Республики» от 30 июня 2010 года № 52/4.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
пятнадцати дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:
 − опубликовать настоящее постановление на официальном 

интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
 − после официального опубликования направить настоящее 

постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для 
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики.

4. Управлению методологии надзора и лицензирования банков 
довести настоящее постановление до сведения ОЮЛ «Союз 
банков Кыргызстана», коммерческих банков, Государственного 
банка развития Кыргызской Республики, ОЮЛ «Ассоциация 
микрофинансовых организаций», микрофинансовых компаний 
и ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», всех структурных 
подразделений, областных управлений, представительства 
Национального банка в Баткенской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на члена Правления, курирующего Управление методологии надзора 
и лицензирования банков.

Председатель Т. Абдыгулов
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Приложение 
к постановлению Правления 
Национального банка 
Кыргызской Республики 
от «26» декабря 2018 года 
№ 2018-П-12/58-10-(НПА)

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 классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв 
на покрытие потенциальных потерь и убытков» от 21 июля 2004 года 
№ 18/3» следующие изменения и дополнения:

в Положении «О классификации активов и соответствующих 
отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков», 
утвержденном вышеуказанным постановлением:

 − пункт 4.1.1. изложить в следующей редакции:
«4.1.1. Нормальными называются те активы, которые обеспечены, 

как минимум, на 120% от суммы актива залогом (в виде заклада), 
состоящим из:

 − краткосрочных государственных казначейских векселей 
(далее - ГКВ) (если срок погашения ГКВ наступает до срока погашения 
актива, то банк должен в качестве залогового обеспечения принять 
денежные средства, полученные от погашения ГКВ, либо принять в 
качестве обеспечения дополнительно аналогичный (аналогичные) 
ГКВ;

 − средств, находящихся на отдельном депозитном счете в этом 
банке. Под отдельным депозитным счетом понимают обособленный 
депозитный счет физического или юридического лица. Расчетный счет 
клиентов и корреспондентский счет банка не могут использоваться в 
качестве обеспечения;

 − других ценных бумаг, включенных в листинги фондовых бирж 
Кыргызской Республики по наивысшей и следующей за наивысшей 
категорией листинга в соответствии с законодательством Кыргызской 
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Республики (далее - другие ценные бумаги) при условии соблюдения 
минимальных требований, установленных Приложением 1 к 
настоящему Положению.

Нормальными также называются те активы, которые обеспечены 
как минимум на 100% от суммы актива залогом (в виде заклада), 
состоящим из золота в виде аффинированных мерных слитков, 
эмитируемых Национальным банком.

Примечание: Аффинированные мерные слитки - изготовленные 
и маркированные слитки из драгоценных металлов, эмитируемые 
(выпускаемые) Национальным банком или аффинажным 
предприятием, сертифицированным Лондонской ассоциацией рынка 
драгоценных металлов, массой 1000 грамм и менее, с содержанием 
химически чистого основного металла не менее 99,95-99,99 
процентов лигатурной массы слитка для золота и не менее 99,90 
процентов лигатурной массы слитка для серебра/платины.

При этом должны выполняться следующие условия:
1) в договоре о предоставлении актива и договоре о залоге 

должно быть указано, что данные денежные средства, ГКВ и другие 
ценные бумаги являются обеспечением выданных банком средств, 
и банк вправе в безакцептном порядке обратить на них взыскание 
в случае неисполнения клиентом своих обязательств;

2) депозитный сертификат или депозитная книжка должны 
находиться на хранении в банке;

3) в договоре о залоге должно быть предусмотрено недопущение 
дальнейшего перезалога данных денежных средств, ГКВ и других 
ценных бумаг;

4) в любом случае в банке должны быть разработаны 
соответствующие процедуры и осуществляться внутренний контроль, 
обеспечивающие все процедуры, связанные с оформлением залога, 
и сохранность денежных средств, ГКВ и других ценных бумаг 
до окончания срока, предусмотренного договором;

5) средства на депозите, обеспечивающие активы, должны быть 
в национальной валюте Кыргызской Республики, либо в валюте, 
свободно конвертируемой в кыргызские сомы, на основании 
общедоступных и достоверных котировок валют. При этом если 
депозит в той же валюте, что и кредит, то он должен покрывать 
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сумму кредита не менее чем на 100%, а депозит в валюте, отличной 
от валюты кредита, - не менее, чем на 120% в сомовом эквиваленте;

6) обязательное проведение еженедельной переоценки депозита, 
в случае, если в качестве обеспечения актива предоставлены 
денежные средства в валюте, отличной от валюты актива;

7) если по результатам переоценки стоимость залога уменьшилась, 
то банк обязан немедленно потребовать увеличения его стоимости 
в соответствие с требованиями настоящего Положения и обеспечить 
исполнение этого требования в течение 10 рабочих дней;

8) в случае если требования, указанные в подпунктах 1-7, 
не выполнены, то такой актив будет считаться не полностью 
обеспеченным, и он должен быть переведен в другую категорию 
классификации.

