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

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

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-жылдын 12-августундагы № 43/2

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн
мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 7,
43-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы
№ 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү
тууралуу» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо
тиркелет) бекитилсин.
2. Төлөм системалары башкармалыгы бул токтомду белгиленген
тартипте
мамлекеттик
каттоодон
өткөртүлүшү
үчүн
Кыргыз
Республикасынын Улуттук статистика комитетине жөнөтсүн.
3. Юридика башкармалыгы:
–– Кыргыз Республикасынынын Улуттук статистика комитетинде
каттоодон өткөндөн кийин бул токтомду Улуттук банктын расмий
сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;
–– расмий
жарыялангандан
кийин
бул
токтомду
Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
реестрине чагылдырылышы үчүн Кыргыз Респубикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
4. Токтом 2015-жылдын 1-сентябрынан тартып күчүнө кирет.
5. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы
жана Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы Улуттук банктын Башкы
китебинде, Пакеттик клиринг системасында жана Айкын убакыт
ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасында төлөм коддорунун
маалымдамасына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизишсин.
6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз
Республикасынын Финансы министрлигин жана республиканын
коммерциялык банктарын тааныштырсын.
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7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынын Төрагасынын
орун басары, айым Б.Ж. Жеенбаевага ыйгарылсын.

Төраганын милдетин аткаруучу		

9
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасынын 2015-жылдын
12-августундагы № 43/2 токтомуна
Тиркеме
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн
мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна
өзгөртүүлөр жана толуктоолор
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын
30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик
классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр
жана толуктоолор киргизилсин:
жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн
мамлекеттик классификаторунун:
1. «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
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11113200

Пайыздарга салык

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

Транспорттук каражаттарга салык

11312110

Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына
салык

11312120

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
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11410000

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы
салыктар

11411000

Кошумча нарк салыгы (КНС)

11411100

Кыргыз Республикасынын аймагындагы ѳндүрүлүүчү
товарларга жана кызмат кѳрсѳтүүлѳргѳ КНС

11411200

ЕАЭСке кошулууга чейин Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга КНС

11411300

Кыргыз Республикасынын аймагына Евразия
Экономикалык Союзуна мүчѳ ѳлкѳлѳрдѳн ташылып
келинүүчү товарларга КНС

11411400

Кыргыз Республикасынын аймагына үчүнчү ѳлкѳлѳрдѳн
ташылып келинүүчү товарларга КНС

11412000

Сатуудан салык

11412100

Сатуудан салык

11413000

Автомобиль жолун пайдалангандык үчүн салык

11413100

Автомобиль жолун пайдалангандык үчүн салык

11414000

Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу үчүн
чегерүүлөр

11414100

Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу үчүн
чегерүүлөр

11420000

Акциз салыгы

11421000

КР 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
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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 жана күмүштөн зергер буюмдар

11421420

Башка акциздик товарлар

11422000

ЕАЭСке 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

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
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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

Кыргыз Республикасынын аймагына Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттерден ташылып
келинүүчү товарларга акциз салыгы

11423100

Кыргыз Республикасынын аймагына Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттерден ташылып келинүүчү
товарларга акциз салыгы

11424000

Кыргыз Республикасынын аймагына үчүнчү өлкөдөн
ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы

11424100

Кыргыз Республикасынын аймагына үчүнчү өлкөдөн
ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы

11440000

Жер казынасын пайдалангандык үчүн салык

11441000

Бонустар

11441100

Күйүүчү пайдалуу кендер

11441110

Мунай

11441120

Күйүүчү газдар

11441130

Көмүр

11441190

Дагы башка күйүүчү пайдалуу кендер

11441200

Металл пайдалуу кендер

11441210

Асыл металлдар

11441220

Сымап

11441230

Сурьма

11441240

Калай, вольфрам
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11441290

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар

11441300

Металл эмес пайдалуу кендер

11441310

Беттегич таштар

11441320

Курулуш куму

11441330

Гипс

11441340

Акиташ, курулуш ташы

11441350

Түстүү таштар (самоцветы)

11441390

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл
эместер

11441400

Жер алдындагы суулар

11441410

Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн арашан жана тузсуз
суулар

11441420

Бальнологиялык дарылоо үчүн арашан суулар

11441430

Жылытуу үчүн ысык суулар

11441440

Ичүүчү жана техникалык суулар

11442000

Роялти

11442100

Күйүүчү пайдалуу кендер

11442110

Мунай

11442120

Күйүүчү газ

11442130

Көмүр

11442190

Дагы башка күйүүчү пайдалуу кендер

11442200

Металл пайдалуу кендер

11442210

Асыл металлдар

11442220

Сымап

11442230

Сурьма

11442240

Калай, вольфрам

11442290

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар

11442300

Металл эмес пайдалуу кендер

11442310

Беттегич таштар

11442320

Курулуш куму

11442330

Гипс

11442340

Акиташ, курулуш ташы
15

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 7, 2015

11442350

Түстүү таштар (самоцветы)

11442390

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл
эместер

11442400

Жер алдындагы суулар

11442410

Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн арашан жана тузсуз
суулар

11442420

Бальнологиялык дарылоо үчүн арашан суулар

11442430

Жылытуу үчүн ысык суулар

11442440

Ичүүчү жана техникалык суулар

11442490

Дагы башка жер астындагы суулар

11500000

Эл аралык соодага жана операцияларга салыктар»

11510000

Бажы төлөмдөрү

11511000

Ташылып келинүүчү товарларга бажылык төлөмдөр

11511100

Кыргыз Республикасын ЕАЭСке кошулганга чейин төлөөгө тийиш болгон ташып келүүлөргө бажы алымдары

11511200

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

11511300

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

11511400

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

11511500

Бажы алымдарынын, салыктардын бирдиктүү коюмдары
боюнча бажылык төлөмдөр

11511600

Бажылык жыйынды төлөм

11512000

Ташып чыгуу продукциясына бажы төлөмдөрү

11512100

Экспортко бажы алымы

11512200

Экспортко сезондуу бажы алымы

11513000

Бажы жыйымдары

11513100

Чет өлкөлүк автоташуучулардан жыйымдар

11513200

Бажы тариздөөсү үчүн жыйымдар

11514000

Башка бажы жыйымдары жана төлөмдөрү

11514100

Башка бажы жыйымдары жана төлөмдөрү
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11515000

ЕАЭСке башка мүчө мамлекеттердин эсебине чет
өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө
бөлүштүрүлгөн бажы алымдары токтотулган

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

11515400

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

11516000

ЕАЭСке 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
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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

11519000

Чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган ташып
кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүлүшү
башка-мүчө-мамлекеттерде токтотулган

11519100

Казакстан Республикасынын чет өлкөлүк валютада
эсептерге которулган ташып кирүү бажы алымдарын
бөлүштүрүлүшү башка-мүчө-мамлекеттерде токтотулган

11519200

Беларусь Республикасынын чет өлкөлүк валютада
эсептерге которулган ташып кирүү бажы алымдарын
бөлүштүрүлүшү токтотулган

11519300

Россия Федерациясынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган ташып кирүү бажы алымдарын
бөлүштүрүлүшү токтотулган

11519400

Армения Республикасынын чет өлкөлүк валютада
эсептерге которулган ташып кирүү бажы алымдарын
бөлүштүрүлүшү токтотулган

11520000

Ташып келүүлөргө бажы алымдары

11521000

ЕАЭСке кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык мүчө
мамлекеттерден түшүүчү ташып келүүлөргө бажы
алымдары

11521100

Казакстан Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө
бажы алымдары
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11521200

Беларусь Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө
бажы алымдары

11521300

Россия Федерациясынан түшүүчү ташып келүүлөргө
бажы алымдары

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

ЕАЭСтин 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
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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

11524300

Россия Федерациясынан түшүүчү атайын, демпингге
каршы жана компенсациялык алымдар

11524400

Армения Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге
каршы жана компенсациялык алымдар

11600000

Дагы башка салыктар жана жыйымдар

11610000

Дагы башка салыктар жана жыйымдар

11611000

Дагы башка салыктар жана жыйымдар

11611100

Республикалык бюджеттин башка салыктары жана жыйымдары

11611200

Жергиликтүү бюджетин башка салыктары жана жыйымдары

12000000

Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр

12100000

Социалдык камсыздоого төгүмдөр/чегерүүлөр

12110000

Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү

12110100

Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү

12110200

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна негизги карыз
боюнча кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү

12110300

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна мөөнөтү узартылган карыз боюнча кызматкерлердин камсыздандыруу
төгүмдөрү

12110400

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна өтүүчү карыз
боюнча кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү

12120000

Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү

12120100

Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү
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12120200

Жумуш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин негизги
карыз боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик
топтомо пенсиялык фондунан тышкары)

12120300

Жумуш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин мөөнөтү
узартылган боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү
(Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары)

12120400

Жумуш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин өтүүчү
карыз боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик
топтомо пенсиялык фондунан тышкары)

12130000

Жеке эмгек ишмердигин жүргүзгөндөрдөн
камсыздандыруу төгүмдөрү

12130100

Жеке эмгек ишмердигин жүргүзгөндөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрү

12130200

Полюс боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик
топтоо пенсиялык фонддон башка)

12130300

Мамлекеттик топтоо пенсиялык фонд боюнча полюс
боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү

12140000

Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөгөн камсыздандыруу төгүмдөрү

12140100

Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөгөн камсыздандыруу
төгүмдөрү

12150000

Айылдык товар өндүрүүчүлөрдөн камсыздандыруу
төгүмдөрү

12150100

Айылдык товар өндүрүүчүлөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрү

12200000

Социалдык муктаждыкка дагы башка төгүмдөр/чегерүүлөр

12210000

Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү

12210100

Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү

12220000

Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү/
чегерүүлөрү

12220100

Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү

12230000

Дагы башка төгүмдөр/чегерүүлөр

12230100

Дагы башка төгүмдөр/чегерүүлөр
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12300000

Социалдык фонддун башка кирешелери

12310000

Социалдык фонддун башка кирешелери

12310100

Социалдык фонддун башка кирешелери

12310200

Капиталдаштырылуучу суммалар боюнча төлөө

12310300

Регресс доолор боюнча төлөө

12310400

Берилген мөөнөтүн узартуу боюнча пайыздар

12320000

Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар

12320100

Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар

13000000

Алынган расмий трансферттер

13100000

Чет өлкөдөн алынган трансферттер

13110000

Чет өлкөлүк мамлекеттердин өкмөттөрүнөн

13111000

Чет өлкөлүк мамлекеттердин өкмөттөрүнөн

13111100

Учурдагы

13111200

Капиталдык

13120000

Эл аралык уюмдардан

13121000

Эл аралык уюмдардан

13121100

Учурдагы

13121200

Капиталдык

13300000

Мамлекеттик башкаруу секторунун трансферттери

13310000

Жергиликтүү бюджеттерге гранттар

13311000

Жергиликтүү бюджеттерге гранттар

13311100

Категориялык гранттар

13311200

Теңөөчү гранттар

13311300

Түрткү берүүчү гранттар

13320000

Өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү
каражаттар

13321000

Өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү
каражаттар

13321100

Айлык акыны жогорулатууга өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар

13321200

1-4 класстардын окуучуларынын тамактануусуна өз ара
эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар

13321300

Республикалык бюджеттен өз ара эсептешүүлөр боюнча
өткөрүлүп берилүүчү дагы башка каражаттар
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13321400

Жергиликтүү бюджеттен өз ара эсептешүүлөр боюнча
өткөрүлүп берилүүчү каражаттар

13321500

Жергиликтүү бюджеттердин деңгээлдери ортосунда
өткөрүлүп берилүүчү каражаттар

14000000

Салыктык эмес кирешелер

14100000

Менчиктен жана пайыздардан кирешелер

14110000

Пайыздар

14111000

Депозиттер боюнча пайыздар

14111100

КР Улуттук банкында турган Өкмөттүн депозиттери боюнча пайыздар

14112000

Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар

14112100

Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча
пайыздар

14120000

Дивиденддер жана пайда

14121000

Дивиденддер

14121100

Мамлекеттик акциялардын пакетине кошуп эсептелген
дивиденддер

14122000

Пайда

14122100

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасы

14122200

Мамлекеттик ишканалардын пайдасы

14150000

Ижара акысы

14151000

Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу
отунду иштеткендиги үчүн акы

14151100

Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштеткендиги 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 четиндеги жайыттардын ижарасы үчүн акы

14152400

Интенсивдүү пайдалануудагы зонадагы жайыт ижарасы
үчүн акы

14152500

Алыскы жайыт ижарасы үчүн акы
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14152600

Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы

14152700

Токой ресурстарын пайдалануу акысы

14152800

Суу ресурстарын пайдалануу акысы

14152900

Жаратылыш активдерин пайдалануу үчүн дагы башка
төлөмдөр

14153000

Мүлк ижарасы үчүн акы

14153100

Мамлекеттик менчикте турган жайлардын, имараттардын
жана курулмалардын ижара акысы

14153200

Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы

14153900

Дагы башка мүлк ижарасы үчүн акы

14200000

Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн
кирешелер

14220000

Административдик жыйымдар жана төлөмдөр

14221000

Жыйымдар жана төлөмдөр

14221100

Лицензия берүү акысы

14221200

Сертификаттарды жана башка уруксат берүү документтерин берүү акысы

14221300

Лотерея ишин жүргүзүү укугу үчүн акы

14221400

Транспорт каражаттарын каттоо жана кайра каттоо
акысы

14221500

Альтернативдүү кызмат өтөө жана чакыруу мобилизациялык резерв үчүн акы

14221600

Айдоочунун күбөлүгүн алуу укугуна экзамен алуу, автотранспорт каражатын кароодон өткөрүү жыйымы

14221700

Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым

14221800

Автоторанспортту токтотуу үчүн жыйым

14221900

Дагы башка төлөмдөр жана жыйымдар

14222000

Мамлекеттик алымдар

14222100

Каттоо органдары алуучу мамлекеттик алым

14222200

Юстиция органдары алуучу мамлекеттик алым

14222300

Сот органдары алуучу мамлекеттик алым

14222400

Дагы башка мамлекеттик алымдар
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14222500

Декларациялоодо нотариалдык аракеттерди жасоо үчүн
алынуучу мамлекеттик алым

14223000

Бир жолку декларациялык төлөм

14223100

Бир жолку декларациялык төлөм

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

Саламаттык сактоо чөйрөсүндө кызмат көрсөтүү үчүн
кош төлөм

14231600

Стоматологиялык жардам көрсөтүү үчүн акы

14231700

Дезинфекциялык, дезинсекциялык жана дератизациялык жумуштарды жүргүзүү, дарылоо-профилактикалык
препараттарды даярдоо акысы

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
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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
берүүгө уруксат берүү үчүн акы

14233300

Интернет-журналда илимий статьяларды жарыялоо үчүн
акы

14233400

Жолугушуу үчүн бөлмөлөрдү берүү үчүн акы

14233900

Классификацияланбаган социалдык кызмат көрсөтүүлөр
үчүн акы

14234000

Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башка документтерди берүү кызматтары

14234100

Байланыш жабдууларына жана кызматтарына ылайык
келүү сертификатын берүү үчүн акы

14234200

Тез жана контракттык кызматтын аскер милдеттүүлөрүнө, аскер кызматчыларына аскердик-эсепке алуу
документтеринин дубликаттарын берүүгө акы

14234300

Диплом/аттестатты берүү, илимий даражаны ыйгаруу
жана илимий билимдерди ыйгаруу жөнүндө документтерди нострификациялоо үчүн акы

14234400

Маалымдамаларды, күбөлүктөрдү, ишеним каттын жана
полистин дубликатын берүү акысы

14234500

Лабораториялардын, продукцияны, персоналды жана
башкалардын компетенттүүлүгүн ырастоо үчүн акы

14234600

Сертификаттарды берүү акысы

14234700

Мамлекеттик каттоо акысы

14234900

Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башкаларды берүү боюнча классификациялан баган кызмат
көрсөтүүлөргө акы
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14235000

Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза боюнча
кызмат көрсөтүүлөр

14235100

Баалуу металлдардан зергер жана башка тиричилик
буюмдарын пробирлоо жана эн тамгалоо акысы

14235200

Пландан тышкары иштерди жүргүзүү үчүн акы

14235300

Экспертиза жана изилдөө жүргүзүү үчүн акы

14235400

Тестирлөөнү жана билимдерди текшерүүнү жүргүзүү
акысы

14235500

Талдоо жана изилдөө жүргүзүү акысы

14235600

Ветеринардык жана клиникалык кароо акысы

14235900

Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр

14236000

Маалымат берүү жана басып чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрү

14236100

Диссертациялардын авторефераттары жана диссертациялар боюнча маалыматты көрсөтүү акысы

14236200

Статистикалык байкоолорду жүргүзүү, статистикалык
маалыматты берүү акысы

14236300

Маалыматты издөө, тандоо жана берүүнү жургүзүү
акысы

14236400

Ар кандай иш чараларды уюштуруу, жүргүзүү акысы

14236500

Документтерди убактылуу пайдаланууга берүү акысы

14236600

Документтерди тариздөө жана жарандарды документтөө
акысы

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

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
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14237600

Келишимдер боюнча объектилерди кайтаруу жана коопсуздугун камсыз кылуу акысы

14237700

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

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

Өткөрүү-техникалык, суу астында ишти жана дайвингди
уюштуруу жана жүргүзүү акысы

14238900

Кызмат көрсөтүүнүн башка классификацияланбаган
түрлөрү үчүн акы

14239000

Дагы башка түшүүлөр

14239100

Менчиктештирүүдө сатуудан жогорку баалардан алынган
чегерүүлөр

14239200

Мамматрезервди брондон чыгаруудан алынган чегерүүлөр

14239300

Мурда берилген бюджеттик ссудалардан чегерүүлөр

14239400

Дагы башка түшүүлөр

14300000

Айыптар, санкциялар, конфискациялар

14310000

Административдик айыптар,санкциялар, конфискациялар

14311000

Административдик айыптар,санкциялар, конфискациялар

14311100

Административдик айыптар
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14311200

Ашкереленген контрабанданы сатып өткөрүүдөн
түшүүлөр

14311300

Конфискацияланган мүлктү сатып өткөрүүдөн түшүүлөр

14311400

Контролдук-көзөмөл чараларын жүргүзүүдөн түшүүлөр

14311500

Экономикалык кылмыштар боюнча келтирилген зыяндын
ордун толтуруу

14320000

Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар,санкциялар, конфискациялар

14321000

Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар,санкциялар, конфискациялар

14321100

Негизги карыз боюнча айыптык санкциялар

14321200

Узартылган карыз боюнча айыптык санкциялар

14321300

Өтүүчү карыз боюнча айыптык санкциялар

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

Дагы башка салыктык эмес кирешелер

14511300

Курстук пайда/чыгым

14511400

Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө
жана күтүүгө чегерүүлөр

2. «Мамлекеттик бюджеттен чыгашалар боюнча төлөмдөр» 2-бөлүмү
төмөнкү редакцияда берилсин
Төлөмдүн
Төлөм багытынын аталышы
коду
20000000 МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТТЕН ЧЫГАШАЛАР БОЮНЧА
ТӨЛӨМДӨР
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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 төгумдөр/чегерүү

21210000

Социалдык Фондго төгумдөр

21211000

Социалдык Фондго төгумдөр

21211100

Пенсиялык фондго төгумдөр

21211200

Медициналык камсыздандыруу фондуна төгумдөр

22000000

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

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
22122200

Телефондук кызмат көрсөтүү жана факсимилдик
байланыш
Уюлдук байланыш кызматын көрсөтүү

22122300

Фельдъегердик байланыш кызматын көрсөтүү

22122400

Почтолук байланыш кызматын көрсөтүү
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22122500
22122900

Телерадиопрограммаларды трансляциялоо боюнча
кызмат көрсөтүүгө акы
Дагы башка байланыш кызматын көрсөтүү

22130000

Ижара акысы

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 куйуучу майлар

22141200

Запастык бөлүктөрду алуу

22141300

Транспорт каражаттарын тейлөө

22141900

Дагы башка транспорт кызматын көрсөтүү

22150000

Дагы башка кызмат көрсөтүүну алуу

22151000

Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу

22151100

Юридикалык кызмат көрсөтүү

22151200

Консультант кызматын көрсөтүү

22151400
22152000

Маалымат технологияларынын тармагындагы тейлөө
кызматтары
Мүлк абалын күтүү кызматы

22152100

Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы

22152200

Тарых жана маданият эстеликтерин реставрациялоо

22152900
22153000

Имарат, жайларды жана мүлктөрду күтүүнүн дагы башка
кызматтары
Мамлекеттик кызматчыларды жана калкты окутуу

22153100

Мамлекеттик кызматчыларды окутуу

22153200

Кыска мөөнөттүү негизде кесиптик техникалык билим
беруу окуу жайларында эрезеге жеткен калкты окутуу
жана кайра окутуу
Башка тейлөө кызматтарына төлөөгө байланышкан
чыгымдар
Өкүлчүлүк чыгашалары

22154000
22154100
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22154200
22154300
22154900
22160000
22161000
22161100
22170000
22171000
22171100
22171200
22172000

Бланктарды, медальдарды, значокторду даярдоо үчүн
чыгымдар
Маалыматтык-коммуникациялык кызматтарды көрсөтүүгө
акы
Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы
башка кызмат көрсөтүу
Бирдиктуу статьялар тарабынан берилген
чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо
системасында
Бирдиктуу статьялар тарабынан берилген чыгашалар,
коомдук саламаттыкты сактоо системасында
Бирдиктуу статьялар тарабынан берилген чыгашалар,
коомдук саламаттыкты сактоо системасында
Медициналык товарларды жана кызматтарды сатып
алуу
Медициналык багыттагы медикаменттерди жана
буюмдарды алуу
Медициналык багыттагы медикаменттерди жана
буюмдарды алуу
Инсулин жана инсулиндүү препараттарды алуу

22180000

Медициналык кызматтарды сатып алууга
байланышкан чыгымдар
Лабораториялык жана диагностикалык изилдөөлөрдү
сатып алуу үчүн чыгымдар
Тамак-аш азыктарын алуу