Банки могут классифицировать кредиты в национальной валюте 
как «нормальные активы» в случае, если они соответствуют 
требованиям, указанным в пункте 4.2. настоящего Положения.

Банки могут классифицировать вновь выданные кредиты 
в долларах США как «нормальные активы» в случае, если они 
соответствуют требованиям, указанным в пункте 4.2. настоящего 
Положения, с формированием РППУ в размере от 0% до 2% вне 
зависимости от структуры доходов, в соответствии с внутренней 
политикой банка. При этом данные требования распространяются 
на льготные кредиты, выданные в рамках сотрудничества 
Правительства Кыргызской Республики с Правительством Российской 
Федерации (Российско-Кыргызский Фонд развития - далее Фонд 
развития), в том числе по кредитам за счет средств, привлеченных 
и гарантированных Фондом развития от иных зарубежных 
финансовых институтов, включая ранее выданные кредиты, 
погашение которых будет осуществляться за счет финансирования 
из средств Фонда развития и предусматривает изменение 
первоначальных условий кредитного договора. За счет средств 
Фонда развития не могут быть реструктуризированы кредиты банков, 
а также профинансированы ранее выданные кредиты, которые 
входят в категорию «классифицированных» активов.».

2. Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «Об утверждении «Порядка работы 
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коммерческих банков и других финансово-кредитных организаций, 
лицензируемых и регулируемых Национальным банком Кыргызской 
Республики с залоговым имуществом» от 4 июля 2012 года № 28/7» 
следующие изменения и дополнения:

в Порядке работы коммерческих банков и других финансово-
кредитных организаций, лицензируемых и регулируемых 
Национальным банком Кыргызской Республики с залоговым 
имуществом», утвержденном вышеуказанным постановлением:

 − подпункт «б» пункта 14 изложить в следующей редакции:
«б) обеспечение кредитов только товарами в обороте 

и драгоценными металлами должно быть не менее 150% от суммы 
кредита, за исключением золотых аффинированных мерных слитков, 
эмитируемых Национальным банком.»;

 − пункт 23-1 изложить в следующей редакции:
«23-1. Договор о залоге должен содержать норму о проведении 

оценки заложенного имущества на момент взыскания (при 
наступлении событий по взысканию имущества), которая 
определяется соглашением залогодержателя с залогодателем, 
а в отношении недвижимого имущества - определяется 
дополнительным соглашением залогодержателя с залогодателем 
с привлечением независимых специалистов-оценщиков, 
имеющих соответствующий сертификат согласно требованиям 
законодательства Кыргызской Республики.

При этом, после принятия решения о проведении торгов 
по реализации недвижимости, принятой в счет погашения 
долга заемщика, но до начала проведения вышеуказанных 
торгов необходимо определить ее справедливую стоимость, 
в соответствии с требованиями Положения «Об отдельных сделках/
операциях коммерческих банков и микрофинансовых компаний 
Кыргызской Республики с недвижимым имуществом, утвержденного 
постановлением Правления Национального банка Кыргызской 
Республики.»;

 − дополнить пунктом 30-1 следующего содержания:
«30-1. Если до даты продажи предмета залога на торгах или 

его приобретения залогодержателем, заемщик (залогодатель) 
предлагает залогодержателю кандидатуру покупателя, который может 
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предложить цену, покрывающую сумму задолженности, то данное 
лицо имеет право преимущественной покупки. В этом случае 
залогодержатель не должен отказывать в реализации предмета 
залога. Соглашение, ограничивающее право, указанное в настоящем 
пункте, недействительно.»;

 − дополнить пунктом 31-1 следующего содержания:
«31-1. При получении извещения от залогодержателя заемщик 

(залогодатель) вправе:
1) заключить соглашение с залогодержателем об удовлетворении 

его требований, обеспеченных залогом, во внесудебном порядке; или
2) заключить нотариально удостоверенное соглашение 

с залогодержателем о добровольной передаче заложенного 
имущества в счет погашения долга после возникновения оснований 
для обращения взыскания на предмет залога; или

3) обратиться в суд с заявлением о проведении процедуры 
обращения взыскания и реализации предмета залога в судебном 
порядке, если внесудебный порядок обращения взыскания 
имущества не предусмотрен договором о залоге и/или соглашением 
об удовлетворении требований, или третейским соглашением.».

3. Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об отдельных 
сделках/операциях коммерческих банков и микрофинансовых 
компаний Кыргызской Республики с недвижимым имуществом» от 29 
августа 2012 года № 36/2» следующие изменения и дополнения:

в Положении «Об отдельных сделках/операциях коммерческих 
банков и микрофинансовых компаний Кыргызской Республики 
с недвижимым имуществом», утвержденном вышеуказанным 
постановлением:

 − в пункте 2 после слов «имеющим право на привлечение 
депозитов» дополнить словами «, ОАО «Финансовая компания 
кредитных союзов»;

 − пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Отсчет срока удержания прочего недвижимого имущества 

начинается с даты, когда:
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1) протокол о результатах торгов зарегистрирован 
в уполномоченном государственном органе, и у залогодержателя 
возникает право собственности на предмет залога, полученного 
в счет погашения ранее выданных кредитов/сделок, несущих в себе 
кредитный риск (в том числе на основании гражданско-правовых 
сделок).

Соглашение об удовлетворении требований залогодержателя 
во внесудебном порядке не должно предусматривать условий, 
признающих данное соглашение правоустанавливающим 
документом.

2) имущество принято на баланс банка по соглашению без 
проведения торгов, то отсчет срока начинается с даты, когда право 
собственности на недвижимое имущество, полученное банком 
в счет погашения ранее выданных кредитов/сделок, несущих 
в себе кредитный риск, зарегистрировано в уполномоченном 
регистрационном органе;

3) Правление банка принимает решение о неиспользовании 
приобретенной для будущего расширения банка недвижимого 
имущества и/или прекращении использования помещения для 
банковской деятельности (например, в результате закрытия 
обособленного структурного подразделения, переезда и по другим 
причинам в соответствии с актом) и о необходимости его продажи. 
Данное решение должно быть одобрено Советом директоров.»;

 − в подпункте «г» пункта 7 после слов «настоящим Положением» 
дополнить словами «и законодательством Кыргызской Республики;»;

 − в пункте 21 слова «№ 18/3 от 21.07.2004 года» исключить;
 − пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. В рамках взыскания заложенного имущества превышение 
суммы, по которой принимается недвижимое имущество на баланс 
банка, над задолженностью по кредиту, является обязательством 
банка по возврату излишков денежных средств залогодателю.

В случае если Банк приобретает недвижимое имущество 
по результатам объявления первых публичных торгов 
несостоявшимися, в рамках судебного порядка взыскания, 
то банк возвращает залогодателю превышение стоимости 
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покупки над задолженностью по кредиту в сроки, установленные 
законодательством Кыргызской Республики.

В случае если по результатам объявления несостоявшимися 
повторных публичных торгов, банк оставляет за собой недвижимое 
имущество, то имущество принимается на баланс банка по стоимости 
не ниже минимальной цены, установленной в соответствии 
с законодательством Кыргызской Республики. Превышение цены 
при реализации имущества банком над задолженностью по кредиту 
является обязательством банка, которое подлежит возврату 
залогодателю.»;

 − в пункте 27:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«При принятии в рамках внесудебного порядка обращения 

взыскания на заложенное имущество или переводе недвижимого 
имущества в категорию «Прочая собственность», справедливая 
стоимость имущества должна быть подтверждена независимым 
профессиональным оценщиком в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики.»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) стоимость имущества при рассмотрении заявки на кредит 

и до применения установленных коэффициентов не превышает 
1000000 сом;»;

 − в подпункте «а» пункта 31 цифры «25», «50» заменить на «15», 
«40» соответственно;

 − пункт 31-1 изложить в следующей редакции:
«31-1. При заключении банком договора финансовой аренды/

договора продажи недвижимого имущества в рассрочку или 
другого подобного договора банк может классифицировать 
данный актив (прочую собственность) как «субстандартный» 
актив с формированием резерва на покрытие потенциальных 
потерь и убытков в размере 25% в соответствии с Положением 
о классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв 
на покрытие потенциальных потерь и убытков, утвержденным 
постановлением Правления Национального банка Кыргызской 
Республики. В случае допущения просрочек по платежам 
и нарушения графика погашения по вновь заключенному договору, 
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классификация должна осуществляться согласно установленным 
требованиям Национального банка.

При этом, в случае продажи недвижимого имущества в рассрочку 
и получения задатка от покупателя то, часть прочей собственности, 
обеспеченная / покрытая задатком классифицируется как 
«нормальный актив», а не обеспеченная/не покрытая, согласно 
установленным требованиям Национального банка. Договор должен 
содержать безусловное право банка не возвращать полученный 
задаток покупателю в случае неисполнения им  договора купли/
продажи в рассрочку или другого подобного договора.