22181000

Тамак-аш азыктарын алуу

22181100

Тамак-аш азыктарын алуу

22181200

Тамак-аш азыктарына төлөмдөрдү компенсациялоо

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
Курулмаларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар

22172100

22211200
22211300
22220000

Камсыз кылууларды жана шаймандарды учурдагы
оңдоого кеткен чыгымдар
Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана
материалдарды алуу
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22221000
22221100
22221200
22230000
22231000
22231100
22240000

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана
материалдарды алуу
Камсыз кылууларды алуу
Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка предметтерди
жана материалдарды сатып алуу
Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын
формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана
оңдоо
Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын
формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана
оңдоо
Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын
формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо

22241100

Көмүрдү сатып алуу жана отундун башка түрлөрүн
алуу
Көмүрдү сатып алуу жана отундун башка түрлөрүн
алуу
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
Башка күзөт кызматтарын сатып алуу

22241000

22251900
22260000
22261000
22261100

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу,
жайгаштыруу жана тындыруу боюнча банктардын
кызматтарын төлөөгө чыгашалар
Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу,
жайгаштыруу жана тындыруу боюнча банктардын
кызматтарын төлөөгө чыгашалар
Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу,
төлөөгө байланышкан каржы кызматтары

22261200

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу,
төлөөгө байланышкан башка кызматтары

22261300

Улуттук банктын, коммерциялык банктардын, финансыкредиттик мекемелердин башка кызматтары

22261400

Казына системасын тейлөө боюнча акционердиккоммерциялык банктардын кызматтары
Коммуналдык кызматтар

22300000
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22310000

Сууга акы

22311000

Сууга акы

22311100

Сууга акы

22320000

Электр энергиясына акы

22321000

Электр энергиясына акы

22321100

Электр энергиясына акы

22330000

Жылуулук энергиясына акы

22331000

Жылуулук энергиясына акы

22331100

Жылуулук энергиясына акы

22340000

Газга акы

22341000

Газга акы

22341100

Газга акы

22350000

Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы

22351000

Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы

22351100

Лифтти колдонуу үчүн акы

22351200
24000000

Унаа токтотуучу жайлардын жана гараждардын
ижарасына акы
Пайыздар

24100000

Резидент эместерге пайыздар

24110000

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

24111000
24111100
24200000

Мамлекеттик башкаруу секторунан тышкары
резиденттерге төлөнүүчү пайыздар

24210000

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды
төлөө
Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды
төлөө
Мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча
пайыздарды төлөө

24211000
24211100
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24211200
24220000
24221000
24221100
24300000
24310000
24311000
24311100

Мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча
пайыздарды төлөө
Индексацияланган суммалар боюнча калктын
карызын төлөө
Индексацияланган суммалар боюнча калктын
карызын төлөө
Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын
төлөө
Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка
бирдиктерине пайыздар
Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка
бирдиктерине пайыздарды төлөө
Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка
бирдиктерине пайыздарды төлөө

25000000

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка
бирдиктерине пайыздарды төлөө
Субсидиялар

25100000

Мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

25110000

25111100

Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга
субсидиялар
Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга
субсидиялар
Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

25120000

Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

25121000

Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

25121100

Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

25200000

Менчик ишканаларга субсидиялар

25210000

Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар

25211000

Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар

25211100

Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар

25220000

Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар

25221000

Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар

25221100

Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар

26000000

Гранттар

26100000

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө гранттар

26110000

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы
гранттар

25111000
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26111000
26111100
26120000

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы
гранттар
Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар

26200000

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык
гранттар
Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык
гранттар
Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык
гранттар
Эл аралык уюмдарга гранттар

26210000

Эл аралык уюмдарга учурдагы гранттар

26211000
26211100

КМШ алкагында эл аралык уюмдарга жана
бирикмелерге төгүмдөр
Эл аралык уюмдарга төгүмдөр

26211200

КМШ алкагында интеграциялык бирикмелерге төгүмдөр

26121000
26121100

26211900

Дагы башка кайтарымсыз которуулар

26220000

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар

26221000

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар

26221100

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар

26300000

26311000

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка
бирдиктерине гранттар
Мамлекеттик башкаруу секторунун башка
бирдиктерине учурдагы гранттар
Жергиликтүү бюджеттерге гранттар

26311100

Категориялык гранттар

26311200

Теңештирүү гранттары

26311300

Түрткү беруучу гранттар

26312000

өз ара эсептешүүлөр боюнча берилүүчү каражаттар

26312100

Республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджетке өз ара
эсептешуулөр боюнча өткөрулуп берилуучу каражаттар

26312200

Жергиликтүү бюджеттен республикалык бюджетке өз ара
эсептешуулөр боюнча өткөрулуп берилуучу каражаттар

26312400
26313000

Жергиликтүү бюджеттердин деңгээлдери ортосунда
өткөрүлүп берилуучу каражаттар
Субвенциялар

26313100

Социалдык фондго субвенциялар

26310000
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26320000

27000000

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка
бирдиктерине капиталдык гранттар
Мамлекеттик башкаруу секторунун башка
бирдиктерине капиталдык гранттар
Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине
капиталдык гранттар
Социалдык жөлөк пулдар жана төлөмдөр

27100000

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул

27110000

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул

27111000

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул

27111100

Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын
базалык бөлүгү
Бийик тоолуу шартта жана жетүүгө кыйын райондордо
иштегендиги үчүн жеңилдик пенсиясы
Аскер кызматчыларына пенсиялар

26321000
26321100

27111200
27111300
27111400
27111500
27111600
27112000
27112100
27113000
27113100
27113200

Көп балалуу энелерге жана бала кезинен майыптардын
энелерине пенсиялар
Калктын айрым категорияларына пенсиялар
Бийик тоолуу шартта жана жетүүгө кыйын райондордо
иштегендиги үчүн жеңилдик пенсиясы
Аскер кызматчыларын мамлекеттик милдеттүү
камсыздандыруу
Аскер кызматчылары курман болгон, майыптык
алган учурда аларды мамлекеттик милдеттүү өздүк
камсыздандыруу
Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча
төлөөлөр
Электр энергиясы үчүн пенсияларга компенсациялык
төлөөлөр
Иште жаракат алганы үчүн компенсациялык төлөөлөр

27113300

Чернобыль АЭСда авариянын кесепеттерин жоюунун
катышуучуларына компенсациялык төлөмдөр

27114000
27114100

Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча үстөк
акы
Майыптар пенсиясына үстөк акы

27114200

өзгөчө эмгек сиңиргендиги үчүн пенсияга үстөк акы

27115000

Калкты медициналык камсыздандыруу
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27115100
27115200
27115300

16 жашка чейинки балдарды медициналык
камсыздандыруу
Пенсионерлерди медициналык камсыздандыруу

27200000

Социалдык жөлөк пул алган адамдарды медициналык
камсыздандыруу
Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул

27210000

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул

27211000

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул

27211100

Аз камсыз болгон уй булөлөргө жөлөк пул

27211200

Бала төрөлгөндө бир жолку жөлөк пул

27211300

Бала 1,5 жашка чыкканга чейин энеге жөлөк пул

27211400

Жумушсуздук боюнча жөлөк пул

27211500

Калкка социалдык төлөөлөр

27211600
27212000

Баккан адамынан айрылганга байланыштуу
компенсациялык төлөөлөр
Дагы башка социалдык жөлөк пул жана төлөөлөр

27212100

Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөк пул

27212200

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул

27212300

Сөөк коюуга жөлөк пул төлөө

27213000

27214100

Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана
калкка жеңилдиктер
Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка
жеңилдиктер
Калктын ишке орношуусуна көмөк көрсөтүү боюнча
дагы башка чыгашалар
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 уй бүлө мучөлөрүнүн ден
соолугун чыңдоо иш-чараларына чыгашалар

27216000

Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка
кайтарымсыз жардам
Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз
жардам

27213100
27214000

27216100
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28000000

Башка чыгашалар

28200000

Дагы башка ар түрдүү чыгашалар

28210000

Стипендиялар

28211000

Стипендиялар

28211100

Стипендиялар

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
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-жылдын 14-августундагы № 44\1

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 12-августундагы
№ 43/2 «Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын
30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик
классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү
жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүү
киргизүү тууралуу
Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 12-августунан тартып
Евразия экономикалык кызматташуу бирлигине расмий өтүшүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик
салык кызматынын республиканын аймагына бажы тариздөөсүнөн өткөрбөстөн товарлардын алынып келинишине байланыштуу төлөмдөрдүн
түшүп жатышын жана банк системасында төлөм багыттарынын жаңы
коддорун кыска мөөнөт аралыгында белгилөө зарылчылыгын камтыган кайрылуусун эске алып, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамдын 7 жана 43-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 12-августундагы № 43/2
«Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4
«Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө»
токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:
Жогоруда белгиленген токтомдун 4-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«4. Токтом кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет.».
2. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз
Республикасынын Финансы министрлигин жана республиканын коммерциялык банктарын тааныштырсын.
3. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, айым Б.Ж.Жеенбаевага ыйгарылсын.
Төраганын милдетин аткаруучу			
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-жылдын 19-августундагы № 45\1

«Евразия экономикалык бирлигинин алкагында Кыргыз
Республикасы тарабынан башка мамлекеттер менен биргеликте
түзүлгөн эл аралык уюмдарга Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын кредит берүүсү жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамынын 5, 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Кароого сунушталган «Евразия экономикалык бирлигинин
алкагында Кыргыз Республикасы тарабынан башка мамлекеттер менен
биргеликте түзүлгөн эл аралык уюмдарга Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын кредит берүүсү жөнүндө» жобо (кошо тиркелет)
бекитилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
–– бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
–– расмий
жарыялангандан
кийин
бул
токтомду
Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен
Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн тааныштырсын.
5.
Ушул
токтомдун
аткарылышына
контролдук
Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Н.
Жениш мырзага жүктөлсүн.
Төрага					
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«Евразия экономикалык бирлигинин алкагында Кыргыз
Республикасы тарабынан башка мамлекеттер менен биргеликте
түзүлгөн эл аралык уюмдарга Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын кредиттерди берүүсү жөнүндө» жобо
1. Жалпы шарттар
1. Бул жободо, Кыргыз Республикасы тарабынан (мындан ары –
Улуттук банк) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Евразия
экономикалык бирлигинин алкагында башка мамлекеттер менен
биргеликте Кыргыз Республикасында түзүлгөн өз ишин мамлекеттер
аралык жана/же өкмөттөр аралык келишимдердин жана уставдын
негизинде жүзөгө ашырган эл аралык уюмдарга (мындан ары - Уюм)
республиканын экономикасын өнүктүрүүгө өбөлгө түзүүсү максатында
кредит берүү тартиби аныкталган.
2. Улуттук банк кредиттерди Кыргыз Республикасынын «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 5 жана
33-беренелерине, ушул жобого жана Улуттук банк менен Уюмдар
ортосунда түзүлгөн, Кредит берүү боюнча башкы келишимге ылайык
сунуштайт. Кредит берүү боюнча башкы келишимдин типтүү формасы
ушул жобого карата 1-тиркемеде келтирилген.
3. Кредит мөөнөттүндө төлөө, төлөөгө жөндөмдүүлүк, өз учурунда
кайтаруу жана камсыздоо сыяктуу кредиттөөнүн жалпы принциптерин
сактоо менен улуттук валютада сунушталат.
4. Уюмдарга кредиттер Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнө өбөлгө
түзүү жана узак мөөнөттүү экономикалык өсүшкө колдоо көрсөтүү
максатында сунушталат.
5. Улуттук банк тарабынан берилген кредиттер уюмду уюштуруу тууралуу
мамлекеттер аралык жана/же өкмөттөр аралык келишимдерде,
уюмдардын уставында аныкталган, ушул жобонун 4-пунктунун
талаптарына каршы келбегенмаксаттарга жана милдеттерди аткаруу
үчүн гана пайдаланылууга тийиш.
6. Кредит берүү шарттары жана анын көлөмү боюнча чечим Улуттук
банк Башкармасы тарабынан кабыл алынат.
7. Кредит боюнча пайыздык чен Улуттук банк Башкармасы тарабынан
белгиленет жана ал зарылчылыкка жараша, пайыздык ченди
өзгөртүүгө чейинки кеминде бир ай мурда уюмга ал тууралуу
маалымдалган шартта гана өзгөртүлүшү мүмкүн.
8. Улуттук банк уюмдарга кредиттерди андан ары пролонгациялоо
мүмкүнчүлүгү менен 6 айга сунуштайт.
9. Кредитти кайтарып берүү милдеттенмеси күрөө менен камсыздалат.
Улуттук банктагы пайызсыз депозит эсебинде турган акча
каражаттарына талап коюу укугу түрүндөгү нак эмес чет өлкө
валютасы (АКШ доллары жана/же евро) күрөө предметинен болуп
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саналат. Күрөөлүк камсыздоонун көлөмүнүн жетиштүүлүгүнө
(пайыздык туюндурууда) анын түрүнө жана башка параметрлерине
карата талаптар Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленет.
2. Колдонулган терминдер жана түшүнүктөр
10. Уюмдарга берилген кредиттер жөнүндө башкы келишим (мындан
ары – Башкы келишим) – бул Улуттук банк менен уюм ортосунда
түзүлгөн, Улуттук банктын уюмдарга кредит берүү шарттарын жана
тартибин, андан улам келип чыккан укуктук мамилелерди жөнгө салуу
эрежелерин аныктаган, кат жүзүндө таризделинген келишим. Башкы
келишим ушул жобого карата 1-тиркемеде көрсөтүлгөн формада
жана уюмдар жобонун 14-пунктунда көрсөтүлгөн шарттарга ылайык
келген учурда түзүлөт.
11. Күрөө келишими – бул, Улуттук банк Башкармасынын чечиминин
жыйынтыгы боюнча Башкы келишимдин алкагында Улуттук банк
менен Уюм ортосунда түзүлгөн келишим. Анын негизинде Уюмдун
алган кредитти кайтарып берүүгө милдеттенмеси күрөө менен
камсыздалат. Келишимде күрөөлүк камсыздоону сунуштоо шарттары
жана тартиби аныкталат жана ал Башкы келишимдин ажырагыс
бөлүгү болуп саналат.
12. Улуттук банк Башкармасы – Улуттук банктын негизги иш багытын
аныктаган, Улуттук банктын ишине жетекчиликти жүзөгө ашырган
коллегиалдуу орган.
13. Кредиттик келишим – бул, Улуттук банк Башкармасынын чечиминин
жыйынтыгы боюнча Башкы келишимдин алкагында Улуттук банк
менен Уюм ортосунда түзүлгөн келишим. Улуттук банк анын негизинде
Уюмга улуттук валютада кредит берет. Келишимде кредитти сунуштоо
жана аны төлөө шарттары жана тартиби аныкталат, ал Башкы
келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат.
3. Кредит берүү шарттары
14. Улуттук банктан кредит алуу үчүн Уюм төмөнкү талаптарга жооп
берүүгө тийиш:
–– Кыргыз Республикасы менен Европа экономикалык бирлигине
кирген башка мамлекет (мамлекеттер) ортосунда түзүлгөн
мамлекеттер аралык жана/же өкмөттөр аралык келишимге ылайык
түзүлүп, иш алып барууга;
–– Уюмдун статусу, иш максаттары жана милдеттери аныкталган
уставга ээ болууга;
–– улуттук валютада кредиттерди тейлөө үчүн Улуттук банкта
эсептешүү эсебине ээ болууга;
–– депозиттик эсепке ээ болууга жана Улуттук банктагы күрөөлүк
камсыздоо үчүн ушул жобого карата 2-тиркемде көрсөтүлгөн
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формада чет өлкө валютасында депозиттик эсептерди ачуу жана
тейлөө келишимине кол коюуга;
–– Улуттук банк менен кол коюлган Башкы келишимге ээ болууга;
–– Улуттук банктын жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик
укуктук актыларында белгиленген талаптарга жооп берген
жетиштүү күрөөлүк камсыздоону сунуштоого;
–– алынган кредиттер жана ага тиешелүү пайыздар боюнча Улуттук
банк алдында мөөнөтүндө төлөнбөгөн акчалай милдеттенмелери
болбоого;
–– Уюмдун атынан операцияларды ишке ашырууга, анын
каражаттарын тескөөгө ыйгарым укуктуу адамдардын Уюмдун
төрагасы жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык
нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн, кол тамга үлгүлөрү менен
жооптуу адамдардын тизмесин Улуттук банкка берүүгө.
15. Уюм Улуттук банктан алган кредиттерди мамлекеттик баалуу кагаздар
рыногун кошо алганда, банктар аралык рынокто, валюта рыногунда
жана баалуу кагаздар рыногунда операцияларды жүргүзүү, ошондой
эле өз инсайдерлери менен операцияларды ишке ашыруу үчүн
пайдаланууга укугу жок. Уюм Улуттук банктан алган кредиттерди ушул
жобонун 5-пунктунда белгиленген максаттарга гана пайдаланууга
тийиш. Ушул пункттун шарттарын бузууга жол бергендиги үчүн
жоопкерчилик жободо жана Башкы келишимде аныкталат.
4. Кредит алуу тартиби
16. Уюм кредит алуу үчүн кредиттин көлөмүн, максималдуу пайдалануу
мөөнөтүн, ошондой эле күрөөлүк камсыздоону көрсөтүү менен
ыйгарым укуктуу адам тарабынан кол коюлган өтүнүч катты Улуттук
банктын дарегине жөнөтүүгө тийиш.
17. Кредит берүү, пайыздык чендер, кредит берүү шарттары, анын
мөөнөттөрү жана көлөмү тууралуу чечим Улуттук банк Башкармасы
тарабынан бекитилет.
5. Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу
18. Кредиттер күрөөлүк камсыздоо алдында гана берилет. Улуттук
банктагы пайызсыз депозит эсебинде турган акча каражаттарына
талап коюу укугу түрүндө нак эмес чет өлкө валютасы (АКШ доллары
жана/же евро) Уюмдун кредиттер боюнча күрөөлүк камсыздоосу
катары колдонулат.
19. Кредиттин камсыздоосу катары сунушталган күрөө Улуттук банктын
тиешелүү макулдугусуз күрөөгө коюлушу же үчүнчү жакка кайра
күрөөгө коюлушу мүмкүн эмес. Күрөөлүк камсыздоо катары
сунушталган акча каражаттары эгерде күрөө келишиминде башкасы
каралбаса, Уюмдун менчик укугуна таандык болууга тийиш.
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20. Күрөөлүк камсыздоонун жетишсиздиги Уюм талап кылган кредит
суммасын берүүдөн баш тартуу үчүн негиз болуп саналат.
21. Уюм Башкы келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарбай
койгон же талаптагыдай аткара албай калган, ошондой эле Башкы
келишимде жана Күрөө келишиминде каралган башка учурларда
Улуттук банк өз талабын күрөөгө коюлган каражаттардан соттук эмес
тартипте өндүрүүнү жүргүзүү аркылуу жана күрөө келишиминде,
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган шарттарга жана
талаптарга ылайык, аны соттук эмес тартипте сатып өткөрүүнүн
эсебинен толук көлөмдө канааттандырып алууга укуктуу.
22. Уюм кредит жана ага чегерилген пайыздар боюнча өз
милдеттенмелерин учурунда жана толук аткарган шартта Улуттук
банк 5 жумуш күнү ичинде күрөөнү бошотуп берүүгө тийиш.
6. Эсептешүүлөрдү жүргүзүү
23. Улуттук банк тарабынан Уюмдарга кредит берилген шартта улуттук
валютадагы акча каражаттары Уюмдун эсебине Улуттук банк менен
Уюм ортосунда тиешелүү кредиттик келишимге (Башкы келишимге
карата 1-тиркеме) жана Күрөө келишимине (Башкы келишимге карата
2-тиркеме) кол коюлуп, Күрөө келишими ыйгарым укуктуу органдарда
каттоодон өткөртүлгөндөн кийинки жумуш күнүнөн кечиктирилбестен
чегерилет.
24. Улуттук банк менен Уюм ортосунда Кредиттик келишимге жана
Күрөө келишимине кол коюу жана аларды тариздетүү Уюмга кредит
берүү жөнүндө чечим Улуттук банк Башкармасы тарабынан кабыл
алынгандан кийинки 3 жумуш күнү ичинде, ал эми ыйгарым укуктуу
органда Күрөө келишимин каттоодон өткөрүү 1 жумуш күнү ичинде
ишке ашырылууга тийиш. Күрөөлүк камсыздоо катары колдонулган
чет өлкө валютасында эсептешүүлөрдү ишке ашыруу шарттары жана
мөөнөттөрү Улуттук банк менен Уюм ортосунда кол коюлган, ушул
жобонун 2-тиркемесинде көрсөтүлгөн Улуттук банктагы күрөөлүк
камсыздоо алдында чет өлкө валютасында депозиттик эсептерди
ачуу жана тейлөө келишими аркылуу жөнгө салынат.
25. Кредиттин суммасына пайыздарды эсептөө жыл ичинде 365 күн, ай
ичиндеги күндөрдүн айкын санына жараша кредитти пайдаланган
мезгил үчүн пайыздарды эсептөөнүн төмөндө келтирилген формула
боюнча ишке ашырылат:
P = (C x I x T)/365/100, мында:
–– Р – кошуп эсептелинген пайыздар ;
–– С –кредиттин суммасы (сом);
–– I – чени (жылдык %);
–– Т – кредит берилген мөөнөт (күндөр менен).
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7. Тараптардын жоопкерчилиги жана санкциялар
26. Уюм, Кредиттик келишимди жана Күрөө келишимин тариздетүү
үчүн күрөөлүк камсыздоону өз учурунда сунуштоо, келишимдерге
кол коюп, ушул жобонун 24-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде
ыйгарым укуктуу органда Күрөө келишимин каттоодон өткөртүү үчүн
жоопкерчиликтүү болуп саналат.
27. Уюм, Улуттук банктан алынган кредитти максаттуу пайдалануу,
кредиттин негизги суммасын жана ага чегерилген пайыздарды өз
учурунда жана толук төлөө үчүн жоопкерчиликтүү болуп саналат.
28. Эгерде кредиттин негизги суммасына, ага чегерилген пайыздарга
байланыштуу кандай болбосун төлөм жана Башкы келишимден,
Кредиттик келишимден улам келип чыккан башка төлөмдөр
белгиленген мөөнөт ичинде жана/же толук көлөмдө төлөнбөй калса,
мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз катары эсептелинет жана Уюмга карата
башкы келишимде каралган айыптык санкциялар колдонулат.
29. Уюм ушул жобонун 5 жана 15-пункттарынын талаптарын бузууга жол
берсе, Улуттук банк андан кредитти мөөнөтүнөн мурда кайтарып
берүүнү жана кредитти пайдаланган айкын убакыт үчүн чегерилген
пайыздарды төлөөнү талап кылууга укуктуу.
30. Улуттук банк алынган каражаттарын натыйжасыз, анын ичинде
максатка ылайыксыз пайдаланышынан улам, Уюм дуушар болгон
чыгымдар үчүн жоопкерчилик тартпайт.
31. Улуттук банк берилген кредиттер боюнча маалыматтарды Уюмдан
талап кылып алууга укуктуу.
32. Уюм Улуттук банкка анын талабы боюнча берилген маалыматтардын
толуктугу, өз учурунда берилиши жана тактыгы үчүн жоопкерчиликтүү
болуп саналат.
8. Кредитти пролонгациялоо тартиби
33. Уюм ушул жобонун, Башкы келишимдин талаптарын, кредит боюнча
өз милдеттенмелерин өз учурунда толук аткарган шартта Улуттук
банк Уюмдун өтүнүч катынын негизинде кредиттерди 6 (алты) айдан
ашпаган мөөнөткө пролонгациялоого укуктуу.
34. Улуттук банк тарабынан Уюмга берилген кредиттер баштапкы
пайыздык чен боюнча 9 (тогуз) жолу гана узартылышы мүмкүн.
35. Уюм кредиттерди пролонгациялоо үчүн кредит мөөнөтү бүткөнгө
чейинки кеминде 1 ай мурда Кредиттик келишимге карата кредитти
пролонгациялоо жөнүндө кошумча келишимди түзүү үчүн өтүнүч кат
менен Улуттук банкка кайрылууга тийиш.
36. Эгерде кредиттин негизги суммасына, ага чегерилген пайыздарга
байланыштуу кандай болбосун төлөм жана Башкы келишимден,
Кредиттик келишимден улам келип чыккан башка төлөмдөр
белгиленген мөөнөт ичинде жана/же толук көлөмдө төлөнбөй калса,
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мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз катары эсептелинет жана Уюмга карата
Башкы келишимде каралган айыптык санкциялар колдонулат.
9. Кредитти төлөө тартиби
37. Кредиттин негизги суммасын төлөө кредит мөөнөтү бүткөн күнү
Уюмдун Улуттук банктагы улуттук валютада ачылган эсебинен акча
каражаттарынын суммасын Улуттук банктын тиешелүү эсебине
чегерүү аркылуу, операциялык күндүн акырына чейин ишке
ашырылууга тийиш.
38. Эгерде кредиттин негизги суммасын жана/же ага чегерилген
пайыздарды төлөө майрам күндөрүнө, жумуш эмес күнгө же дем
алыш күндөрүнө туура келип калса, анда кредиттик ресурстардын
негизги суммасы жана/же ага чегерилген пайыздар кийинки жумуш
күнү төлөнөт.
39. Кредиттин негизги суммасы жана/же ага чегерилген пайыздар толук
төлөнүүгө тийиш, мында бөлүп төлөөгө жол берилбейт.
40. Уюм негизги карызды жана пайыздарды Башкы келишимде жана
Кредиттик келишимде каралган шартта мөөнөтүнөн мурда толук
төлөөгө укуктуу. Бул үчүн ал төлөө пландаштырылган күнгө чейинки
бир айдан кечиктирилбеген мөөнөттө Улуттук банкка ал тууралуу
алдын ала билдирме жөнөтүүгө тийиш.
41. Уюм кредит жана ага чегерилген пайыздар боюнча милдеттенмелерин
өз учурунда жана толук аткарган шартта күрөө ушул жобонун
22-пунктуна ылайык бошотулуп берилет.
42. Кредит өз учурунда төлөнбөсө, төлөөнү кийинкиге жылдырууга жол
берилбейт. Уюмдун кредит боюнча мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз
үчүн жоопкерчилиги Башкы келишимде жана Кредиттик келишимде
каралат.
43. Ушул жобого ылайык Уюмга берилген кредит мөөнөтүндө төлөнбөсө,
Улуттук банк аталган жобого, Башкы келишимге, Күрөө келишимине
ылайык күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүүнүн эсебинен
кредитти, ага чегерилген пайыздарды, туумдарды жана айыптык
төлөмдөрдү төлөтүп алууга укуктуу.
10. Корутунду жобо
44. Ушул жобого кредит берүү ишин өркүндөтүүгө багытталган өзгөртүүлөр
жана толуктоолор Улуттук банк Башкармасынын чечими менен кабыл
алынат.
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«Евразия экономикалык бирлигинин алкагында
Кыргыз Республикасы тарабынан башка мамлекеттер
менен биргеликте түзүлгөн эл аралык уюмдарга
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
кредиттерди берүүсү жөнүндө» жобого карата
1-тиркеме
ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИНИН АЛКАГЫНДА КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫ ТАРАБЫНАН БАШКА МАМЛЕКЕТТЕР МЕНЕН
БИРГЕЛИКТЕ ТҮЗҮЛГӨН ЭЛ АРАЛЫК УЮМДАРГА КРЕДИТТЕРДИ
БЕРҮҮ ЖӨНҮНДӨ БАШКЫ КЕЛИШИМ
Бишкек шаары

№ ________

20__-жылдын «__»_________

Мындан ары «Улуттук банк» деп аталуучу Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын атынан, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамдын жана 20____-жылдын «__»______ буйруктун негизинде иш алып барган _______________________ бир тараптан жана
мындан ары «Уюм» деп аталуучу ___________________________атынан
уставдын негизинде иш алып барган _______________________________
экинчи тараптан, биргелешип «Тараптар» деп аталуучулар Улуттук
банк Башкармасынын 20___-жылдын «__»______ №____ токтом менен бекитилген «Евразия экономикалык бирлигинин алкагында Кыргыз
Республикасы тарабынан башка мамлекеттер менен биргеликте түзүлгөн
эл аралык уюмдарга Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кредиттерди берүүсү жөнүндө» жобого таянып, Кыргыз Республикасынын
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 5-беренесинин 9-2-пунктуна ылайык төмөнкүлөр боюнча ушул Башкы келишимди (мындан ары – Башкы келишим) түзүштү.
1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ
1.1. Улуттук банк тарабынан төлөөгө жөндөмдүүлүк, мөөнөтүндө
төлөө жана кайтарымдуулук шарттарында Уюмдун күрөөлүк камсыздоосу алдында улуттук валютада кредит берүү шарттарын жана тартибин
аныктоо, ушундан улам келип чыккан укуктук мамилелерди жөнгө салуу
ушул Башкы келишимдин предмети болуп саналат.
2. КРЕДИТ БЕРҮҮ ШАРТТАРЫ
2.1. Кредит алуу жана аны пайдалануу тартиби тиешелүү жобо жана
ушул Башкы келишим аркылуу жөнгө салынат.
2.2. Уюм ушул Башкы келишимдин талабына ылайык, кредит алуу
үчүн кредиттин көлөмүн, максималдуу пайдалануу мөөнөтүн, ошондой
эле күрөөлүк камсыздоону көрсөтүү менен ыйгарым укуктуу адам тара48
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бынан кол коюлган өтүнүч катты Улуттук банктын дарегине жөнөтүүгө
тийиш.
2.3. Уюм кредит алуу үчүн тиешелүү жобонун 14-пунктунда каралган
талаптарга жооп берүүгө, жетиштүү өлчөмдөгү күрөөлүк камсыздоого ээ
болууга, Уюмдун атынан операцияларды жүзөгө ашырууга жана Уюмдун
эсептериндеги акча каражаттарын тескөөгө ыйгарым укуктуу адамдардын Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык
нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн кол тамга үлгүлөрү түшүрүлгөн
эки карточканы Улуттук банкка берүүгө тийиш. Уюмдун атынан банктык
көчүрмөлөрдү, төлөм тапшырмаларын жана башка документтерди алууга
жоопкерчиликтүү адамга берилген ишеним катты Улуттук банкка берүүгө.
2.4. Кредит улуттук валютада Кредиттик келишимде көрсөтүлгөн
мөөнөткө берилет.
2.5. Уюм Улуттук банктан алган кредиттерди мамлекеттик баалуу кагаздар рыногун кошо алганда, банктар аралык рынокто, валюта рыногунда жана баалуу кагаздар рыногунда операцияларды жүргүзүү, ошондой
эле өз инсайдерлери менен операцияларды ишке ашыруу үчүн пайдаланууга укугу жок. Эгерде Уюм ушул пунктта көрсөтүлгөн талаптарды бузууга жол берсе, ага карата Башкы келишимдин 5.5-пунктунда көрсөтүлгөн
чаралар колдонулат. Уюм Улуттук банктан алган кредиттерди ушул жобонун 5-пунктунда белгиленген максаттарга гана пайдаланууга тийиш.
2.6. Кредиттин пайдаланууга тиешелүү ушул Башкы келишимдин
2.5-пунктунда көрсөтүлгөн чектөөлөр Уюмдун банк-карыз алуучуларына да таркатылат. Уюм менен анын банк-карыз алуучулары ортосунда кол коюлган келишимдерде милдеттүү түрдө тиешелүү пункттар
камтылууга тийиш. Уюмдан кредит алышкан банк-карыз алуучулар
мыйзам бузууларга жол бергендиги фактысы аныкталса жана ал тууралуу тиешелүү билдирме Уюмга келип түшсө, Уюм, банк-карыз алуучуга берилген кредитти кайтарып алууга жана кемчиликке жол берген
банк-карыз алуучуга карата түзүлгөн келишимдерде аныкталган чараларды колдонууга тийиш.
2.7. Уюмга кредит тиешелүү Кредиттик келишимди тариздетүү аркылуу берилет, анда кредит берүүнүн айкын шарттары: кредиттин өлчөмү
(суммасы), мөөнөтү, пайыздык чен, кредиттин негизги суммасын жана
пайыздарды төлөө шарттары камтылууга тийиш. Кредиттик келишимде
ушул Башкы келишимге шилтемелер келтирилиши зарыл.
2.8. Улуттук банк менен Уюм ортосунда Кредиттик келишимге жана
Күрөө келишимине кол коюу жана аларды тариздетүү Уюмга кредит берүү
жөнүндө чечим Улуттук банк Башкармасы тарабынан кабыл алынгандан
кийинки 3 жумуш күнү ичинде, ал эми Күрөө келишимин ыйгарым укуктуу органда каттоодон өткөртүү 1 жумуш күнү ичинде ишке ашырылууга
тийиш. Күрөөлүк камсыздоо катары колдонулган чет өлкө валютасында
эсептешүүлөрдү ишке ашыруу шарттары жана мөөнөттөрү Улуттук банкта күрөөлүк камсыздоо алдында чет өлкө валютасындагы депозиттик
эсептерди ачуу жана тейлөө келишими аркылуу жөнгө салынат.
2.9. Уюм, Улуттук банктан алынган, жайгаштырыла элек кредиттик
ресурстарды кредиттерди тейлөө үчүн Улуттук банкта ачылган Уюмдун
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эсептешүү эсебинде, Уюм ал каражаттарды республиканын коммерциялык банктарына жана/же тике карыз алуучуларга айкын берген учурга
чейин сактап турууну камсыз кылат.
2.10. Кредиттин суммасына пайыздарды эсептөө жыл ичинде 365
күн, ай ичиндеги күндөрдүн айкын санына жараша кредитти пайдаланган
мезгил үчүн пайыздарды эсептөөнүн төмөндө келтирилген формуласы
боюнча ишке ашырылат:
P = (C x I x T)/365/100, мында:
–– Р – кошуп эсептелинген пайыздар;
–– С – кредиттин суммасы (сом);
–– I – чени (жылдык %);
–– Т – кредит берилген мөөнөт (күндөр менен).
2.11. Акча каражаттары Улуттук банк тарабынан уюмга берилген кредиттерди тейлөө үчүн анын Улуттук банкта ачылган эсептешүү эсебине
(мындан ары – эсеп) чегерүү Улуттук банк менен уюм ортосунда тиешелүү кредиттик келишимге, күрөө келишимине кол коюулуп, күрөө келишими ыйгарым укуктуу органдарда каттоодон өткөрүлүп, таризделгенден
кийинки күндөн кечиктирилбестен ишке ашырылат.
2.12. Тараптар жобонун жана ушул башкы келишимдин бардык талаптарынын аткарылышына кепилдик беришет.
3. КРЕДИТТИН КАМСЫЗДООСУ
3.1. Кредиттер күрөөлүк камсыздоо алдында гана берилет. Улуттук банктагы пайызсыз депозит эсебинде турган акча каражаттарына талап коюу
укугу түрүндө нак эмес чет өлкө валютасы (АКШ доллары жана/же евро)
Уюмдун кредиттер боюнча күрөөлүк камсыздоосу катары колдонулат.
3.2. Кредиттин камсыздоосу катары сунушталган күрөө Улуттук банктын тиешелүү макулдугусуз күрөөгө коюлушу же үчүнчү жакка кайра
күрөөгө коюлушу мүмкүн эмес. Күрөөлүк камсыздоо катары сунушталган акча каражаттары эгерде күрөө келишиминде башкасы каралбаса,
Уюмдун менчик укугуна таандык болууга тийиш.
3.3. Күрөөлүк камсыздоонун жетишсиздиги Уюм талап кылган кредит
суммасын берүүдөн баш тартуу үчүн негиз болуп саналат.
3.4. Уюм Башкы келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарбай койгон же талаптагыдай аткара албай калган, ошондой эле Башкы келишимде жана Күрөө келишиминде каралган башка учурларда Улуттук банк өз
талабын күрөөгө коюлган каражаттардан соттук эмес тартипте өндүрүүнү
жүргүзүү аркылуу жана күрөө келишиминде, Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында каралган шарттарга жана талаптарга ылайык, аны соттук эмес тартипте сатып өткөрүүнүн эсебинен толук көлөмдө канааттандырып алууга укуктуу.
3.5. Уюм кредит жана ага чегерилген пайыздар боюнча өз милдеттенмелерин учурунда жана толук аткарган шартта Улуттук банк 5 жумуш
күнү ичинде күрөөнү бошотуп берүүгө тийиш.
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4. КРЕДИТТИ ТӨЛӨӨ ШАРТТАРЫ
4.1. Кредиттин негизги суммасын төлөө кредит мөөнөтү бүткөн күнү
Уюмдун Улуттук банктагы улуттук валютада ачылган эсебинен акча каражаттарынын суммасын Улуттук банктын тиешелүү эсебине чегерүү
аркылуу, операциялык күндүн акырына чейин ишке ашырылууга тийиш. Кредитти пайдалангандыгы үчүн пайыздарды чегерүү жана төлөө
Кредиттик келишимге ылайык Уюм тарабынан ай сайын жүзөгө ашырылып турат.
4.2. Эгерде кредиттин негизги суммасын жана/же ага чегерилген пайыздарды төлөө майрам күндөрүнө, жумуш эмес күндөргө же дем алыш
күндөрүнө туура келип калса, анда кредиттик ресурстардын негизги суммасы жана/же ага чегерилген пайыздар кийинки жумуш күнү төлөнөт.
4.3. Кредиттин негизги суммасы жана/же ага чегерилген пайыздар толук төлөнүүгө тийиш, мында бөлүп төлөөгө жол берилбейт.
4.4. Уюм негизги карызды жана пайыздарды Башкы келишимде жана
Кредиттик келишимде каралган шартта мөөнөтүнөн мурда толук төлөөгө
укуктуу. Бул үчүн ал төлөө пландаштырылган күнгө чейинки бир айдан
кечиктирилбеген мөөнөттө Улуттук банкка ал тууралуу алдын ала билдирме жөнөтүүгө тийиш.
4.5. Уюм кредит жана ага чегерилген пайыздар боюнча милдеттенмелерин өз учурунда жана толук аткарган шартта, Улуттук банк күрөөнү 5
(беш) жумуш күнү ичинде бошотуп берүүгө тийиш.
4.6. Уюмдун кредит боюнча өз милдеттенмелерин аткарышынан улам
Улуттук банктагы пайызсыз депозит эсебинде турган акча каражаттарына талап коюу укугу түрүндө нак эмес чет өлкө валютасы формасындагы
күрөө катары колдонулган акча каражаттары бошотулуп берилген шартта, Уюм төлөм багытын жана анын негиздемелерин милдеттүү түрдө толук жана так көрсөтүү менен SWIFT эл аралык стандарттарына ылайык
SWIFT системасы боюнча (МТ 202 форматы) төлөм нускамасын Улуттук
банкка сунуштоого милдеттүү. SWIFT системасы жөнгө салынбаган болсо, Уюм төлөм тапшырмасын жобонун 14-пунктуна жана ушул Башкы
келишимдин 2.3-пунктуна ылайык сунушталган кол тамга үлгүлөрү
түшүрүлгөн карточкада көрсөтүлгөн ыйгарым укуктуу адамдардын колу
койдурулган кагаз жүзүндө берүүгө тийиш. Мында, Улуттук банкка саат
12:00гө чейин келип түшкөн төлөм нускамасы ошол валюталоо күнү аткарылат, ал эми Улуттук банкка саат 12:00дөн кийин түшкөн төлөм нускамасы кийинки жумуш күнү аткарылат.
4.7. Уюм кредиттин негизги суммасын жана/же ага чегерилген пайыздарды Кредиттик келишимде белгиленген мөөнөттөрдө төлөө милдеттенмесин аткарбай койгон учурда ал милдеттенмелер аткарылбаган
учурдан тартып кредит боюнча аткарылбай калган милдеттенмелердин
ордун жабууну кредиттин камсыздоосу катары сунушталган күрөө предметинен соттук эмес тартипте өндүрүүнү жүргүзүү аркылуу ишке ашырууга Улуттук банкка укук чегерет. Улуттук банк бул учурда кредит боюнча өз милдеттенмесин белгиленген мөөнөттө аткарбай жаткандыгы
тууралуу Уюмга кат жүзүндө билдирип, күрөө предметинен соттук эмес
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тартипте өндүрүүнү жүргүзүү жол-жобосун баштай тургандыгы тууралуу
маалымдайт.
4.8. Кредит боюнча Уюмдун милдеттенмелеринин аткарылбай калышынын ордун жабуунун эсебинде ага менчик укугу Улуттук банкка өткөн күрөө акча каражаттарын эсептен чыгаруу/алуу күнү Улуттук банк тарабынан белгиленген расмий курска ылайык Улуттук банктын балансына
кабыл алынат.
4.9. Күрөөлүк мүлктөн өндүрүүнү жүргүзүүнүн эсебинен Уюмдун кредиттин негизги суммасы, ага чегерилген пайыздардын суммасы, туумдар
жана айыптык санкциялар боюнча Улуттук банк алдындагы карызынын
орду жабылууга тийиш.
4.10. Улуттук банктын Уюмга карата утурлама талаптарын чегеришүү
аркылуу күрөөлүк мүлктөн өндүрүүнү жүргүзүү менен алынган сумма
карыз ордун толук жабууга жетишсиз болуп калса, Улуттук банк жетпей
калган сумманы Уюмдун Улуттук банкта ачылган эсептеринен каражаттарды эсептеп алып коюуну кошо алганда, Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына ылайык уюмдун башка мүлкүнөн жана талап коюу укугунан толук көлөмдө алууга укуктуу.
4.11. Улуттук банктын бардык талаптарын канааттандыруудан кийин
калган сумма Уюмдун Улуттук банктагы улуттук валютадагы эсебине чегерилет.
5. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ
5.1. Уюм, тиешелүү жобого, ушул Башкы келишимге жана Кредиттик
келишимдерге ылайык, кредит боюнча өз милдеттенмелери үчүн толук
жоопкерчиликтүү болуп саналат.
5.2. Уюм,күрөөлүк камсыздоонун өз учурунда сунушталышы жана
күрөө келишиминин ыйгарым укуктуу органдарда каттоодон өткөртүлүшү
үчүн жоопкерчиликтүү болуп саналат.
5.3. Уюм тиешелүү жобонун жана ушул Башкы келишимдин бардык
шарттарынын жана талаптарынын так сакталышы үчүн жоопкерчиликтүү
болуп саналат. Жобонун жана ушул Башкы келишимдин шарттарын жана
талаптарын бузууга жол берген жана/же талаптагыдай аткарбаган учурда
Улуттук банк жол берилген кемчиликтерге жараша төмөнкүдөй чараларды колдонууга укуктуу:
5.3.1. Берилген кредиттердин мөөнөтүнөн мурда кайтарылышын талап кылууга;
5.3.2. Улуттук банктын талабына ылайык акча каражаттары толук
эмес жана/же өз учурунда кайтарылбаса, Улуттук банк ар бир мөөнөтүндө кайтарылбаган календардык күн үчүн карыз суммасынан 0,1 пайыз
өлчөмүндө туум чегерүүгө;
5.3.3. Башкы келишимди токтотууга.
5.4. Эгерде кредиттин негизги суммасына, ага чегерилген пайыздарга байланыштуу кандай болбосун төлөм жана Башкы келишимден,
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Кредиттик келишимден улам келип чыккан башка төлөмдөр белгиленген
мөөнөт ичинде жана/же толук көлөмдө төлөнбөй калса, алар мөөнөтүндө
төлөнбөгөн карыз катары эсептелинет жана аларга мөөнөтүндө төлөнбөгөн ар бир күн үчүн карыз суммасынан 0,1 пайыз өлчөмүндө туум чегерилет. Туумдар мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз орун алган күндөн тартып ал
толук төлөнгөнгө чейинки орду жабылбаган суммага ар бир төлөнбөгөн
күн үчүн чегерилет.
5.5. Уюм Улуттук банктан алынган кредиттин максаттуу пайдаланылышы үчүн жоопкерчиликтүү болуп саналат. Ушул жобонун 5-пунктунда жана Башкы келишимдин 2.5-пунктунда көрсөтүлгөн талаптар бузууга жол берилген шартта, Улуттук банк кредиттин суммасын мөөнөтүнөн
мурда кайтарып берүүнү, кредитти пайдаланган айкын убакыт үчүн чегерилген пайыздарды төлөөнү Уюмдан талап кылууга жана максатка ылайык пайдаланылбаган суммадан 1 (бир) пайыз өлчөмүндө айыптык төлөм
чегерүүгө укуктуу.
5.6. Улуттук банк тиешелүү жобонун, ушул Башкы келишимдин жана
Кредиттик келишимдин талаптарын бузууга жол берүүнүн кесепетинен
Уюм дуушар болгон чыгымдар үчүн жооп бербейт.
5.7. Тараптар тиешелүү жобого жана ушул Башкы келишимге ылайык кредиттин берилши жана анын төлөнүшүнө тиешелүү операцияларды
жүргүзүүгө байланыштуу өз кызматкерлеринин ишти талаптагыдай, өз
учурунда аткарышы жана купуялуулукту сакташы үчүн толук жоопкерчиликтүү болуп саналышат.
5.8. Уюм берилген каражаттардын максаттуу пайдаланылышына контролдук үчүн жоопкерчиликтүү болуп саналат. Улуттук банк сунуштаган
акча каражаттарын пайдалануу жагында талаптар жана чектөөлөр уюм
менен анын кардарлары ортосунда тике каржылоо, ошондой эле республиканын коммерциялык банктары аркылуу каржылоодо банктар-карыз
алуучулар ортосунда кол коюлган кредиттерди берүү келишимдеринде
чагылдырылууга тийиш.
5.9. Улуттук банк берилген кредиттер боюнча кандай болбосун зарыл
маалыматтарды Уюмдан талап кылып алууга укуктуу. Улуттук банктын
талабы боюнча Уюм ошол талапта көрсөтүлгөн формада жана мөөнөттөрдө тиешелүү маалыматтарды жана башка зарыл документтерди берип турууга тийиш.
5.10. Уюм Улуттук банктын талабына ылайык, маалыматтардын өз
учурунда, толук жана так берилиши үчүн жоопкерчиликтүү болуп саналат.
5.11. Улуттук банк алынган каражаттарын натыйжасыз, анын ичинде
максатка ылайыксыз пайдаланышынан улам, Уюм дуушар болгон чыгымдар үчүн жоопкерчилик тартпайт.
6. КРЕДИТТИ ПРОЛОНГАЦИЯЛОО ТАРТИБИ
6.1. Уюм тиешелүү жобонун, Башкы келишимдин талаптарын, кредит
боюнча милдеттенмелерин өз учурунда толук аткарган шартта Улуттук
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банк Уюмдун өтүнүч катынын негизинде кредиттерди 6 (алты) айдан
ашпаган мөөнөткө пролонгациялоого укуктуу.
6.2. Улуттук банктын Уюмга берилген кредиттери баштапкы пайыздык
чен боюнча 9 (тогуз) жолу гана узартылышы мүмкүн.
6.3. Уюм кредиттерди пролонгациялоо үчүн кредит мөөнөтү бүткөнгө
чейинки кеминде 1 ай мурда Кредиттик келишимге карата кредитти пролонгациялоо жөнүндө кошумча келишимди түзүү үчүн өтүнүч кат менен
Улуттук банкка кайрылууга тийиш.
6.4. Эгерде кредит боюнча чегерилген пайыздар толук төлөнбөсө
жана/же белгиленген мөөнөттө төлөнбөсө, анда мындай карыз мөөнөтүндө төлөнбөгөн катары эсептелинип, кредит андан ары пролонгацияланбайт жана Уюмга карата ушул Башкы келишимдин 5.4-пунктунда каралган айыптык санкциялар колдонулат.
7. ӨЗГӨЧӨ ШАРТТАР
7.1. Эгерде, жердин силкиниши, башка бөөдө кырсыктар, мамлекеттик органдардын көргөн аракети жана кабыл алынган чечимдери, согуштук аракеттер, ошондой эле ушул Башкы келишимдин тараптарынын
контролдугуна алынбаган жана Башкы келишим, Кредиттик келишим
боюнча алардын өз милдеттенмелерин аткарууга тоскоолдук кылган
жагдайларды кошо алганда, тике же кыйыр түрдө келип чыккан күтүүсүз
жагдайлар (форс-мажордук) орун алган шартта, милдеттенмелерди аткаруу мөөнөттөрү форс-мажордук жагдайлар орун алган мезгил аралыгына шайкеш жылдырылат, бирок бүтүндөй ушул Башкы келишимди жана
Кредиттик келишимди аткаруу мөөнөтүнө олуттуу таасир эте алган чекте
же форс-мажордук жагдайлардын келип чыгышынан кийин аткарылууга
тийиш болгон бөлүгүнө шайкеш гана узартылат.
7.2. Ушул Башкы келишимдин тараптары Башкы келишим жана
Кредиттик келишим боюнча милдеттенмелерди аткарууга тоскоолдук
кылган форс-мажордук жагдайдын келип чыкандыгы жана кийинчерээк
алардын бүткөндүгү тууралуу 2 (эки) жумуш күнү ичинде бири-бирине оозеки жана кат жүзүндө дароо маалымдоого тийиш.
7.3. Тараптардын бири ушул Башкы келишим жана Кредиттик келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткара албай калса жана буга
форс-мажордук жагдайдын кесепетинен улам жол берилсе, мындай жагдайдын кесепеттерин четтетүү үчүн ал мүмкүн болгон бардык чараларды
көргөн болсо, мындай жагдай Башкы келишимди жана Кредиттик келишимди бузууга жол берген катары каралбайт.
8. ТАЛАШ МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧҮҮ
8.1. Башкы келишимдин талаптарын аткаруунун жүрүшүндө келип
чыккан талаш маселелер жана пикир келишпестиктер өз ара алгылыктуу чечимди иштеп чыгуу максатында сүйлөшүүлөр жолу менен жөнгө
салынууга тийиш.
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8.2. Жөнгө салынбаган маселелер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана республиканын башка ченемдик укуктук актыларында
белгиленген тартипте чечилиши зарыл.
9. БАШКА ШАРТТАР
9.1. Башкы келишимдин шарттары тараптардын өз ара макулдугу боюнча толукталышы жана өзгөртүлүшү мүмкүн.
9.2. Башкы келишимге карата баардык толуктоолор жана өзгөртүүлөр
кат жүзүндө түзүлүп, эки тарап кол койгон шартта анык болуп саналат.
9.3. Бул Башкы келишим тараптардын ар бири үчүн бирден, бирдей
юридикалык күчкө ээ эки нускада расмий тилде түзүлгөн. Алардын бири
Улуттук банкка, экинчиси Уюмга берилет.
9.4. Ушул Башкы келишимге карата 1, 2-тиркемелер анын ажырагыс
бөлүгү болуп саналат.
10. КЕЛИШИМДИ КОЛДОНУУ МӨӨНӨТҮ ЖАНА
АНЫ ТОКТОТУУ ТАРТИБИ
10.1. Башкы келишим эки тарап ага кол койгон учурдан тартып күчүнө
кирет жана бир жыл колдонулат. Башкы келишимдин токтотулушу алынган кредиттерди кайтарып берүү жана ушул Башкы келишимде каралган
күрөө шарттарын сактоо боюнча Уюмдун милдеттенмелерин, ошондой
эле Башкы келишимде жана тиешелүү жободо аныкталган тартипте
күрөөнү бошотуп берүү жагындагы Улуттук банктын милдеттенмелерин
токтотпойт.
10.2. Башкы келишим эгерде тараптардын бири келишимдин мөөнөтү
бүткөнгө чейин 1 календардык ай мурда аны токтотуу ниетин билдирген кат жүзүндө өтүнүч менен кайрылбаса, кийинки ар бир календардык
жылга узартылган катары эсептелинет.
10.3. Улуттук банк төмөнкү учурларда ал тууралуу Уюмга алдын ала
билдирүүсүз эле ушул Башкы келишимди бир тараптуу негизде токтотууга укуктуу:
–– Уюм тиешелүү жобонун жана ушул башкы келишимдин шарттарын
бузууга жол берсе;
–– юридикалык жак катары Уюм өз ишин токтотсо.
11. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ ЖАНА
РЕКВИЗИТТЕРИ
Улуттук банк:
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы
Кызмат орду__________________
(кол тамгасы)_____________М.О.