Средства, полученные в качестве задатка, должны 
учитываться на отдельном счете в этом банке, и не могут превышать 
20% от стоимости недвижимого имущества.

Последующие платежи, осуществленные в счет покупки 
недвижимого имущества, в случае расторжения договора купли 
продажи возвращаются покупателю.».

4. Внести в постановление Правления Национального 
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции 
по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала 
коммерческих банков Кыргызской Республики» от 21 июля 2004 года 
№ 18/2 следующие изменения и дополнения:

в Инструкции по определению стандартов достаточности 
(адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской 
Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:

 − в пункте 4.3:
подпункт 1 дополнить абзацем «з» следующего содержания:
«з) золото в виде аффинированных мерных слитков, эмитируемых 

Национальным банком.»;
в абзаце «б» подпункта 4 после слов «в мерных слитках» 

дополнить словами «, за исключением золотых аффинированных 
мерных слитков, эмитируемых Национальным банком».

5. 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:



252

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2018

со
де

рж
ан

ие

в Положении «О минимальных требованиях по управлению 
кредитным риском в коммерческих банках и других финансово-
кредитных организациях, лицензируемых Национальным банком 
Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным 
постановлением:

 − пункт 2-1 изложить в следующей редакции:
«2-1. Данное Положение распространяется на другие активы, 

несущие в себе кредитный риск (в том числе корреспондентские 
счета, ценные бумаги, межбанковские размещения и т.п.).»;

 − дополнить пунктом 3-2 следующего содержания:
«3-2. Бланковые кредиты - это кредиты, которые выдаются 

банком без какого-либо обеспечения, за исключением овердрафтов 
по платежным картам в рамках зарплатных проектов, и выдается 
исключительно кредитоспособному заемщику (только резиденту) 
на основании его репутации и оценки уровня его доходов.»;

 − второе предложение пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Трансграничные кредиты – кредиты, выданные резидентам/

нерезидентам, для финансирования деятельности исключительно 
за пределами Кыргызской Республики, при этом понятие 
резидента/нерезидента соответствует понятию, определенному 
в законодательстве Кыргызской Республики.»;

 − наименование раздела 2 Положения изложить в следующей 
редакции:

«2. Кредитная политика и кредитная стратегия банка»;
 − пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Кредитные операции банка осуществляются в соответствии 
с его внутренней кредитной политикой и кредитной стратегией, 
утверждаемой Советом директоров банка.

Кредитная стратегия может быть включена в Бизнес план банка 
отдельным/дополнительным разделом.»;

 − дополнить пунктами 6-1, 6-2, 6-3 следующего содержания:
«6-1. Кредитная стратегия должна как минимум учитывать 

и включать в себя следующее:
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 − целевые рынки кредитования и их общие характеристики, 
которые банк планирует достичь (в том числе уровень 
диверсификации, планируемые показатели при оценке качества 
кредитного портфеля и т.д.);

 − основные источники финансирования по кредитованию (банку 
необходимо указать источники финансирования кредитования, за 
счет каких средств планируется кредитовать, увеличивать кредитный 
портфель);

 − требование о проведении анализа косвенно-валютного риска;
 − соотношение доли кредитов к активам банка;
 − рыночные условия и финансовое состояние банка, а также его 

риск - аппетит;
 − ожидаемую норму прибыли и размер капитала банка;
 − возможные издержки, связанные с возвратом активов 

подверженных кредитному риску;
 − краткосрочные/ среднесрочные/ долгосрочные планы банка;
 − требование о проведении анализа кредитного портфеля, 

который будет осуществляться на основе действующего кредитного 
портфеля банка. В дополнение к этому, банк должен иметь 
методологию проведения такого анализа, которая позволит 
оценивать кредитный риск и косвенно-валютный риск;

 − актуальными адекватными экономическими показателями 
банка;

 − организационную структуру банка, технические возможности 
и потенциал (квалификации, штатная численность) персонала 
и руководства банка, ответственных за кредитную деятельность 
банка. Соответствующий персонал должен быть проинформирован 
о кредитной стратегии, и обеспечивать ясность кредитной стратеги 
банка.

6-2. Совет директоров периодически, но не реже одного раза в год 
рассматривает финансовые и экономические показатели, влияющие 
или предусмотренные, заложенные в кредитной стратегии, и при 
необходимости вносит необходимые изменения.
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6-3. Совет директоров банка должен обеспечивать, чтобы политика 
по назначениям и вознаграждениям в банке не противоречила 
стратегии по управлению кредитным риском.»;

 − пункт 12-1 изложить в следующей редакции:
«12-1. Внутренний аудит системы внутреннего контроля кредитного 

риска должен проводиться ежегодно для определения соответствия 
деятельности банка по кредитованию кредитной стратегии, политике 
банка и выявления недостатков в процессе управления кредитным 
риском, в кредитной политике и в процедурах по кредитованию.