Уюм:
Уюмдун аталышы
Бишкек шаары, _________ көчөсү.
Кызмат орду_________________
(кол тамгасы)______________М.О.
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«Евразия экономикалык бирлигинин алкагында
Кыргыз Республикасы тарабынан башка мамлекеттер
менен биргеликте түзүлгөн эл аралык уюмдарга
сунушталуучу кредиттер жөнүндө» башкы келишимге карата
1-тиркеме
Евразия экономикалык бирлигинин алкагында Кыргыз
Республикасы тарабынан башка мамлекеттер менен биргеликте
түзүлгөн эл аралык уюмдарга сунушталуучу кредиттер жөнүндө
башкы келишимге карата 20___-жылдын «__»_______ №_____
кредиттик келишим
Бишкек шаары		

№ _____

20__-жылдын «__»_________

Мындан ары «Улуттук банк» деп аталуучу Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын атынан, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамдын жана 20____-жылдын «__»______ №_____буйруктун негизинде иш алып барган _______________________ бир тараптан жана
мындан ары «Уюм» деп аталуучу ___________________________атынан
уставдын негизинде иш алып барган _______________________________
экинчи тараптан, биргелешип «Тараптар» деп аталуучулар төмөнкүлөр
боюнча ушул келишимди (мындан ары – келишим) түзүштү.
1. Кредиттик келишимдин предмети
Улуттук банк Евразия экономикалык бирлигинин алкагында Кыргыз
Республикасы тарабынан башка мамлекеттер менен биргеликте түзүлгөн эл аралык уюмдарга сунушталуучу кредиттер жөнүндө 20____-жылдын «__»______ №_____ башкы келишимдин негизинде, уюмдун
20____-жылдын «__»______ өтүнүч катына, Улуттук банк Башкармасынын
20____-жылдын «__»______ чечимине жана ушул кредиттик келишимге
ылайык уюмга ушул кредиттик келишимде, башкы келишимде жана
Улуттук банк Башкармасынын 20____-жылдын «__»______ №_____ токтому менен бекитилген «Евразия экономикалык бирлигинин алкагында Кыргыз Республикасы тарабынан башка мамлекеттер менен биргеликте түзүлгөн эл аралык уюмдарга Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын кредиттерди берүүсү жөнүндө» жободо каралган шарттарда
__________ суммасында (суммасы жазуу жүзүндө) кредит берет.
2. Кредит берүү шарттары
2.1. Кредит 20____-жылдын «__»______ 20____-жылдын «__»______
чейинки мөөнөткө берилет.
2.2. Кредит боюнча акча каражаттарды уюмдун Улуттук банкта ачыл56
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ган, уюмга Улуттук банк тарабынан берилген кредиттерди тейлөө үчүн
каралган эсептешүү эсебине (мындан ары – эсеп) которуу күнү, кредит
берилген күн болуп саналат.
2.3. Улуттук банк кредит боюнча акча каражаттарын ушул келишимге,
күрөө келишимине кол койгондон жана күрөө келишимин ыйгарым укуктуу органдарда каттоодон өткөргөндөн кийинки жумуш күнүнөн кечиктирбестен чегерет.
2.4. Кредитти пайдалангандык үчүн пайыздык чен ушул кредиттик
келишим колдонулган мөөнөткө жылдык ____ (жазуу жүзүндө) пайыз өлчөмүндө белгиленет. Кредитти пайдалангандык үчүн пайыздарды эсептөө жана төлөө уюм тарабынан белгиленген төлөө графигине
ылайык ай сайын ишке ашырылып турат (кредиттик келишимге карата
1-тиркеме), ал эми төлөө графиги ушул кредиттик келишимдин ажырагыс
бөлүгү болуп саналат. Пайыздар тиешелүү жобого ылайык чегерилет.
2.5. Пайыздар кредит берилген күндөн тартып (кредит берилген күндү
кошо алганда) кредит төлөнгөн күнгө чейин (төлөө күнү эсепке алынбайт)
жыл ичинде 365 күн жана ай ичиндеги айкын күндөрдүн санына жараша,
кредит боюнча карыздын айкын калдыгына чегерилет.
2.6. Кредит боюнча карыздын негизги суммасын жана кредитти пайдалангандык үчүн чегерилген пайыздарды төлөө ушул кредиттик келишимге жана кредиттик келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналган
карызды төлөө графигине ылайык (ушул кредиттик келишимге карата
1-тиркеме) ишке ашырылат.
2.7. Эгерде кредиттин негизги суммасын жана/же ага чегерилген пайыздарды төлөө майрам күндөрүнө, жумуш эмес күндөргө же дем алыш
күндөрүнө туура келип калса, анда кредиттик ресурстардын негизги суммасы жана/же ага чегерилген пайыздар кийинки жумуш күнү төлөнөт.
2.8. Кредит боюнча негизги сумманы жана/же ага чегерилген пайыздарды төлөөгө каралган акча каражаттарын уюм Улуттук банктагы тиешелүү эсепке чегерет (негизги карыз боюнча суммалар №___ эсепке, ал
эми пайыздык төлөмдөр боюнча суммалар ___ эсепке).
3. Кредитти пайдалануу шарттары
3.1. Уюм Улуттук банктан алган кредитти банктар аралык рынокто, валюта рыногунда жана баалуу кагаздар рыногунда операцияларды, ошондой эле өз инсайдерлери менен операцияларды жүргүзүү үчүн пайдаланууга укугу жок.
3.2. Ушул кредиттик келишимдин 3.1-пунктунда көрсөтүлгөн, кредитти
пайдалануу жагындагы чектөөлөр уюмдардын банк-карыз алуучуларына да таркатылат. Ушул талап камтылган тиешелүү пункттар уюм менен
банк-карыз алуучулар ортосунда кол коюлган келишимдерде да милдеттүү түрдө камтылууга тийиш.
3.3. Уюмдан кредит алышкан банк-карыз алуучулар мыйзам бузууларга жол бергендиги фактысы аныкталса жана ал тууралуу тиешелүү
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билдирме Уюмга келип түшсө, Уюм банк-карыз алуучуга берилген кредитти кайтарып алууга жана аларга карата банк-карыз алуучулар жана
уюм ортосунда түзүлгөн келишимдерде аныкталган чараларды колдонууга тийиш.
4. Күрөөлүк камсыздоо
4.1. Улуттук банктагы пайызсыз депозит эсебинде турган акча каражаттарына талап коюу укугу түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасы (АКШ
доллары жана/же евро) ушул кредиттик келишим, башкы келишим боюнча уюмдун кредит боюнча негизги карыз суммасын, ага чегерилген пайыздарды, айыптык төлөм түрүндөгү туумдарды жана башка төлөөлөрдү
кайтарып берүү боюнча уюмдун милдеттенмелеринин аткарылышынын
камсыздоосу болуп саналат.
5. Башка шарттар
5.1. Ушул кредиттик келишимде каралбаган башка шарттар, тараптардын укуктары, милдеттери жана жоопкерчиликтер тиешелүү жобо
жана башкы келишим аркылуу жөнгө салынат.
5.2. Ушул кредиттик келишимге карата өзгөртүүлөр жана толуктоолор
кат жүзүндө кошумча келишим түзүү аркылуу киргизилет жана ал ушул
кредиттик келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат.
5.3. Күрөө келишимин кошо алганда, ушул кредиттик келишим Улуттук
банк менен уюм ортосунда 20___-жылдын «____»_______ №____ кредиттик келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана ал ар бир тарап үчүн бирден, бирдей юридикалык күчкө ээ үч анык нускада түзүлгөн.
Анын бир нускасы күрөөнү каттоодон өткөргөн ыйгарым укуктуу органга
берилет.
6. Тараптардын юридикалык даректери, реквизиттери
жана кол тамгалары
Улуттук банк:
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы
Кызмат орду__________________
(кол тамгасы)_____________М.О.

Уюм:
Уюмдун аталышы
Бишкек шаары, _________ көчөсү.
Кызмат орду_________________
(кол тамгасы)______________М.О.
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20____-жылдын «__»_______ №____
Кредиттик келишимге карата 1-тиркеме

Кредитти төлөө графиги
Кредиттин суммасы: _______________сом
Пайыздык чен (жылдык):_____%
Пайыздарды төлөө: ар айлык негизде
Эсепке алынган жыл: 365 күн
Кредиттин мөөнөтү:_____күн
Кредит берилген күн: 20__-ж. «__»______
Кредитти төлөө күнү: 20__-ж. «__»______
Айлар

Төлөө күнү

Пайыздарды
төлөө*

Негизги
сумманы
төлөө

Бардыгы
болуп
төлөөгө

Жыйынтыгында
		
* Пайыздарды эсептөөдө кредитти пайдаланган айкын күндөрдүн саны
эске алынат
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы:
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы

Уюм:

Кызмат орду__________________

Кызмат орду_________________

(кол тамгасы)______________М.О.

(кол тамгасы)______________М.О.
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«Евразия экономикалык бирлигинин алкагында
Кыргыз Республикасы тарабынан башка мамлекеттер
менен биргеликте түзүлгөн эл аралык уюмдарга
сунушталуучу кредиттер жөнүндө»
башкы келишимге карата
2-тиркеме
20___-жылдын «__»_______ №_____ кредиттик келишимге
карата күрөө келишими
Бишкек шаары		

№ _______

20__-жылдын «__»_________

Мындан ары «Улуттук банк» деп аталуучу Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын атынан, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамдын жана 20____-жылдын «__»______ №_____буйруктун негизинде иш алып барган _______________________ бир тараптан жана
мындан ары «Уюм» деп аталуучу ___________________________атынан
уставдын негизинде иш алып барган _______________________________
экинчи тараптан, биргелешип «Тараптар» деп аталуучулар депозиттик
эсептерди ачуу келишими боюнча талап коюу укугуна төмөнкүлөр боюнча ушул келишимди түзүштү.
1. Келишим предмети
1.1. Күрөө кармоочу күрөө коюучуга _______ сом (суммасы жазуу
жүзүндө) өлчөмүндө кредит берген. Кредитти жана ал боюнча чегерилген
пайыздарды төлөөнүн акыркы мөөнөтү «Евразияэкономикалык бирлигинин алкагында Кыргыз Республикасы тарабынан башка мамлекеттер менен биргеликте түзүлгөн эл аралык уюмдарга Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын кредиттерди берүүсү жөнүндө» жобонун алкагында 20___-жылдын «__»_______түзүлгөн №___ кредиттик келишимде
(мындан ары – кредиттик келишим) жана тараптар ортосунда кол коюлган, 20___-жылдын «__»_______№___ башкы келишимде көрсөтүлгөн
мөөнөттөрдө келип жетет.
1.2. Күрөө коюучу кредиттик келишим боюнча милдеттенмелердин
аткарылышын камсыз кылуу максатында, күрөө кармоочуга күрөө коюучу менен Улуттук банк ортосунда 20___-жылдын «__»_______түзүлгөн
№____ банктык эсеп ачуу келишими боюнча (Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкында чет өлкө валютасында депозиттик эсепти ачуу жана
тейлөө келишими) акча каражаттарына талап коюу укугун (мындан ары
күрөө предметин) күрөө кармоочуга толук көлөмдө өткөрүп берет.
1.3. Эсеп ачуу келишими боюнча акча каражаттары Улуттук банкта
күрөө коюучунун атына ачылган _____ эсепке жайгаштырылат жана
алардын өлчөмү _________ АКШ долларын/еврону түзөт (суммасы жазуу
жүзүндө). Бул каражаттар кредиттик келишим мөөнөтү бүткөндөн кийин
кайтарылып берилет.
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2. Тараптардын укуктары жана милдеттери
2.1. Күрөө кармоочунун укуктары жана милдеттери:
2.1.1. Күрөө коюучудан банктык аманат (депозит) ал боюнча жайгаштырылган валютанын расмий курсунун төмөндөшүнөн улам, күрөө
наркы төмөндөп кеткен учурда кошумча камсыздоону сунуштоону талап
кылууга.
2.1.2. Күрөө кармоочудан ушул келишимдин 1.2-пунктунда жана кредиттик келишимде белгиленген милдеттенмелердин мөөнөтүнөн мурда
аткарылышын талап кылууга, эгерде бул талап аткарылбаса төмөнкү
учурларда күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү аркылуу ал талапты
канааттандырып алууга:
1) Күрөө коюучу кредиттик келишимдин шарттарын, талаптарын жана
жоболорун бузууга жол берсе;
2) Эгерде күрөө коюучу кредиттин негизги суммасы, ага чегерилген
пайыздар боюнча карызды, айыптык төлөмдөрдү (туумдарды) кошо алганда, кредиттик келишим боюнча карызды төлөй албай калса же төлөө
мөөнөтүн бузган болсо;
3) Күрөө коюучу ушул келишим талаптарын жана жоболорун бузууга
жол берсе;
4) Күрөө коюучу «Евразия экономикалык бирлигинин алкагында
Кыргыз Республикасы тарабынан башка мамлекеттер менен биргеликте
түзүлгөн эл аралык уюмдарга Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кредиттерди берүүсү жөнүндө» жобонун шарттарын бузган болсо;
5) Ушул келишимде каралган башка учурларда.
2.1.3. Эгерде күрөө предметин сатып өткөрүүдөн түшкөн сумма күрөө
кармоочунун талаптарын толук канааттандыруу үчүн жетишсиз болсо,
уюмдун Улуттук банкта ачылган эсептеринен акча каражаттарын эсептеп алып коюну кошо алганда, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы
мыйзамдарына ылайык анын өндүрүүнү жүргүзүү мүмкүн болгон башка
мүлкүнөн жетпеген сумманы толуктап алууга.
2.1.4. Эгерде күрөө коюучу же үчүнчү тарап күрөө предметин күрөө
кармоочуга өткөрүп берүүгө тоскоолдук кылса, күрөө коюучудан же үчүнчү тараптан тиешелүү мүлктү алуу үчүн бардык зарыл болгон мыйзамдуу
аракеттерди көрүүгө.
2.1.5. Ушул келишим боюнча өз укуктарын үчүнчү жактарга өткөрүпберүүгө (кайтарып алуу менен же кайтарып алуусуз);
2.1.6. Ушул келишимде каралган башка укуктарга ээ болууга.
2.1.7. Күрөө кармоочу ушул келишим шарттарынын аткарылышына
контролдукту жүзөгө ашырууга, күрөө предметинин абалына тиешелүү
маалыматтарды алып, анын бар экендигине текшерүү жүргүзүүгө;
2.1.8. Уюм тарабынан SWIFT (МТ202 форматы) каналы боюнча сунушталган төлөм нускамаларынын же төлөм тапшырмасынын негизинде
кредит боюнча милдеттенмелер аткарылгандан кийин күрөөлүк каражат61
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тарды бошотуп берүүдө чет өлкө валютасындагы акча каражаттардын
суммасын уюмдун Улуттук банктагы чет өлкө валютасындагы эсебине
күрөөлүк камсыздоо бошотулган күнү чегерүүгө.
2.2. Күрөө коюучунун укуктары жана милдеттери:
2.2.1. Депозиттик эсепти ачуу келишими боюнча акча каражаттарын
күрөө кармоочунун кат жүзүндөгү макулдугусуз кандай болбосун себептер боюнча өткөрүп бербөөгө, күрөөгө койбоого;
2.2.2. Күрөө кармоочунун макулдугусуз күрөө предметинин азайып
кетишине, кыскарышына, жоголушуна алып келиши мүмкүн болгон аракеттерди көрбөөгө;
2.2.3. Күрөө предметинде болуп өткөн өзгөрүүлөр, үчүнчү жактардын
кемчиликтерге жол бериши ыктымалдыгы же үчүнчү жактардын ошол
укуктарга карата кине коюусу тууралуу күрөө кармоочуга ал тууралуу маалым болгондон кийинки 3 күн ичинде маалымдоого;
2.2.4. Күрөө кармоочунун талабы боюнча 3 күндүк мөөнөт ичинде
ага күрөө предметине тиешелүү бардык документтер менен таанышууга
мүмкүндүк берип, тиешелүү маалыматтарды ага берүүгө;
2.2.5. Күрөө кармоочунун кат жүзүндөгү макулдугусуз депозиттик
эсепти ачуу келишимине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизбөөгө;
2.2.6. Ушул келишимде каралган башка милдеттенмелерди өзүнө
алууга;
2.2.7. Күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү ушул келишим шарттарына ылайык соттук эмес тартипте ишке ашырылат. Күрөө коюучу күрөө
предметинен соттук эмес тартипте өндүрүүнүн жүргүзүлүшүнө жана кредит берүү жөнүндө кредиттик келишим жана ушул келишим боюнча өз
милдеттенмелерин аткара албай калган же талаптагыдай аткарбаган
учурда, түптөлгөн жагдайдын мүнөзүнө жана себебине көз карандысыз
күрөө предметинин соттук эмес тартипте сатып өткөрүлүшүн гарантиялайт гана ага толук макулдугун берет;
2.2.8. Күрөө коюучу ушул келишимге ылайык жүзөгө ашырылышы
мүмкүн болгон күрөө предметин сатып өткөргөнгө чейин ошол күрөө менен камсыздалган милдеттенмелерин же анын мөөнөтүндө аткарылбай
калган бөлүгүн аткарууга укуктуу.
3. Күрөө шарттары
3.1. Тараптар, күрөө кармоочунун ____ пайыз өлчөмүндө белгиленген күрөөлүк коэффициентин эске алуу менен күрөө коюучунун Улуттук
банкта ачылган №_____________ депозиттик эсебинде жайгаштырылган акча каражаттарынын Улуттук банктын АКШ доллары/евро боюнча
кайра баалоо күнүнө карата расмий курсунун негизинде сомго эсептелинген калдыгы, күрөө коючунун күрөө кармоочу алдындагы кредиттик
келишимге ылайык алынган кредиттик каражаттары боюнча калдыгынан
төмөн болбоого тийиш экендигине макул болушту.
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Күрөө кармоочу ушул пункттун биринчи абзацында каралган жоболорго ылайык келиши көз карашынан күрөө коючунун Улуттук банкта ачылган
эсебинде жайгаштырылган акча каражаттарынын калдыгын Улуттук банктын АКШ доллары/евро боюнча расмий курсуна ылайык кайрадан баалоону мезгил-мезгили менен жүргүзүп турууга жана кредиттик келишим
боюнча кошумча күрөөлүк камсыздоону сунуштоо зарылчылыгы жөнүндө
тиешелүү талап камтылган билдирмени күрөө коючуга жөнөтүүгө тийиш.
Эгерде ушул келишим колдонулган мөөнөт ичинде күрөө коючунун
Улуттук банкта ачылган эсебинде жайгаштырылган сом эквивалентиндеги акча каражаттарынын калдыгы, ушул пункттун биринчи абзацына
ылайык эсептелинген суммадан төмөн болуп калса жана _____ пайыздан
азды түзсө, анда күрөө коючу тиешелүү талап камтылган билдирме келип
түшкөндөн кийинки 5 (беш) жумуш күнү ичинде күрөө коючунун Улуттук
банкта ачылган эсебиндеги АКШ доллары/евродо жайгаштырылган акча
каражаттарын күрөө кармоочунун талабында көрсөтүлгөн суммага чейин
жеткирүүгө же күрөө коюучу кредиттик келишимге ылайык күрөө кармоочудан алган кредиттин бөлүгүн жабууга милдеттүү. Мында күрөө суммасы Улуттук банктын кайра баалоо күнүнө карата АКШ доллары/евро
боюнча расмий курсуна ылайык тиешелүү күрөөлүк коэффициентти эске
алуу менен кредит берүү жөнүндө кредиттик келишим боюнча күрөө коючунун күрөө кармоочу алдындагы карыз калдыгынын ордун жабууга
тийиш.
Улуттук банк тарабынан белгиленген АКШ долларынын/евронун
расмий курсу жогорулап кеткен шартта күрөө суммасынын кайсы бир
бөлүгү бошотулууга тийиш, бирок ал күрөө коючуга кайтарылып берилбейт.
3.2. Күрөө коюучу кредиттик келишимге ылайык күрөө кармоочудан
алган кредит боюнча өз милдеттенмелерин аткарып жана ушул келишимдин 3.1-пунктунда каралган шарттарды сактаган учурда күрөө коючунун
Улуттук банкта ачылган №_____ эсебинде жайгаштырылган акча каражаттарын күрөө кармоочунун кат жүзүндөгү макулдугу менен толугу менен же андан бөлүп алууга укуктуу.
4. Күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү тартиби
4.1. Кредит берүү келишимине ылайык күрөө менен камсыздалган
милдеттенмелер аткарылбай калган учурда, ошондой эле ушул келишимдин 2.1.2-пунктунда каралган шарттар келип чыкса жана күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү башталган учурда күрөө коючу депозиттик
эсепти ачуу келишими боюнча Улуттук банкта ачылган №_____ эсебинен акча каражаттарын акцептсиз тартипте эсептеп алууга жана аларды
күрөө кармоочунун эсебине которууга Улуттук банкка укукту ыйгарат.
4.2. Чет өлкө валютасында акча каражаттарын акцептсиз (талашсыз)
эсептеп чыгаруу/алып коюу учурунда ошол каражаттарды күрөө кармоочунун күрөө коючуга берген кредитинин валютасына конвертациялоо (ко63
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торуу) Улуттук банк тарабынан акча каражаттарын эсептен чыгаруу/алып
коюу күнүнө карата белгиленген расмий курс боюнча ишке ашырылат.
4.3. Күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүүдө күрөө коючу ошондой
эле, ушул келишимдин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн, күрөө предмети болуп
саналган депозиттик эсепти ачуу келишими боюнча өзүнүн талап коюу
укугун да ыйгарып берүүгө милдеттенет.
4.4. Күрөө предметинен болуп саналган депозиттик эсепти ачуу келишими боюнча талап коюу укугун ыйгарып берүү жагында бул келишим
Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 173-беренесине жана
18-главасында камтылган талаптарга ылайык кийинкиге калтыруу шарты
менен түзүлгөн. Аталган келишим боюнча талап коюу укугу ушул келишимдин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү башталгандан кийинки күнү күрөө кармоочуга өтөт.
5. Тараптардын жоопкерчилиги
5.1. Тараптар ушул келишим боюнча милдеттенмелерин аткара албай калган же талаптагыдай аткарбаган учурда алар Кыргыз
Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык бири-бирине
келтирилген чыгымдардын ордун толуктап берүүгө тийиш.
5.2. Чыгымдардын ордун толуктап берүү күнөөлүү тарапты ушул келишимде жана кредит берүү жөнүндө кедиттик келишимде каралган милдеттенмелерди аткаруудан бошотпойт.
6. Башка шарттар
6.1. Күрөө кармоочуга ушул келишим боюнча укуктарды ыйгарып
берүү күрөө кармоочунун макулдугусуз эле, Кыргыз Республикасынын
мыйзам талаптарына ылайык ишке ашырылат.
6.2. Күрөө коюучу ушул келишим боюнча өз укуктарын жана милдеттерин күрөө кармоочунун макулдугусуз үчүнчү жактарга өткөрүп берүүгө
укугу жок.
6.3. Ушул келишимден улам келип чыккан талаш маселелер Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте чечилүүгө тийиш.
6.4. Ушул келишим шарттары тараптардын өз ара макулдашуусу боюнча гана өзгөртүлүшү жана толукталышы мүмкүн.
6.5. Келишимди тариздетүүгө жана каттоодон өткөртүүгө кеткен
сарптоолор күрөө коючунун эсебинен ишке ашырылат.
6.6. Келишим Кыргыз Республикасынын күрөөнү каттоо конторасында
катталууга тийиш.
6.7. Келишимдин 6.6-пунктуна ылайык бул келишим тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарда каттоодон өткөртүлгөн учурдан тартып күчүнө
кирет.
6.8. Келишим күрөө коюучу кредиттик келишим боюнча өз милдеттенмелерин толук аткарганга чейин колдонулат.
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6.9. Келишим бирдей юридикалык күчкө ээ 3 (үч) нускада түзүлгөн.
Келишимдин 1 (бир) нускасы күрөө коюучуга, 1 (бир) нускасы тиешелүү
каттоо органына, 1 (бир) нускасы Улуттук банкка берилет.
7. Тараптардын юридикалык даректери, реквизиттери
жана кол тамгалары
КҮРӨӨ КАРМООЧУ:		

КҮРӨӨ КОЮУЧУ:

Улуттук банк:
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы
Кызмат орду__________________
(кол тамгасы)_____________М.О.

Уюм:
Бишкек шаары, _________көчөсү.
Кызмат орду_________________
(кол тамгасы)______________М.О.
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«Евразия экономикалык бирлигинин алкагында Кыргыз
Республикасы тарабынан башка мамлекеттер
менен биргеликте түзүлгөн эл аралык
уюмдарга Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын кредиттерди берүүсү жөнүндө»
жобого карата
2-тиркеме
(_______________________ уюмдун аталышы) күрөөлүк
камсыздоосу үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында
чет өлкө валютасында депозиттик эсептерди ачуу жана тейлөө
келишими
Бишкек ш.

№ _________		

20__-жылдын «___» ________

Мындан ары «Улуттук банк» деп аталуучу Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын атынан, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамдын негизинде иш алып барган ____________ бир тараптан жана мындан ары «Уюм» деп аталуучу __________________атынан
уставдын негизинде иш алып барган ______________________________
экинчи тараптан, биргелешип «Тараптар» деп аталуучулар төмөнкүлөр
боюнча ушул келишимди түзүштү:
1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ
1.1. Евразия экономикалык бирлигинин алкагында Кыргыз
Республикасы тарабынан башка мамлекеттер менен биргеликте түзүлгөн эл аралык уюмдарга 20____-жылдын «___»________ №___ башкы
келишимге ылайык берилген кредиттерди күрөөлүк камсыздоо максатында, уюмдардын Улуттук банкта чет өлкө валютасында (АКШ доллары/
евро) пайызсыз депозиттик эсептерин ачуу жана тейлөө ушул келишим
предметинен болуп саналат.
1.2. Күрөөлүк камсыздоо операциялары боюнча эсептешүүлөр уюмдун Улуттук банкта чет өлкө валютасында ачылган тиешелүү пайызсыз
депозиттик эсептери боюнча жүзөгө ашырылат, ошондой эле күрөөлүк
каражаттарды жайгаштырууда Улуттук банктын банк-корреспонденттердеги чет өлкө валютасындагы ностро-эсептерине жана күрөөлүк каражаттарды бошотуп алууда уюмдун Улуттук банкта же коммерциялык банктарда ачылган чет өлкө валютасындагы эсептерине да тиешелүү болуп
саналат.
2. ЖАЛПЫ ШАРТТАР
2.1. Уюм тарабынан ушул келишимде жана башкы келишимде каралган шарттар сакталган учурда күрөөлүк камсыздоо операциялары
кайтарып берүү шартында ишке ашырылат.
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2.2. Уюмдун ушул келишимге ылайык эсептерин тейлөө үчүн Улуттук
банк АКШ доллары/евродо күрөөлүк камсыздоо үчүн анын пайызсыз депозит эсебин ачат.
2.3. Күрөөлүк камсыздоо операциялары боюнча эсептешүүлөр
төлөм негиздемесин жана багытын милдеттүү түрдө туура жана так
көрсөтүү менен уюмдун SWIFT эл аралык стандарттарына ылайык,
SWIFT каналы боюнча (МТ 202 форматы) берилген төлөм тапшырмасынын негизинде башкы келишимдин 4.6-пункту боюнча ишке ашырылат.
Эгерде уюмда SWIFT системасы жөнгө салынбаса, эсептешүүлөр ушул
келишимдин 4.1.2-пунктуна ылайык банктык көчүрмөлөрдү жана төлөм
тапшырмаларын алуу үчүн жоопкерчиликтүү адамы аркылуу жиберилген
ушул келишимге карататиркемеге ылайык төлөм тапшырмасы боюнча
ишке ашырылат. Уюмдун төлөм тапшырмасы SWIFT системасы аркылуу
Улуттук банкка жөнөтүлгөндөн кийин же ушул келишимге карата тиркемеге ылайык реквизиттерди өзгөртүүгө жол берилбейт.
2.4. Күрөөлүк каражаттарды бошотуу учурунда Улуттук банкка саат
12:00гө чейин келип түшкөн төлөм тапшырмалары ошол валюталоо күнү
аткарылат, ал эми Улуттук банкка саат 12:00дөн кийин келип түшкөн
төлөм тапшырмалары кийинки жумуш күнү аткарылат. Мында, эгерде валюталоо күнү Кыргыз Республикасында жана/же банк-корреспонденттин
өлкөсүндө жумуш эмес күнү болуп саналса күрөөлүк каражаттар кийинки
жумуш күнү бошотулуп берилет.
2.5. Валюталык эсептердин реквизиттери өзгөргөн шартта Улуттук
банк жана уюм ал тууралуу бири-бирине ыйгарым укуктуу кызмат адамдарынын кол тамгасын койдуруу менен кат жүзүндө тиешелүү операциялар
боюнча жыйынтыктап эсептешүүлөргө чейинки кеминде 2 (эки) жумуш
күнүнөн кечиктирбестен маалымдоого милдеттенишет.
2.6. Башкы келишимге ылайык уюмга берилген кредиттик каражаттардын күрөөлүк камсыздоосунан болгон чет өлкө валютасындагы акча
каражаттары уюм тарабынан ушул келишимге ылайык анын Улуттук банкта ачылган пайызсыз депозит эсебине Улуттук банк жана уюм күрөө келишимине кол койгонго чейинки 3 (үч) жумуш күнү ичинде которулууга
тийиш.
2.7. Уюмдун Улуттук банктагы ушул келишимге ылайык ачылган пайызсыз депозиттик эсептеринде жайгаштырылган чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын суммасы Улуттук банктын макулдугу боюнча
гана көбөйтүлүшү же азайтылышы мүмкүн.
3. ЭСЕПТЕРДИ АЧУУ, АЛАРДЫН АТАЛЫШЫ ЖАНА БАГЫТЫ
3.1. Ушул келишимге ылайык Улуттук банк уюмду тейлөө максатындаал үчүн чет өлкө валютасындагы пайызсыз депозиттик эсептерди ачат.
3.2. Эсептердин аталышы:
–– (уюмдун аталышы) АКШ долларында ачылган күрөөлүк камсыздоо
үчүн депозиттик эсеп;
АКШ долларында ачылган эсептин №___________________;
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–– (уюмдун аталышы) евродо ачылган күрөөлүк камсыздоо үчүн
депозиттик эсеп;
Евродо ачылган эсептин №_______________________.
Эсептердин багыты: уюмга башкы келишимге ылайык берилген кредиттик каражаттардын күрөөлүк камсыздоосунан болгон чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын эсебин жүргүзүү.
3.3. Улуттук банк уюмдун ушул келишимдин 3.2-пунктунда көрсөтүлгөн эсептердеги каражат калдыгына пайыз чегербейт.
4. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ
4.1. Уюм төмөнкүлөргө милдеттүү:
4.1.1. Ушул келишимде белгиленген күрөөлүк камсыздоо операцияларын жүргүзүү шарттарын так сактоого жана Улуттук банк алдында өз
милдеттенмелерин таанууга;
4.1.2. Уюмдун башкы келишимдин 2.3-пунктунда жана ушул келишимдин 3.2-пунктунда көрсөтүлгөн эсептерде турган акча каражаттарын тескөөгө ыйгарым укуктуу болгон адамдардын Кыргыз Республикасынын
колдонуудагы мыйзамдарына ылайык нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн кол тамга үлгүлөрү түшүрүлгөн эки карточканы Улуттук банкка
берүүгө. Уюмдун банктык көчүрмөлөрүн, төлөм тапшырмаларын жана
башка документтерин алууга жоопкерчиликтүү болгон адамга уюмдун
атынан берилгенишеним каттыУлуттук банкка сунуштоого.
4.1.3. Улуттук банк менен күрөө келишимине кол койгонго чейинки 3
(үч) жумуш күнү ичинде күрөөлүк камсыздоодон болгон акча каражаттарынын суммасынын Улуттук банктын кредиттери боюнча күрөөлүк камсыздоо үчүн Улуттук банкта чет өлкө валютасында ачылган пайызсыз
депозит эсебине чегерилишин камсыз кылууга.
4.1.4. Күрөөлүк камсыздоо бошотулган күнү SWIFT системасы боюнча же ушул келишимдин 2.4-пунктунда көрсөтүлгөн регламентке ылайык
келишимге карата тиркеменин негизинде төлөм тапшырмасын Улуттук
банкка сунуштоого.
4.1.5. Төлөм тапшырмасында көрсөтүлгөн реквизиттердин туура көрсөтүлгөндүгү жана маалыматтардын тактыгы үчүн жоопкерчиликти өзүнө
алууга. Реквизиттердин туура эмес же так көрсөтүлбөгөндүгүнө байланыштуу бардык чыгашаларды жана тобокелдиктерди өзүнө алууга.
4.1.6. Эсептерге акча каражаттарынын чегерилишине жана андан
алынышына, алардын ушул келишимдин 3-бөлүгүндө көрсөтүлгөн эсеп
багытына ылайык максаттуу пайдаланылышына контролдук кылууга.
4.1.7. Улуттук банктын кат жүзүндөгү талабы боюнча эсептердеги калдык суммаларды тастыктоого жана ар бир айдын акырында, ар айлык
негизде эсептер боюнча өз ара такташууну кат жүзүндө же электрондук
формада ишке ашырууга.
4.1.8. Юридикалык дарегинин жана/же телефон номерлеринин өзгөргөндүгү тууралуу маалыматты 2 (эки) календардык күн ичинде кат жүзүндө сунуштоого.
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4.1.9. Улуттук банктын банк-корреспонденттеринин которуулары
үчүн чыгашаларды, ошондой эле ушул келишимдин талабын аткарууга
байланыштуу үчүнчү жактардын кызмат көрсөтүүлөрүнө, комиссиялык
төлөмдөрүнө жана башка талаптарына төлөөлөр боюнча Улуттук банк
тарткан айкын чыгашалардын ордун толуктап берүүнү кошо алганда,
уюмдун төлөмдөрүнүн жокко чыгарылышына жана алар боюнча териштирүүлөрдү жүргүзүүгө кеткен бардык чыгашаларды уюмдун эсептеринен бир тараптуу негизде ошол күнгө карата расмий курс боюнча
талашсыз эсептеп алып коюу укугун Улуттук банкка сунуштоо аркылуу
төлөөгө. Улуттук банк бул тууралуу кат жүзүндөгү билдирмени кийинчерээк уюмга жөнөтүүгө тийиш.
4.1.10. Төлөм тапшырмалары туура эмес тариздетилгендигинен же
эсеп реквизиттери туура эмес көрсөтүлгөндүгүнөн улам, Улуттук банк
уюмдун төлөм тапшырмасын аткаруудан баш тарткан учурда ага талап
койбоого. Туура эмес толтурулган төлөм тапшырмалары берилгенден
кийинки жумуш күнүнөн кечиктирилбестен бул тууралуу банкка телефон
аркылуу маалымдалууга тийиш.
4.1.11. Улуттук банк алдындагы карыздарды, анын ичинде кредиттик
келишимдерде (макулдашууларда) жана башкы келишимде каралган негизги сумманы, чегерилген пайыздарды, туумдарды, айыптык санкцияларды кошо алганда, мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыздарды өндүрүп алуу
максатында, ушул келишимдин 3.2-пунктунда көрсөтүлгөн эсептерден
акча каражаттарын бир тараптуу негизде талашсыз эсептеп алып коюуга
Уюм Улуттук банкка укук чегерет.
4.2. Улуттук банк төмөнкүлөргө милдеттүү:
4.2.1. Ушул келишимдин негизинде уюмга күрөөлүк камсыздоо үчүн
АКШ долларында/евродо пайызсыз депозит эсебин ачууга;
4.2.2. Ушул келишимде белгиленген күрөөлүк камсыздоо операцияларын жүргүзүү шарттарын так сактоого.
4.2.3. Уюм тарабынан SWIFT (МТ202форматы) каналы боюнча сунушталган төлөм нускамаларынын же төлөм тапшырмасынын негизинде
күрөөлүк каражаттарды бошотуп берүүдө чет өлкө валютасындагы акча
каражаттардын суммасын ушул келишимге карата тиркемеге ылайык уюмдун Улуттук банктагы чет өлкө валютасындагы эсебине күрөөлүк камсыздоо бошотулган күнү чегерүүгө.
4.2.4. Уюмдун кат жүзүндөгү талабына ылайык эсептер боюнча көчүрмөнү ушул келишимдин 4.1.2-пунктуна ылайык банктык көчүрмөлөрдү,
төлөм тапшырмаларын жана башка документтерди алуу үчүн жоопкерчиликтүү адамга сунуштоого.
4.2.5. Уюмдун кат жүзүндөгү талабы боюнча эсептердеги калдык суммаларды тастыктоого жана ар бир айдын акырында, ар айлык негизде
эсептер боюнча өз ара такташууну кат жүзүндө же электрондук формада
ишке ашырууга.
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5. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ
5.1. Тараптар ушул келишимге ылайык күрөөлүк камсыздоо операциялары боюнча өз милдеттенмелерин аткарбай койгондугу же талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн толук жоопкерчиликтүү.
5.2. Тараптар ушул келишимге ылайык күрөөлүк камсыздоого байланыштуу операцияларды ишке ашырган жоопкерчиликтүү адамдар жана
кызматкерлер тарабынан аткарылган иштердин тууралыгы, өз учурунда
аткарылгандыгы жана купуялуулуктун сакталгандыгы үчүн толук жоопкерчиликтүү.
5.3. Улуттук банк,уюмдун же уюмду тейлөөгө алган коммерциялык
банктын күнөөсү боюнча төлөм тапшырмаларынын туура эмес таризделинишинен жана/же эсептик реквизиттердин туура эмес көрсөтүлүшүнөн
улам, чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын түшпөй калышы же
кечигип түшкөндүгү үчүн жоопкерчилик тартпайт.
5.4. Улуттук банк уюм ушул келишим шарттарын бузууга жол беришинен улам ага келтирилген зыян үчүн жоопкерчилик тартпайт.
6. ФОРС–МАЖОР
6.1. Тараптар, эгерде буга жаратылыш жана техногендик кырсыктар, бөөдө кырсыктар, согуштук жаңжалдар, иш таштоолор, элдик толкундоолор, ыңкылап, мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлиги органдары
тарабынан ченемдик укуктук актылардын кабыл алынышы жана ушул
келишим боюнча милдеттенмелердин аткарылбай калышын шарттаган
себептерге алып келген ар кандай кесепеттүү күтүүсүз жагдайлар келишим боюнча милдеттенмелердин толук же алардын бөлүгүнүн аткарылбай калышына алып келсе, анда алар бул жоопкерчиликтен бошотулат. Жогоруда көрсөтүлгөн жагдайлар ушул келишим түзүлгөндөн кийин
күтүүсүз келип чыккан жана тараптардын эркинен көз каранды болбогон
жагдай экендиги мамлекеттик органдардын расмий документтери менен
тастыкталууга тийиш.
6.2. Күтүүсүз жагдайлар келип чыккан шартта тараптар ал тууралуу
жазуу жүзүндө бири-бирине эки күндүк мөөнөт ичинде маалымдоого тийиш. Билдирмеде мындай жагдайдын мүнөзүнө, алардын ушул келишим
боюнча милдеттенмелердин аткарылышына жана аткаруу мөөнөттөрүнө
таасир этиши мүмкүндүгүнө баа берүүлөр камтылууга тийиш.
6.3. Форс-мажордук жагдайлар келип чыккан учурда ушул келишим
боюнча милдеттенмелерди аткаруу мөөнөттөрү жагдай орун алган учурга
шайкешкийинкиге жылдырылышы мүмкүн.
6.4. Эгерде форс-мажордук жагдай он календардык күндөн ашуун
убакыт же андан арыда уланса тараптар келишим шарттарын аткаруу
жана тиешелүү макулдашууга жетишүү үчүн алгылыктуу ыкманы аныктоо
максатында, кыска мөөнөттөсүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө тийиш.
6.5. Форс-мажордук жагдайлардын келип чыгышы тараптарды,ошол
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мезгил аралыгында чет өлкө валютасындагы депозиттик операциялар
боюнча милдеттенмелерди аткаруудан бошотпойт.
7. ТАЛАШ МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧҮҮ
7.1. Ушул келишимдин талаптарын аткаруунун жүрүшүндө келип чыккан талаш маселелер, өз ара алгылыктуу чечимди иштеп чыгуумаксатында сүйлөшүүлөр жолу менен жөнгө салынууга тийиш.
7.2. Талаш маселелерди чечүүгө мүмкүн болбосо, алар Кыргыз
Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жөнгө салынышы зарыл.
8. БАШКА ШАРТТАР
8.1. Келишимге тараптардын макулдугу боюнча гана өзгөртүүлөр
жана/же толуктоолор киргизилиши мүмкүн.
8.2. Ушул келишимге карата бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор
кошумча келишим түрүндө таризделинет жана кат жүзүндө толтурулуп,
ага тараптар кол койгон учурда анык болуп саналат.
8.3. Тараптардын өзгөртүп түзүлүшү же жоюлушу учурунда алардын
бардык укуктары жана милдеттенмелери укугу өткөндөргө өтөт.
8.4. Ушул келишимге карата тиркеме анын ажырагыс бөлүгү болуп
саналат.
8.5. Келишим тараптар ага кол койгон күндөн тартып күчүнө кирет.
8.6. Тараптар, бул келишимди бир календардык айдан кечиктирбестен экинчи тарапка ал тууралуу алдын ала маалымдаган шартта жанауюм Улуттук банк алдында бардык милдеттенмелерин толук аткаргандан
кийин гана бир тараптуу негизде токтотууга укуктуу. Улуттук банк төмөнкү
учурларда уюмга алдын ала маалымдоосуз эле бул келишимди бир тараптуу негизде токтотууга укуктуу:
–– уюм ушул келишимдин жана/же башкы келишимдин шарттарын
бузууга жол берсе;
–– Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык,
уюм юридикалык жак катары өз ишин токтоткон болсо.
8.7. Келишим тараптардын ар бири үчүн бирден бирдей юридикалык
күчкө ээ 2 (эки) нускада расмий тилде түзүлгөн.
9. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ ЖАНА РЕКВИЗИТТЕР
Улуттук банк:
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы
Кызмат орду__________________
(кол тамгасы)_____________М.О.