Также банку необходимо, в рамках внутреннего аудита, оценивать 
систему внутреннего контроля кредитного риска, обусловленного 
валютным риском, в том числе классификацию кредитов/активов 
в соответствии с установленными требованиями Национального 
банка.

Информация по последующему исполнению корректирующих 
мероприятий по недостаткам, выявленным в результате внутреннего 
аудита системы внутреннего контроля кредитного риска, должны 
периодически, но не реже одного раза в полгода передаваться Совету 
директоров банка и, как минимум, не реже одного раза в квартал 
в Комитет по аудиту.»;

 − пункт 24 признать утратившим силу;
 − абзац шестой пункта 25 изложить в следующей редакции:

«- документ из государственных органов о регистрации (если 
заемщик - юридическое лицо или физическое лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность на основе свидетельства 
или патента) за исключением, кредитов, выданных в рамках 
правительственных программ, направленных на развитие сельского 
хозяйства;»;

 − абзац четвертый пункта 26 изложить в следующей редакции:
«- право клиента обратиться к банку в последующем с просьбой 

о реструктуризации кредита;»;
 − в пункте 31 слова «п.30» заменить словами «пункте 30»;
 − пункт 42 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«- обязанность банка прекратить начисление неустойки 
(штрафов, пени) по истечении 15 дней с момента направления 
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извещения о начале процедуры обращения взыскания на предмет 
залога по кредиту заемщика - физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя без образования юридического 
лица, при этом размер неустойки (штрафа, пени), начисленной 
за весь период действия кредита не должен превышать 20 процентов 
от суммы выданного кредита;»;

 − в пункте 55:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- предмет залога и его рыночная стоимость (при необходимости 

с учетом применения установленных коэффициентов);»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- другие требования, а также обязанности сторон по отношению 

к залогу в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики.»;

 − первое предложение пункта 61 исключить;
 − в пункте 75:

шестой абзац изложить в следующей редакции:
«- в случае необходимости, разработку программы изменения 

структуры задолженности (пересмотр графика платежей по возврату 
кредита и выплате процентов, изменение форм кредитования, 
проведения реструктуризации и др.).»;

дополнить пункт абзацами следующего содержания:
«При реструктуризации кредита, банку необходимо рассматривать 

текущее финансовое состояние и степень доверия банка к заемщику. 
Банк может реструктуризировать кредит, только в том случае если 
заемщик имеет реальные возможности по исполнению своих 
обязательств по измененным условиям своего кредита, что должно 
подтверждаться проведенным анализом и соответствующими 
документами.

Кредитное досье заемщика, чей кредит был реструктурирован, 
должно включать в себя всю информацию о текущем финансовом 
состоянии заемщика и его возможности погасить кредит, 
а также информацию и соответствующие документы о проведенной 
реструктуризации.»;
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 − в первом абзаце пункта 79 слово «ежемесячной» заменить 
словом «ежеквартальной»;

 − дополнить пунктом 80-1 следующего содержания:
«80-1. Банк может инициировать процедуру обращения 

взыскания на заложенное недвижимое имущество по кредиту при 
систематическом нарушении исполнения обязательств заемщиком 
более чем на три последовательных месяца (согласно действующему 
графику погашения клиента), предшествующих дате направления 
извещения о начале процедуры обращения взыскания на предмет 
залога во внесудебном порядке.»

 − в Приложении 1 к Положению:
второй абзац пункта 22 изложить в следующей редакции:
«- рыночная стоимость залога (при необходимости с учетом 

применения установленных коэффициентов);»;
восьмой абзац пункта 25 изложить в следующей редакции:
«- рыночная стоимость залога (при необходимости с учетом 

применения установленных коэффициентов);»;
 − Приложение 5 к Положению признать утратившим силу.
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Редакционные уточнения

В журнале «Нормативные акты Национального банка Кыргызской 
Республики» № 14 за 2017 год:

 − в пункте 5 Содержания, изложенном на официальном 
языке (стр. 8) датой официального опубликования постановления 
Правления Национального банка Кыргызской Республики от 
27 декабря 2017 года № 2017-П-11\54-1-(БС) «Об Основных 
направлениях развития банковской системы на 2018-2021 годы» 
на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской 
Республики считать - 2 ноября 2018 года.
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