Уюм:
Бишкек шаары,__________көчөсү.
Кызмат орду__________________
(кол тамгасы)______________М.О.
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(_______________________уюмдун аталышы)
күрөөлүк камсыздоосу үчүн
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында
чет өлкө валютасында депозиттик эсептерди
ачуу жана тейлөө келишимине карата
тиркеме
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ
20__ -жылдын «____» _______________________
№____ ТӨЛӨМ ТАПШЫРМАСЫ
				
50:Төлөөчү /
Ordering customer
32:Валютасы жана суммасы
(сан менен жана жазуу түрүндө) / Currency and Amount
57: Алуучунун банкы /
Beneficiary bank
59: Алуучу (эсеп, өлкө, шаар)
Beneficiary (a/c, city, country)

 которуу
Эсеп№/account #
Аталышы/name

Аталышы/Name
Дареги/ Address
Эсеп№/account#
Аталышы/Name
Дареги/ Address

70: Төлөм багыты (алуучу
үчүн маалымат) / Purpose of
payment, remarks
71: Которууга тиешелүү чыгашалар/Charges

Банк-ортомчунун жана банк алуучунун комиссиялык төлөмү/Commissions IBK and BBK
 РКФР (OUR)
Комиссиялык төлөм эсептен алынсын/to pay
commissions from account #

Кардар тарабынан толтурулат /Filled in by customer
Реквизиттердин туура чагылдырылышы үчүн жоопкерчилик төлөөчүгө жүктөлөт
«Уюм» /Customer: 		
		
_______________
___________________
Биринчи кол тамга Экинчи кол тамга

М.О.

Банктагы белгилөөлөр/For bank use only
32: Валюталоо күнү/
201___-жылдын « ____ » ______________
Value date
Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы

Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы:

Өкмөттүк эсептерди тейлөө
тобунун аткаруучусу_________
Өкмөттүк эсептерди тейлөө
тобунун контролеру __________

Back-office аткаруучусу _________
Back-office контролеру___________
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-жылдын 24-августундагы № 47/2

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
эсептик чен өлчөмү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамынын 19 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени жылдык
8,00 пайыз өлчөмүндө (өзгөртүүсүз) белгиленсин.
2. Токтом 2015-жылдын 25-августунан тартып күчүнө кирет.
3. Экономика башкармалыгы токтом кабыл алынгандан кийинки
жумуш күнү ичинде эсептик чен өлчөмү жөнүндө маалыматын Улуттук
банктын расмий веб-сайтында жайгаштырылышын камсыз кылсын.
4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Н. Жениш
мырзага жүктөлсүн.
Төрага 					
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-жылдын 26-августундагы № 49\9

«Банктык мыйзамдар чөйрөсүндө администрациялык укук
бузууларга тиешелүү иштерди (дело) карап чыгуу жөнүндө»
нускоо туралуу
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Кароого сунушталган «Банктык мыйзамдар чөйрөсүндө
администрациялык укук бузууларга тиешелүү иштерди (дело) карап
чыгуу жөнүндө» нускоо (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
–– бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
–– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция
министрлигине жөнөтсүн.
4. Күчүн жоготкон катары таанылсын:
- Улуттук банк Башкармасынын 1999-жылдын 15- апрелиндеги № 31/8
«Банктык мыйзамдар чөйрөсүндө администрациялык укук бузууларга
тиешелүү иштерди (дело) карап чыгуу жөнүндө» нускоону бекитүү
тууралуу» токтому;
- Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-апрелиндеги № 18/9
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук
актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу»
токтомуна карата тиркеменин 29-пункту;
- Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы №
35/16 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик
укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү
жөнүндө» токтомуна карата тиркеменин 1-пункту.
5. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул
токтом менен коммерциялык банктарды, адистештирилген финансы74
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кредит мекемеси «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы»
ААКсын, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын,
микрофинансылык уюмдарды, кредиттик союздарды жана алмашуу
бюролорун тааныштырсын.
6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун
басары, айым Л. Дж. Орозбаевага ыйгарылсын.

Төрага					
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Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 26-августундагы № 49\9 токтомуна
Тиркеме
«Банктык мыйзамдар чөйрөсүндө администрациялык укук
бузууларга тиешелүү иштерди (дело) кароо жөнүндө»
нускоо
Бул нускоо Кыргыз Республикасынын «Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө» кодексине, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамга ылайык иштелип чыккан. Нускоодо банктык мыйзамдар чөйрөсүндө администрациялык укук бузууларга тиешелүү иштерди жүргүзүү жол-жобосу жөнгө салынган.
1. Жалпы жоболор
1. Банктык мыйзамдар чөйрөсүндө администрациялык укук бузууларга жол бергендик үчүн жоопкерчилик «Администрациялык жоопкерчилик
жөнүндө» кодекстин (мындан ары - Кодекс) 357, 358, 359, 360, 361, 362,
363-беренелеринде каралган учурларда жана чектерде кызмат адамдарына же башка жеке адамдарга, ошондой эле юридикалык жактарга жүктөлөт.
2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары - Улуттук
банк) администрациялык укук бузууларга тиешелүү иштерди козгоого
ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмдөрү (мындан ары – ыйгарым укуктуу
бөлүм) болуп төмөнкүлөр саналат:
1) Көзөмөл блогунун түзүмдүк бөлүмдөрү - Кодекстин 357-362-беренелеринде каралган укук бузууларга жол берүү фактысы үчүн;
2) Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы Кодекстин 361-беренесинде каралган укук бузуулар үчүн;
3) Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы - Кодекстин
362-363-беренелеринде каралган укук бузуулар үчүн;
4) Улуттук банктын областтык башкармалыктары жана Баткен областындагы өкүлчүлүгү – Кодекстин 357-363-беренелеринде каралган укук
бузуулар үчүн.
3. Улуттук банктын буйругуна ылайык Улуттук банктын Төрагасы жана
анын орун басары администрациялык укук бузууларга тиешелүү токтом
чыгаруу аркылуу администрациялык укук бузууларга тиешелүү иштерди
кароого жана администрациялык айыптык төлөмдү белгилөөгө ыйгарым
укуктуу (мындан ары – ыйгарым укуктуу адам) болуп саналат.
4. Төмөнкүлөргө администрациялык айыптык төлөмдөр белгилениши
мүмкүн:
- кызмат адамдарына же башка жеке адамдарга администрациялык
укук бузууларга жол берилген күндөн тартып 6 айдан кечиктирилбеген
мөөнөттө, ал эми укук бузуулар созулуп кеткен шартта – администраци76
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ялык укук бузуулар аныкталган күндөн кийинки алты айдан кечиктирбестен;
- юридикалык жактарга администрациялык укук бузуулар аныкталган
күндөн тартып бир жылдан кечиктирбестен.
2. Администрациялык укук бузууларга тиешелүү
ишти козгоо тартиби
5. Ыйгарым укуктуу бөлүмдүн кызматкерлери тарабынан администрациялык укук бузуулар орун алгандыгын тастыктаган фактыларды аныктоо администрациялык укук бузууга тиешелүү ишти козгоо үчүн негиз
болуп саналат.
Укук коргоо органдарынан, ошондой эле башка мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, коомдук бирикмелерден администрациялык укук бузуулар жагдайынын орун алып
жатышын көрсөткөн маалыматтар камтылган материалдардын; жеке
адамдардын жана юридикалык жактардын билдирүүлөрүнүн жана
өтүнүч каттарынын, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарынын
(анын ичинде интернеттеги) администрациялык укук бузуулар орун алып
жаткандыгын жетиштүү чагылдырган билдирүүлөрдүн негизинде администрациялык укук бузуулар аныкталышы мүмкүн.
Банктык мыйзамдар чөйрөсүндө администрациялык укук бузуу фактысы аныкталган учурда ыйгарым укуктуу бөлүм тарабынан тиешелүү
протокол (мындан ары - протокол) түзүлөт.
Администрациялык укук бузууларга тиешелүү иш төмөнкү учурдан
тартып козголгон катары эсептелинет:
-администрациялык укук бузууларга тиешелүү протокол түзүлгөн;
-администрациялык укук бузууларга тиешелүү ишти козгоо жөнүндө
аныктама чыгарылган учурдан тартып.Администрациялык укук бузуулар
жөнүндө протокол жана бул боюнча ишти козгоо аныктамасы ушул нускоого кошо тиркелет (1-4-тиркемелер).
6. Администрациялык жоопкерчиликке тартылган адам администрациялык укук бузуулар жөнүндө протоколго кол коюудан баш тарткан шартта, протоколдо анын себептери көрсөтүлүүгө тийиш. Администрациялык
жоопкерчиликке тартылган адам түзүлгөн протокол боюнча түшүндүрмөлөрдү берип, сын-пикирин айтууга, ошондой эле кол коюудан баш тартууга түрткү берген себептерди көрсөтүүгө укуктуу.
7. Ыйгарым укуктуу бөлүм администрациялык укук бузуулар жөнүндө протоколду, администрациялык укук бузууларга жол берилгендигинин
далилдерин камтыган башка материалдарды (документтер) жоопкерчиликке тартылган адамдын түшүндүрмөлөрү менен бирге бир күн ичинде
ыйгарым укуктуу адамдын кароосуна жөнөтөт.
8. Ыйгарым укуктуу адам администрациялык укук бузууларга тиешелүү ишти кароого даярдоонун жүрүшүндө ал боюнча протоколдун
туура эмес толтурулушун жана/же администрациялык укук бузууларды
кароо үчүн зарыл болгон башка материалдарды тариздетүүдөгү кемчи77
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ликтерди аныктаган шартта, ыйгарым укуктуу бөлүм протокол жана/же
башка материалдар боюнча аныкталган бардык кемчиликтерди ыйгарым
укуктуу адамдан аларды алгандан кийинки үч күн ичинде четтетүүгө тийиш. Ыйгарым укуктуу бөлүм администрациялык укук бузуулар боюнча
протоколдо жана башка материалдарда орун алган кемчиликтер четтетилгенден кийинки бир күн ичинде аларды ыйгарым укуктуу адамга кайталап жөнөтүшү зарыл.
9. Кодекстин 363-беренесинде каралган укук бузуулар аныкталган учурда ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүм Кодекстин 508 жана
556-1-беренелерине ылайык, Кодексте жана ушул нускоодо белгиленген тартипте администрациялык укук бузуулар жөнүндө протокол түзөт.
Администрациялык укук бузуулар жөнүндө протокол жана тиешлүү материалдар түзүлгөндөн кийинки күнү Кодексте каралган тартипте сотко
өткөрүлөт.
3. Администрациялык укук бузууларга тиешелүү
ишти кароого даярдоо
10. Ыйгарым укуктуу адам администрациялык жоопкерчиликке тартылган адамдын администрациялык укук бузууларына тиешелүү ишти
кароого даярдоодо төмөнкү маселелерди тактоого тийиш:
- ошол ишти кароого ким компетенттүү экендигин;
- ыйгарым укуктуу адамдын ошол ишти кароо мүмкүнчүлүгүн жокко
чыгарган жагдайлардын бар же жоктугун;
- протоколдун, ошондой эле ишке тиешелүү материалдардын так/туура толтурулгандыгын жана тариздетилгендигин;
- ишти териштирүүнү жокко чыгарган жагдайлардын бар же жоктугун;
- ишти кылдат кароого алуу үчүн материалдардын жетиштүү экендигин;
- жолдомо каттар же аларды кароодон баш тартууга түрткү берген
далилдердин бардыгын/жоктугун.
11. Ыйгарым укуктуу адам администрациялык укук бузууларга тиешелүү ишти кароодо төмөнкүдөй чечимдерди кабыл алат:
- ишти кароо убактысын жана ордун белгилөө жөнүндө;
- тиешелүү адамдарды чакыртуу, зарыл кошумча материалдарды талап кылуу, экспертиза өткөртүү;
- ишти кароону кийинкиге калтыруу;
- эгерде администрациялык укук бузуулар жөнүндө протокол же башка
материалдар аларды даярдоого ыйгарым укугу жок адамдар тарабынан
туура эмес түзүлгөн же тариздетилген болсо же ишти кароо учурунда
аларды толуктоо мүмкүн болбогон материалдар толук эмес сунушталган
шартта администрациялык укук бузуулар тууралуу протоколду жана башка материалдарды ыйгарым укуктуу бөлүмгө кайтаруу жөнүндө;
- эгерде тиешелүү ишти кароо алардын компетенциясына кирбесе же
ыйгарым укуктуу адамды четтетүү тууралуу аныктама чыгарылса администрациялык укук бузууларга тиешелүү протоколду жана башка матери78
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алдарды ведомствого караштуу деңгээлде чечүүгө өткөрүп берүү жөнүндө.
12. Ыйгарым укуктуу адам администрациялык укук бузууларга тиешелүү ишти кароого даярдоодо Кодекстин 549-беренесинде каралган
жагдайлар орун алган болсо, токтом түрүндө ишти токтотуу жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу.
13. Ыйгарым укуктуу адам, эгерде ал администрациялык жоопкерчиликке тартылган адамдын, жабырлануучунун тууганы алардын мыйзамдуу өкүлү болуп саналса жана ушул Кодексте каралган башка жагдайлар
орун алган шартта администрациялык укук бузууларга тиешелүү ишти
кароого алууга укугу жок.
4. Администрациялык укук бузууларга тиешелүү
ишке катышкан адамдар
14. Администрациялык укук бузуулар тууралуу протокол түзүлгөн
учурдан тартып, мындай ишти териштирүүгө төмөнкүлөр катыша алышат:
- администрациялык жоопкерчиликке тартылган адамга юридикалык
жактан жардам көрсөтүү үчүн – коргоочу, өкүл (жактоочу);
- жабыр тарткан адамга юридикалык жактан жардам көрсөтүү үчүн –
жабырлануучунун өкүлү («жабырлануучу» – бул, администрациялык укук
бузууларга жол берүүнүн кесепетинен мүлктүк же моралдык жактан зыян
тарткан жеке адам же юридикалык жак).
15. Коргоочу жана өкүл ишке тиешелүү бардык материалдар менен таанышып чыгууга, далилдерди келтирип, жолдомо каттарды сунуштоого,
жокко чыгарууга, ишти кароого катышууга жана ушул Кодексте камтылган
бардык процесстик эрежелерди колдонууга укуктуу.
16. Администрациялык укук бузууларга тиешелүү ишти кароого
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жана аларда каралган
тартипте күбөлөр, эксперттер жана башка адамдар катыша алат.
Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кызматкерлери эксперт катары тартылышы мүмкүн.
5. Администрациялык укук бузууларга тиешелүү
ишти кароо тартиби
17. Администрациялык укук бузууларга тиешелүү иш ыйгарым укуктуу адамдан администрациялык укук бузуулар тууралуу протокол жана
башка материалдар алынгандан кийинки он күндүк мөөнөт ичинде администрациялык жоопкерчиликке тартылган адамдын же алардын өкүлүнүн
катышуусунда кароого алынат.
Администрациялык жоопкерчиликке тартылган адам же анын өкүлү
жок болсо администрациялык укук бузууларга тиешелүү иш, эгерде аны
кароо орду жана убактысы тууралуу өз учурунда маалымдалып, ишти
кийинкиге калтыруу тууралуу ал өтүнүч менен кайрылбаган болсо, кароого алынышы мүмкүн.
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18. Ыйгарым укуктуу адам эгерде администрациялык укук бузууларга
тиешелүү ишти териштирүүгө катышкандардан өтүнүчтөр келип түшсө
же иш жагдайын кошумча териштирүү зарылчылыгы келип чыкса, он күндөн ашпаган мөөнөткө узартылышы мүмкүн.
19. Администрациялык укук бузууларга тиешелүү ишти кароодо милдеттүү түрдө тиешелүү протокол түзүлөт, ага администрациялык укук
бузууларга тиешелүү ишти кароого алган отурумдун катчысы жана ыйгарым укуктуу адам кол коет.
Администрациялык укук бузууларга тиешелүү ишти кароонун
жүрүшүндө толтурулган протоколдо төмөнкүлөр көрсөтүлөт:
- ишти кароо күнү жана орду;
- ыйгарым укуктуу адамдын аты-жөнү, ээлеген кызмат орду;
- кайсы иш кароого алынгандыгы;
- ишти кароого катышкан адамдардын келгендиги жөнүндө маалымат;
- ишти кароодон баш тартуу, жолдомо каттар жана териштирүү жыйынтыктары;
- ишти кароого катышкан тиешелүү адамдардын түшүндүрмөлөрү,
көрсөтмөлөрү, чечмелөөлөрү жана корутундулары;
- ишти кароо учурунда иликтөөгө алынган документтер.
20. Ыйгарым укуктуу адам администрациялык укук бузууларга тиешелүү ишти кароону баштоо алдында:
- ишти ким кароого алаарын, кайсы иш кароого алына тургандыгын,
ким жана ал кайсы ченемдик актынын негизинде жоопкерчиликке тартылып жаткандыгын жарыялайт;
- администрациялык жоопкерчиликке тартылган адамдын, ошондой
эле ишти кароого катышкан башка адамдардын катышып жаткандыгына
ынанат;
- ишти кароого катышкандардын ким экендигин аныктап, администрациялык жоопкерчиликке тартылган адамдын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн
(өкүлдөрүнүн), коргоочунун ыйгарым укуктарын текшерет;
- ишти кароого катышуучулардын келбей калышы себептерин териштирип, алардын катышуусуз ишти кароо же аны кийинкиге калтыруу
чечимин кабыл алат;
- ишти кароого катышкан адамдарга алардын укуктарын жана милдеттерин түшүндүрөт;
- баш тартуулар жана өтүнүч каттар боюнча чечим кабыл алат;
- администрациялык укук бузуулар тууралуу протокол, зарылчылык
келип чыкса башка материалдар менен тааныштырат.
21. Администрациялык укук бузууларга тиешелүү ишти кароо учурунда ыйгарым укуктуу адам туура чечим кабыл алуу максатында милдеттүү
түрдө төмөнкүлөрдү териштирип алууга тийиш:
- администрациялык укук бузууга жол берилгенби;
- ошол адам ага күнөөлүбү;
- ал администрациялык жоопкерчиликке тартылууга тийишпи;
- жоопкерчиликти жеңилдетүүчү жагдайлар барбы;
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- материалдык зыян келтирилгенби жана иш боюнча туура чечим кабыл алуу үчүн зарыл башка жагдайлар барбы;
- администрациялык жоопкерчиликке тартылган адамдын түшүндүрмөлөрү жана ишти кароого катышып жаткан башка адамдардын көрсөтмөлөрү кароого алынгандыгы угулат, башка далилдер текшерилет.
6. Администрациялык укук бузууларга тиешелүү иш
боюнча токтом чыгаруу тартиби
22. Ыйгарым укуктуу адам администрациялык укук бузууларга тиешелүү ишти кароонун жыйынтыгына ылайык төмөнкүлөр боюнча токтом
чыгарат:
- айыптык төлөмдү белгилөө жөнүндө;
- ишти токтотуу жөнүндө;
- ишти ведомствого караштуу деңгээлдерге (сотторго же ошол административдик укук бузуулар үчүн администрациялык өндүрүүнү жүргүзүүгө, алардын өлчөмүн белгилөөгө ыйгарым укуктуу органга, кызмат адамына) өткөрүп берүү жөнүндө;
Токтомдордун, аныктамалардын формалары ушул нускоого кошо тиркелет (1-6-тиркемелер).
Токтом, ишти карап бүткөндөн кийин дароо жарыяланат.
23. Администрациялык укук бузууларга тиешелүү иш боюнча токтомдун көчүрмөсү ага карата токтом чыгарылган адамга тилкат жаздырып
алуу менен тапшырылууга же үч күн ичинде (бул тууралуу ошол ишке
тиешелүү көктөмөдө чагылдырылат) ага жөнөтүлүүгө тийиш. Токтом,
белгиленген тартипте ага даттануулар келип түшпөсө, даттануу мөөнөтү
бүткөндөн кийин мыйзамдуу күчүнө кирет.
Токтомдун көчүрмөсү жабырлануучуга да анын өтүнүчү боюнча берилиши мүмкүн.
7. Администрациялык укук бузуулар боюнча иштин жүрүшүнө
жана токтомго карата даттануу тартиби
24. Администрациялык укук бузууларга тиешелүү ага карата иш жүргүзүлүп жаткан адам ал боюнча Улуттук банктын Төрагасына (эгерде
ошол ишти кароо Улуттук банктын Төрагасынын орун басарына тапшырылган болсо) же сотко даттанууга укуктуу.
Ага карата иш жүргүзүлүп жаткан адам даттанууну кароо учурунда өз
укугун коргоо үчүн ошол ишке байланыштуу протоколдордун жана материалдардын көчүрмөсүн алууга укуктуу.
25. Улуттук банктын Төрагасы даттанууларды кароонун жыйынтыгы
боюнча аны канааттандыруу же аны канааттандыруудан баш тартуу тууралуу токтом түрүндө чечим кабыл алат.
26. Администрациялык укук бузууларга тиешелүү иш боюнча кабыл
алынган токтомго карата даттануулар, токтом көчүрмөсү тапшырылган же ага карата администрациялык жаза чарасын белгилөө жөнүндө
токтом чыгарылган адамга маалымдалгандан кийинки он күн ичинде
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Улуттук банктын Төрагасына (эгерде администрациялык укук бузууларга
тиешелүү иш боюнча токтом Улуттук банктын Төрагасынын орун басары
тарабынан чыгарылган болсо) же сотко жөнөтүлүшү мүмкүн.
Эгерде Улуттук банктын Төрагасы ага карата токтом чыгарылган
адамдын арызы боюнча даттанууну жүйөлүү себептерден улам убагында
карай албай калган болсо, ал даттануу мөөнөтүн калыбына келтирүүгө
укуктуу.
Даттануунун келип түшүүсү, администрациялык укук бузууларга тиешелүү иш боюнча токтомдун аткарылышын даттанууну кароого чейин
токтотот.
27. Администрациялык укук бузууларга тиешелүү иш боюнча токтомго
даттануу келип түшкөн күндөн кийинки он күн ичинде каралууга тийиш.
28. Улуттук банктын Төрагасы администрациялык укук бузууларга тиешелүү иш боюнча токтомго карата даттанууну кароо учурунда
төмөнкүлөргө укуктуу:
- токтомду өзгөртүүсүз, даттанууну канааттандыруусуз калтырууга;
- администрациялык жаза чарасын колдонуусуз жана/же ага карата
токтом чыгарылган адамдын абалынын начарлап кетишине жол бербестен токтомду өзгөртүүгө;
- токтомду жокко чыгарып, администрациялык ишти кароо талаптарын
олуттуу бузууга жол берилген шартта, ишти кайрадан кароого жөнөтүүгө;
- токтомду жокко чыгарып, иштин жүрүшүндө Улуттук банктын ал ишти
кароого укугу жоктугу аныкталса, ишти ведомствого караштуу деңгээлде
кароого жөнөтүүгө;
- токтомду жокко чыгарып, Кодекстин 549-беренесинде каралган жагдайлар орун алган шартта ишти токтотууга.
Даттанууну кароонун жыйынтыгы боюнча чечим токтом түрүндө чыгарылат.
Администрациялык укук бузууларга тиешелүү иш боюнча токтомго
даттанууга карата чыгарылган токтомдун көчүрмөсү, ага карата токтом
чыгарылган адамга жана анын өтүнүчү боюнча жабырлануучуга үч күн
ичинде жөнөтүлөт.
29. Администрациялык укук бузууларга тиешелүү токтом боюнча
Кодексте белгиленген мөөнөттө жана тартипте сотко даттанууга болот.
8. Жаза чарасын колдонуу жөнүндө токтом талабын аткаруу
30. Администрациялык жаза чарасын колдонуу жөнүндө токтом талабын аткаруу Улуттук банктын ушул маселе анын компетенциясына кирген
ыйгарым укуктуу бөлүмүнө жүктөлөт.
31. Жаза чарасын колдонуу жөнүндө токтом талабы, ал мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн кийинки алты ай ичинде аткарылууга тийиш.
Администрациялык жоопкерчиликке тартылган адам жаза чарасын
колдонуу жөнүндө токтом талабын аткаруудан баш тарткан же аткаруу
мөөнөтү жылдырылган шартта, мөөнөт аралыгы үзгүлтүккө учурайт.
32. Администрациялык жоопкерчиликке тартылган адам жаза чара82
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сын колдонуунун алкагында белгиленген айыптык төлөмдү тиешелүү
токтом ага тапшырылган күндөн кийинки бир айдан кечиктирлбестен
төлөөгө тийиш.
33. Жаза чарасын колдонуу жөнүндө токтомго карата даттануу келип
түшсө жана даттануу канааттандырылбай тургандыгы ага маалымдалган болсо, айыптык төлөм администрациялык жоопкерчиликке тартылган
адам тарабынан маалымат алынгандан кийинки он беш күндөн кечиктирбестен төлөнүүгө тийиш.
34. Жаза чарасын колдонуу жөнүндө токтом талабын ушул нускоонун
32-пунктунда каралган мөөнөттө аткаруу мүмкүн эместигин шарттаган
жагдайлар орун алган учурда ыйгарым укуктуу адам аткаруу мөөнөтүн
бир айга чейин кийинкиге жылдырууга укуктуу.
35. Администрациялык жоопкерчиликке тартылган адам белгиленген
айыптык төлөмдү ушул нускоонун 32-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөттө төлөй албай калган шартта жаза чарасын колдонуу жөнүндө токтом,
администрациялык жоопкерчиликке тартылган адам иштеген же ал сый
акы алган юридикалык жактын администрациясынын дарегине айыптык
төлөм суммасын анын эмгек акысынан же башка кирешесинен Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте мажбурлап өндүрүү үчүн жөнөтүлөт. Администрациялык айыптык төлөмдү кармап калуу, жаза чарасын колдонуу токтому тапшырылгандан кийинки бир айдан
ашпаган мөөнөттө жүргүзүлөт.
Администрациялык жоопкерчиликке тартылган адамдын эмгек акысынан же кирешелеринин башка түрлөрүнөн айыптык төлөмдү өндүрүү
мүмкүн болбогон шартта тиешелүү токтом, Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында каралган тартипте мажбурлап аткартуу үчүн сот аткаруучусуна жөнөтүлөт.
36. Администрациялык айыптык төлөм ушул нускоонун 32-пунктунда
каралган мөөнөттө төлөнбөгөн шартта Улуттук банктын ыйгарым укуктуу
түзүмдүк бөлүмү административдик жаза чарасын колдонуу жөнүндө токтомду Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, ошол адамдын
эсептеринен эсептеп алып коюу жолу аркылуу юридикалык жактын акча
каражаттарынан же башка кирешелеринен өндүрүп алуу үчүн банкка же
башка кредиттик мекемеге жөнөтөт.
Банк же башка кредиттик мекеме администрациялык айыптык төлөм
суммасын жаза чарасын колдонуу жөнүндө токтомдо көрсөтүлгөн банктын тиешелүү мекемесине жөнөтүүгө милдеттүү. Юридикалык жактын
эсептеринде акча каражаттары жок болсо, айыптык төлөм суммасын
мажбурлап өндүрүү жөнүндө токтом Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, юридикалык жактын мүлкүнөн өндүрүүнү жүргүзүү
үчүн сот аткаруучусуна жөнөтүлөт.
Улуттук банктын ушул маселе анын компетенциясына кирген ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмү айыптык төлөмдү өндүрүү жөнүндө токтомду Кодекске жана «Кыргыз Республикасында аткаруу иши жана сот ат83
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каруучуларынын статусу жөнүндө» мыйзамга ылайык, анын талабынын
аткарылышы максатында сот аткаруучусуна жөнөтөт.
37. Айыптык төлөм анын негизинде толук өндүрүлгөн тиешелүү
токтом, аткарылгандыгы тууралуу белги коюу менен ыйгарым укуктуу
түзүмдүк бөлүмгө сактоого кайтарылып берилет.
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1-тиркеме
Администрациялык укук бузуулар тууралуу
ПРОТОКОЛ
______________			

20 __-жылдын « ____ » ________.

(түзүлгөн жери)

_____________________________________________________________
(Улуттук банктын ыйгарым укуктуу бөлүмүнүн аталышы) атынан

_____________________________________________________________
(Улуттук банктын кызматкеринин аты-жөнү, ээлеген кызмат орду, кызматтык
күбөлүгүнүн номери)

_____________________________________________________________
(администрациялык жоопкерчиликке тартылган ____________________
жүзөгө ашырган адамдын аты-жөнү) тарабынан Кыргыз Республикасынын
банктык мыйзамдар чөйрөсүндө администрациялык укук бузууларга жол
берилгендиги тууралуу ушул протоколду түзгөн.
Бул, Кыргыз Республикасынын Администрациялык Кодексинин ______
беренесинин талабын бузуу болуп саналат.
Укук бузууга жол берген адам жөнүндө кошумча маалыматтар:
Паспорттук маалыматтар: ___________________________
туулган жылы: ________________
Туулган жери: _________________________________________________
_____________________________________________________________
Катталган жери: _______________________________________________
_____________________________________________________________
Айкын жашап турган жери: ______________________________________
_____________________________________________________________
Укук бузууга жол берген жердин дареги____________________________
Укук бузууга жол берген күн жана анын убактысы: ___________________
Эскертүү______________________________________________________
(түшүндүрмө кат, кол коюудан баш тарткандыгы тууралуу акт)

_____________________________________________________________
Байланыш маалыматтары: ______________________________________
Улуттук банк тарабынан:
_____________________ ____________________ ___________________
(аты-жөнү)		

(кызматы)

(кол тамгасы)

(аты-жөнү)		

(кызматы)

(кол тамгасы)

_____________________ ____________________ ___________________
Администрациялык жоопкерчиликке тартылган адам:
_____________________ ____________________ ___________________
(аты-жөнү)		

(кызматы)
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Эскертүү:
1. Администрациялык жоопкерчиликке тартылган адам ишти кароого
катышууга, тиешелүү материалдар менен таанышып чыгууга, түшүндүрмө берип, далилдерди келтирүүгө, жолдомо кат сунуштоого, жактоочунун юридикалык жардамынан пайдаланууга, өз эне тилинде же жакшы
өздөштүргөн башка тилде түшүндүрмө берүүгө, тил билбеген шартта
тилмечтин кызматынан пайдаланууга, иш боюнча кабыл алынган токтомго даттанууга (Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө Кодекстин
570-беренеси) укуктуу;
2. Ушул протоколду түзүүдө укук бузуучуга Кодекстин 570-беренесинде каралган анын укуктары жана милдеттери боюнча түшүндүрмө берилген, атап айтканда:
570-берене. Укук бузуучунун укуктары жана милдеттери
Администрациялык жоопкерчиликке тартылган адам иштин материалдары менен таанышууга, түшүндүрмөлөрдү берүүгө, далилдерди
келтирүүгө, өтүнүч кат менен кайрылууга, администрациялык кармоо
жөнүндө туугандарына жана жакындарына маалымдоого, жактоочунун
юридикалык жардамынан пайдаланууга, эне тилинде же билген тилде
чыгып сүйлөөгө жана тергөө жүргүзүлүп жаткан тилди билбесе, тилмечтинкызматын пайдаланууга, иш боюнча токтомго даттанууга укуктуу.
Администрациялык укук бузууларга тиешелүү иш администрациялык
жоопкерчиликке тартылган адамдын катышуусу менен каралат. Ал ушул
Кодекстин 559-беренесинин 3-пунктунда каралган же адам жокто ишти
кароонун орду жана убактысы жөнүндө ага өз убагында кабарлоо тууралуу маалыматтар болгон учурларда жана эгерде ишти кароону кийинкиге
калтыруу жөнүндө андан өтүнүч келип түшпөгөн учурларда гана иш каралышы мүмкүн. Ал соттун же ички иштер органынын чакыруусу боюнча
келүүдөн баш тарткан учурда ушул Кодекстин 561-беренесинде каралгандай келүүгө мажбурланууга тийиш.
Укук бузуучунун укуктары жана милдеттери менен таанышып чыктым:
________________________________ ______________
		

(кол тамга, күн)
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2-тиркеме
Айыптык төлөм өндүрүү жөнүндө
ТОКТОМ
___________________ 			

20__ -жылдын «_____»

(токтом чыгарылган жер)

Мен, _____________________________________________________
(ыйгарым өкүлдүн аты-жөнү)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(администрациялык жоопкерчиликке тартылган адамдын аты-жөнү/ жактын
аталышы)

________-жылы туулган «____»_____________ туулган жери___________
_____________________________________________________________
иштеген жери

Кыргыз Республикасынын банктык мыйзам чөйрөсүндө администрациялык укук бузууларга тиешелүү № _______ иштин материалын карап
көрүү менен:
_________________________________________фактыларды аныктаган.
_____________________________________________________________
(ишти кароо учурунда бузууга жол берилген беренелер)

_____________________________________________________________
(аты-жөнү, паспорттук маалыматтар, катталган жери, айкын жашап турган жери)

Кыргыз Республикасынын «Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө»
Кодексинин _______беренесине ылайык ___________________________

(сумма сандар менен)

сом өлчөмүндө айыптык төлөм белгилөөгө тиешелүү токтом кабыл алат.
Мамлекеттик бюджеттин пайдасына айыптык төлөмдүн суммасын чегерилген _____________________________________________________
(суммасы жазуу жүзүндө)

Эгерде Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө Кодекстин 589-беренесинин 8-пунктуна ылайык доо арызы менен кайрылбаган учурда, бул
токтом даттануу мөөнөтү бүткөндөн кийин күчүнө кирет. Токтомдун даттануу мөөнөтү аталган кодекстин 597-беренесине ылайык белгиленет.
___________________________________ Төраганын орун басары
___________________________________ токтомдун көчүрмөсүн алдым.
(укук бузуучунун аты-жөнү, (кол тамгасы)(күнү)
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3-тиркеме
Администрациялык укук бузууларга тиешелүү ишти токтотуу тууралуу
ТОКТОМ
___________________ 			

(чыгарылген жери) 				

«____» __________ 20___
(чыгарылган күнү)

Мен, _____________________________________________________
(токтом чыгарган адамдын аты-жөнү, кызматы)

_____________________________тарабынан (администрациялык жоопкерчиликке тартылган адамдын аты-жөнү, дареги) банктык мыйзам чөйрөсүндө администрациялык укук бузууларга тиешелүү № _______ иштин
материалдарын карап көрүү менен:
______________________________________________ белгилеген (ишти
кароо учурунда белгиленген жагдайлар)
бул_______________________________________ бузгандыгы катары саналбагандыктан (берене, ченемдик акт)
_______________________________________ Кыргыз Республикасынын
банк мыйзамынын талаптарын бузбагандыгы үчүн __________________
______________ карата (аталышы же администрациялык жоопкерчиликке тартылган адамдын аты-жөнү) администрациялык укук бузуу жөнүндө
ишти токтотуу тууралуу токтом чыгарат.
_________________________________

_________________________

(токтом чыгарган адамдын аты-жөнү) 		

88

(кол тамга)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 7, 2015

4-тиркеме
АНЫКТАМА
______________			

____ -жылдын «____» «__________»

(чыгарылган жери)					

(чыгарылган күнү)

Мен, _____________________________________________________
(аныктама чыгарган адамдын аты-жөнү, кызмат орду)

______________________________ _____________________тарабынан

(администрациялык жоопкерчиликке тартылган адамдын аты-жөнү, дареги) (берене, ченемдик акт)

Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө
Кодексинин 363-беренеси боюнча администрациялык укук бузуулар боюнча ишти тиешелүү корутундуну/кызматтык иш боюнча тил катты жана
башка документтерди карап көрүп, аталган кодекстин 363, 547-1-беренелерине таянуу менен төмөнкүдөй аныктама чыгарган:
1. Административдик укук бузууларга тиешелүү иш козголсун;
2. Ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүм административдик териштирүүлөрдү жүргүзсүн.
(кызмат адамынын аты-жөнү, кол тамгасы)
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5-тиркеме
Администрациялык укук бузууларга тиешелүү ишти кароону
өткөрүп берүү жөнүндө
АНЫКТАМА
_____________________
_____ -жылдын «____» «__________».
(чыгарылган жер)

			

(чыгарылган күнү)

Мен, _____________________________________________________

(аныктама чыгарган кызмат адамынын аты-жөнү, кызмат орду)

______________________________тарабынан _____________________
_____________________________________________________________
(администрациялык жоопкерчиликке тартылган адамдын аты-жөнү, дареги)

банктык мыйзамдар чөйрөсүндө администрациялык укук бузууларга тиешелүү №_______ иштин материалдарын карап көрүү менен __________
_____________________________________________________________
(ишти кароо учурунда аныкталган жагдайлар) төмөнкүлөрдү аныктаган.
Бул ______________________________________________________
(берене, ченемдик акт)

(бузуу болуп саналгандыктан, администрациялык укук бузууларга тиешелүү №_____ ишти ___________________________________________
_____________________________________________________________
(соттун, ошол укук бузуулар үчүн жаза чарасын колдонууга укуктуу органдын
аталышы)

кароосуна өткөрүп берүү жөнүндө токтом чыгарат.

_______________________________________________
(аныктаманы чыгарган адамдын аты-жөнү)

_______________________________________________
			
(кол тамгасы)
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6-тиркеме
Администрациялык укук бузууларга тиешелүү ишти кароону
кийинкиге калтыруу жөнүндө
АНЫКТАМА
_____________________
(чыгарылган жери)

_____ -жылдын «____» «__________».

			

(чыгарылган күнү)

Мен, _____________________________________________________
(аныктама чыгарган кызмат адамынын аты-жөнү, кызмат орду)

______________________тарабынан ______________________________
(администрациялык жоопкерчиликке тартылган адамдын аты-жөнү)

банктык мыйзамдар чөйрөсүндө администрациялык укук бузууларга тиешелүү №_______ иштин материалдарын карап көрүү менен _________
_____________________________________________________________
(ишти кароо учурунда аныкталган жагдайлар)

төмөнкүлөрдү аныктады (кийинкиге калтыруу себептери баяндалат:тараптардын өтүнүч каттары, кошумча материалдарды талап кылуу зарылчылыгы, тиешелүү жактарды ишке тартуу ж.б.):
1. №______иш боюнча угууну кийинкиге калтыруу;
2. №______иш 20____-жылдын «____»-_________карала тургандыгын белгилөө;
3. 20____-жылдын «____»-_________чейинки мөөнөттө кошумча документтерди берүү;
4. Ишти кароого ____________________тартуу.
____________________________________ ______________________

(аныктаманы чыгарган адамдын аты-жөнү) 		
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-жылдын 3-сентябрындагы № 50/1

«Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө»
убактылуу жобону бекитүү тууралуу
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамынын 28 жана 43-беренелерине таянуу менен Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Кароого сунушталган «Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү
жөнүндө» убактылуу жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
–– бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
–– расмий жарыялангандан кийин бул токтомдун Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
реестринде чагылдырылышы үчүн аны Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Н.Жениш
мырзага жүктөлсүн.
Төрага			

Т. Абдыгулов
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Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 3 сентябрындагы
№ 50/1 токтомуна
тиркеме
«Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө»
убактылуу жобо
I. Жалпы жоболор
1. Аталган «Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө» жободо
(мындан ары - Жобо) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары – Улуттук банк) банк тутумунун бүтүндүгүн сактоо, ликвиддүүлүктү колдоо, ошондой эле аманатчылардын таламын коргоо максатында
Улуттук банктан лицензия алган республиканын коммерциялык банктарына кредит берүүсүнүн жалпы шарттары жана тартиби аныкталган.
2. Ликвиддүүлүктү колдоого кредит (мындан ары – кредит) Кыргыз
Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө»
мыйзамынын 28-беренесине жана ушул Жобого ылайык сунушталат.
3. Кредит банк тутумунун бүтүндүгүн сактоо жана анда туруктуулукту камсыз кылуу, системалуу тобокелдикке бөгөт коюу, банктын ликвиддүүлүгүн колдоо жана аманатчылар таламын коргоо максатында берилет.
4. Банк алган кредитти кызмат адамдарынын депозиттерин (аманаттарын) төлөөгө пайдаланууга укугу жок. Улуттук банк банктын инсайдерлерине жана аффилирленген жактарына депозиттердин (аманттардын)
төлөнүшүнө чектөөлөрдү белгилеши мүмкүн.
5. Банк алган кредитти банктын кызматкерлерине сый акылардын/бонустардын бардык түрүн кошо алганда, администрациялык чыгашаларды төлөө үчүн пайдаланууга укугу жок. Мындан тышкары, Улуттук банк
банктын администрациялык чыгашаларын кыскартуусу жөнүндө чечим
кабыл алууга укуктуу.
6. Кредит берүү жөнүндө чечим, кредит берүү шарттары жана анын
көлөмү Улуттук банк Башкармасы тарабынан кабыл алынат.
7. Кредит мөөнөтүндө төлөө, төлөөгө жөндөмдүүлүк өз учурунда кайтарып берүү жана камсыздоо сыяктуу кредиттөөнүн жалпы принциптерин сактоо менен улуттук валютада сунушталат.
8. Улуттук банк андан ары узартуу мүмкүнчүлүгү менен кредитти алты
айдан ашпаган мөөнөткө берет.
9. Кредитти кайтарып берүү боюнча милдеттенме күрөө менен камсыздалат. Күрөөгө карата талаптар, анын жетиштүүлүгү көлөмү (пайыздык туюндурууда) күрөөлүк камсыздоонун башка параметрлерине жараша Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленет.
10. Банк кредит алуу үчүн Улуттук банктын кароосуна төмөнкү документтерди сунуштоого милдеттүү:
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1) кредит алуу максаты так көрсөтүлгөн өтүнүч катты;
2) банктын Башкармасынын жана Директорлор кеңешинин кредит
алуу жана талап кылынган кредиттин камсыздоосу катары активдерди
жана/же мүлктү сунуштоо жөнүндө чечими;
3) күрөө коюучунун күрөө предметинин менчик укугун жана/же талап
коюу укугун тастыктаган документтердин көчүрмөсүн;
4) күрөө предметинин мүнөздөмөсү камтылган жана ага баа берүү боюнча документтерди;
5) Улуттук банк кредит берүү маселесин кароо үчүн зарыл болгон
башка документтерди да талап кылууга укуктуу.
11. Улуттук банк Башкармасы кредитти берүү маселесин кароонун
алдында банк аткарууга тийиш болгон айрым талаптарды белгилөөгө
укуктуу.
12. Улуттук банк Башкармасы тиешелүү банкка кредит берүүдөн баш
тартуу чечимин кабыл алган учурда Улуттук банктын банк ишине тышкы
көзөмөлдүктү жүзөгө ашыруу анын милдетине кирген түзүмдүк бөлүмү
кабыл алынган чечим тууралуу банкка кат жүзүндө маалымдоого тийиш.
II. Кредиттин камсыздоосу
13. Банктын кредитти кайтарып берүү боюнча милдеттенмеси күрөө
менен камсыздалат. Кредиттин камсыздоосу катары сунушталган күрөө
предмети башка күрөөгө же үчүнчү жакка кайра күрөөгө коюлушу мүмкүн
эмес.
14. Төмөнкү түрдөгү күрөөлөр кредиттин камсыздоосу катары колдонулушу мүмкүн:
1) Кыргыз Республикасы Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздары;
2) Улуттук банктагы же Улуттук банк үчүн алгылыктуу болгон башка
финансы-кредит мекемесиндеги депозиттер;
3) алтын жана башка баалуу металлдар;
4) чет өлкө валюталары;
5) банктын кредит портфели боюнча талап коюу укугу;
6) Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленген учурларда
Улуттук банк үчүн алгылыктуу болгон активдердин жана мүлктөрдүн
башка түрлөрү .
15. Күрөө предмети күрөө коюучуга менчик укугунда таандык болууга
тийиш жана ага башка милдеттенмелер жүктөлбөөгө тийиш.
16. Күрөөлүк камсыздоонун жетишсиздиги банк муктаж болгон кредит
суммасын берүүдөн баш тартуу үчүн негиз болуп саналат.
III. Кредитти берүү жана аны төлөө тартиби
17. Кредит, кредиттик линияны ачуу боюнча түзүлгөн келишимге ылайык, кредиттик линиянын алкагында транш (кезек менен бөлүп берүү) аркылуу берилиши мүмкүн.
18. Кредиттик линия алты айдан ашпаган мөөнөткө ачылат. Кредиттик
линиянын алкагында транш линияны жабуу күнүнөн ашпаган мөөнөткө
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берилет. Кредиттик линияны жабуу күнү жана/же анын алкагында берилген транштарды жыйынтыктап төлөө күнүн Улуттук банк Башкармасынын
чечими боюнча узартылышы мүмкүн.
19. Кредиттик линиянын алкагында траншты сунуштоо маселесин кароо банктын транш алууга берген билдирмесинин (мындан ары - билдирме) негизинде ишке ашырылат. Билдирме Улуттук банкка кагаз жүзүндө
сунушталууга тийиш. Траншты сунуштоо Улуттук банк менен тиешелүү
банк ортосунда түзүлгөн кредит берүү (транш) жөнүндө кредиттик келишимдин негизинде ишке ашырылат.
20. Транштын негизги суммасын жана ага чегерилген пайыздарды
төлөө тиешелүү келишимдерде жана кредиттик келишимдерде аныкталган шарттарда ишке ашырылат.
21. Эгерде банк кредит боюнча өзүнө алган милдеттенмелерин аткара албай калса, ушул Жобого ылайык берилген кредит максатсыз пайдаланылган болсо, Улуттук банк өз талаптарын күрөө предметинен соттук
эмес тартипте өндүрүүнү жүргүзүүнүн эсебинен канаттандырып алууга
укуктуу.
IV. Кредит боюнча пайыздарды эсептөө
22. Кредит боюнча пайыздык чен өлчөмү Улуттук банк Башкармасы
тарабынан белгиленет. Кредиттин ар бир транш суммасына пайыздар,
сунушталган траншты айкын пайдаланган мезгил үчүн жөнөкөй пайыздар
формуласынын негизинде жыл ичиндеги 360 календардык күн эсебинде
төмөнкү формула боюнча эсептелинет:
P = (C x I x T)/360/100, мында:
Р – транш боюнча пайыздар суммасы;
С – транштын суммасы (сом);
I – пайыздык чен (жылдык %);
Т – траншты пайдалануу мөөнөтү.
23. Банк сунушталган траншты пайдаланган мезгил ичиндеги айкын
календардык күндөрдү эсептөөдө мыйзамдарда белгиленген же Кыргыз
Республикасынын Өкмөтү тарабынан жарыяланган дем алыш жана майрам күндөр эске алынат.
V. Өзгөчө шарттар
24. Улуттук банк кайсыл болбосун убакта, өз ыңгайына жараша банктын ишине текшерүүнү жүзөгө ашырууга укуктуу.
25. Кредиттик линия колдонулуп жаткан мезгил ичинде банк
Келишимде, Кредиттик келишимдерде жана Күрөө келишимдеринде,
ошондой эле Улуттук банктын чечимдеринде аныкталган бардык талаптарды так сактоого милдеттүү.
26. Кредиттик линия колдонулуп жаткан мезгил ичинде банк Улуттук
банктын чечимдеринде, Келишимде, Кредиттик келишимдерде жана/
же Күрөө келишимдеринде аныкталган талаптарды сактабаса, Улуттук
банк кредиттик линиянын аракетин токтотууга жана сунушталган тран95
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штардын, ага чегерилген пайыздардын мөөнөтүнөн мурда төлөнүшүн талап кылууга укуктуу. Банк милдеттенмелердин ордун мөөнөтүнөн мурда
жабуу талабын аткарбай койгон шартта, Улуттук банк күрөө предметинен соттук эмес тартипте өндүрүүнү жүргүзүү жол-жобосун баштап же
Улуттук банктагы корреспонденттик эсептен банктын карызынын ордун
жабуу үчүн талап кылынган сумманы акцептсиз тартипте эсептеп алып
кое алат.
VI. Жоопкерчилик жана укукка жатпаган аракеттер
27. Улуттук банк, кредит берүү шарттарынын банк тарабынан аткарылбай калышы же алардын толук эмес аткарылышынын кесепетинен
келип чыккан кандай болбосун чыгымдар үчүн жоопкерчилик тартпайт.
28. Улуттук банк тарабынан кредиттин берилиши банктын милдеттенмелерин өзүнө алуу катары каралууга тийиш эмес.
29. Кредитти алуунун жана аны пайдалануунун кайсыл болбосун баскычында Улуттук банк банкка карата өз ченемдик укуктук актыларында
каралган таасир этүү чараларын колдонууга укуктуу.
30. Кредиттин максаттуу пайдаланылышы жана анын бардык шарттарынын так сакталышы үчүн жоопкерчилик банкка жүктөлөт.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 12 августа 2015 года № 43/2

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Государственного классификатора платежного оборота»
от 30 ноября 2007 года № 51/4
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном банке
Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской
Республики постановляет:
1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного классификатора платежного оборота» от 30 ноября 2007 года № 51/4.
2. Управлению платежных систем Национального банка направить
настоящее постановление в Национальный статистический комитет
Кыргызской Республики для последующей государственной регистрации
в установленном порядке.
3. Юридическому управлению:
–– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики после регистрации в Национальном статистическом комитете Кыргызской
Республики;
–– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2015 года.
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.
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Б.Ж.Жеенбаеву

Исполняющий
обязанности Председателя				
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Н.Жениш
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Приложение
								
Изменения и дополнения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Государственного классификатора платежного оборота»
от 30 ноября 2007 года № 51/4
Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении Государственного классификатора платежного оборота» от 30 ноября 2007 года № 51/4, следующие изменения
и дополнения:
в Государственном классификаторе платежного оборота, утвержденном вышеуказанным постановлением:
1. 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

11113000

Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской
Республики
Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской
Республики
Налог на прибыль

11113100

Налог на прибыль

11113200

Налог на проценты

11113300

Налог на доходы золотодобывающих компаний

11112100

11120000 Налоги по специальным режимам
11121000 Поступления по единому налогу
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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, не распределяемые 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, не используемое 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
11312110

Налог на транспортные средства юридических лиц

11312120 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
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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 Евразийского
экономического союза
НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской
Республики из третьих стран

11411400

11412000 Налог с продаж
11412100 Налог с продаж
11413000 Налог за пользование автомобильными дорогами
11413100 Налог за пользование автомобильными дорогами
11414000 Отчисления для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
11414100 Отчисления для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
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
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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
11421420 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, крепленные соки и бальзамы
11422140 Вина
11422150 Коньяки
11422160 Вино игристое, включая шампанское
11422170 Пиво расфасованное
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
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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
Евразийского Экономического Союза
11423100 Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию
Кыргызской Республики от государств-членов Евразийского
Экономического Союза
11424000 Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию
Кыргызской Республики из третьих стран
11424100 Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию
Кыргызской Республики из третьих стран
11440000 Налоги за пользование недрами
11441000 Бонусы
11441100 Горючие полезные ископаемые
11441110

Нефть

11441120

Газы горючие

11441130

Уголь

11441190

Прочие горючие полезные ископаемые

11441200 Металлические полезные ископаемые
11441210 Благородные металлы
11441220 Ртуть
11441230 Сурьма
11441240 Олово, вольфрам
11441290 Прочие металлы, не классифицированные выше
11441300 Неметаллические полезные ископаемые
11441310 Облицовочные камни
11441320 Песок строительный
11441330 Гипс
11441340 Известняк, строительный камень
11441350 Цветные камни (самоцветы)

103

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 7, 2015

11441390 Прочие неметаллы, не классифицированные выше
11441400 Подземные воды
11441410 Минеральные и пресные воды для розлива в качестве
питьевой воды
11441420 Минеральные воды для бальнолечения
11441430 Термальные воды для отопления
11441440 Воды питьевые и технические
11442000 Роялти
11442100 Горючие полезные ископаемые
11442110

Нефть

11442120 Газы горючие
11442130 Уголь
11442190 Прочие горючие полезные ископаемые
11442200 Металлические полезные ископаемые
11442210 Благородные металлы
11442220 Ртуть
11442230 Сурьма
11442240 Олово, вольфрам
11442290 Прочие металлы, не классифицированные выше
11442300 Неметаллические полезные ископаемые
11442310 Облицовочные камни
11442320 Песок строительный
11442330 Гипс
11442340 Известняк, строительный камень
11442350 Цветные камни (самоцветы)
11442390 Прочие неметаллы, не классифицированные выше
11442400 Подземные воды
11442410 Минеральные и пресные воды для розлива в качестве
питьевой воды
11442420 Минеральные воды для бальнолечения
11442430 Термальные воды для отопления
11442440 Воды питьевые и технические
11442490 Прочие подземные воды
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11500000 Налоги на международную торговлю и 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
Специальные, антидемпинговые и компенсационные
пошлины подлежащие уплате до присоединения
Кыргызской Республики к ЕАЭС
Ввозные таможенные пошлины, уплаченные по ставкам
ЕТТ и зачисленные в соответствии с Договором о
присоединении к ЕАЭС
Таможенный платеж по единым ставкам таможенных
пошлин, налогов

11511300
11511400
11511500
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,
перечисленные 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
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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
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 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
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
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11518100 Невыясненные суммы, поступившие на счет казначейства
11519000 Распределенные ввозные таможенные пошлины,
перечисление которых на счета в иностранной валюте
других государств-членов приостановлено
11519100 Распределенные ввозные таможенные пошлины,
перечисление которых на счета в иностранной валюте
Республики Казахстан приостановлено
11519200 Распределенные ввозные таможенные пошлины,
перечисление которых на счета в иностранной валюте
Республики Беларусь приостановлено
11519300 Распределенные ввозные таможенные пошлины,
перечисление которых на счета в иностранной валюте
Российской Федерации приостановлено
11519400 Распределенные ввозные таможенные пошлины,
перечисление которых на счета в иностранной валюте
Республики Армения приостановлено
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
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
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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
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
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12000000 Взносы/отчисления на социальные нужды
12100000 Взносы/отчисления на социальное обеспечение
12110000 Страховые взносы работников
12110100 Страховые взносы работников
12110200 Страховые взносы работников по основной задолженности
в Государственный накопительный пенсионный фонд
12110300 Страховые взносы работников по отсроченной
задолженности в Государственный накопительный
пенсионный фонд
12110400 Страховые взносы работников по преемственной
задолженности в Государственный накопительный
пенсионный фонд
12120000 Страховые взносы работодателей
12120100 Страховые взносы работодателей
12120200 Страховые взносы работодателей и работников по
основной задолженности (кроме Государственного
накопительного пенсионного фонда)
12120300 Страховые взносы работодателей и работников по
отсроченной задолженности (кроме Государственного
накопительного пенсионного фонда)
12120400 Страховые взносы работодателей и работников по
преемственной задолженности (кроме Государственного
накопительного пенсионного фонда)
12130000 Страховые взносы занятых индивидуальной трудовой
деятельностью
12130100 Страховые взносы занятых индивидуальной трудовой
деятельностью
12130200 Страховые взносы по полюсам (кроме Государственного
накопительного пенсионного фонда)
12130300 Страховые взносы по полюсам по Государственному
накопительному пенсионному фонду
12140000 Страховые взносы, не распределенные по категориям
12140100 Страховые взносы, не распределенные по категориям
12150000 Страховые взносы от сельхозпроизводителей
12150100 Страховые взносы от сельхозпроизводителей
12200000 Другие взносы/отчисления на социальные нужды
12210000 Взносы/отчисления работников
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12210100 Взносы/отчисления работников
12220000 Взносы/отчисления работодателей
12220100 Взносы/отчисления работодателей
12230000 Другие взносы/отчисления
12230100 Другие взносы/отчисления
12300000 Прочие доходы Социального фонда
12310000 Прочие доходы Социального фонда
12310100 Прочие доходы Социального фонда
12310200 Оплата по капитализируемым суммам
12310300 Оплата по регрессным искам
12310400 Проценты за предоставленную отсрочку
12320000 Проценты по доходам Социального фонда
12320100 Проценты по доходам Социального фонда
13000000 Полученные официальные трансферты
13100000 Трансферты из-за границы
13110000 От правительств иностранных государств
13111000 От правительств иностранных государств
13111100

Текущие

13111200

Капитальные

13120000 От международных организаций
13121000 От международных организаций
13121100 Текущие
13121200 Капитальные
13300000 Трансферты сектора государственного управления
13310000 Гранты местным бюджетам
13311000 Гранты местным бюджетам
13311100

Категориальные гранты

13311200 Выравнивающие гранты
13311300 Стимулирующие гранты
13320000 Средства, передаваемые по взаимным расчетам
13321000 Средства, передаваемые по взаимным расчетам
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13321100 Средства, передаваемые по взаимным расчетам на
повышение заработной платы
13321200 Средства, передаваемые по взаимным расчетам на
питание школьников 1-4 классов
13321300 Прочие средства, передаваемые по взаимным расчетам из
республиканского бюджета
13321400 Средства, передаваемые по взаимным расчетам из
местного бюджета
13321500 Средства, передаваемые между уровнями местных
бюджетов
14000000 Неналоговые доходы
14100000 Доходы от собственности и проценты
14110000 Проценты
14111000 Проценты по депозитам
14111100

Проценты по депозитам Правительства, находящимся в
Национальном банке КР
14112000 Проценты по выданным бюджетным ссудам и
кредитам
14112100 Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам
14120000 Дивиденды и прибыль
14121000 Дивиденды
14121100 Дивиденды, начисленные на государственный пакет акций
14122000 Прибыль
14122100 Прибыль Национального банка Кыргызской Республики
14122200 Прибыль государственных предприятий
14150000 Арендная плата
14151000 Плата за разработку месторождений полезных
ископаемых или ископаемого топлива
14151100 Плата за разработку 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 аренду пастбищ
14152300 Плата за аренду присельных пастбищ
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14152400 Плата за аренду пастбищ зоны интенсивного
использования
14152500 Плата за аренду отгонных пастбищ
14152600 Плата за аренду земель Фонда перераспределения земель
14152700 Плата за использование лесных ресурсов
14152800 Плата за использование водных ресурсов
14152900 Прочие платежи за использование природных активов
14153000 Плата за аренду имущества
14153100 Плата за аренду помещений, зданий и сооружений,
находящихся в государственной собственности
14153200 Плата за аренду помещений, зданий и сооружений,
находящихся в муниципальной собственности
14153900 Плата за аренду прочего имущества
14200000 Административные сборы, платежи и государственные
услуги
14220000 Административные сборы и платежи
14221000 Сборы и платежи
14221100 Плата за выдачу лицензий
14221200 Плата за выдачу сертификатов и других разрешительных
документов
14221300 Плата за право осуществления лотерейной деятельности
14221400 Плата за регистрацию и перерегистрацию транспортных
средств
14221500 Плата за прохождение альтернативной службы и
призывного мобилизационного резерва
14221600 Сборы за прием экзаменов на право получения
водительского удостоверения, осмотр автотранспортного
средства
14221700 Сбор за вывоз мусора
14221800 Сбор за парковку автотранспорта
14221900 Прочие платежи и сборы
14222000 Государственные пошлины
14222100 Государственная пошлина, взимаемая регистрационными
органами
14222200 Государственная пошлина, взимаемая органами юстиции
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14222300 Государственная пошлина, взимаемая судебными
органами
14222400 Прочая государственная пошлина
14222500 Государственная пошлина, взимаемая за совершение
нотариальных действий при декларировании
14223000 Единовременный декларационный платеж
14223100 Единовременный декларационный платеж
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 Сооплата за оказание услуг в сфере здравоохранения
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
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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
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 государственную регистрацию
14234900 Плата за неклассифицированные услуги по регистрации,
выдаче справок, удостоверений и другие
14235000 Услуги по исследованию, анализу, оценке и экспертизе
14235100 Плата за опробирование и клеймение ювелирных и других
бытовых изделий из драгоценных металлов
14235200 Плата за проведение внеплановых работ
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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
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
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
14237900 Плата за неклассифицированные услуги по обеспечению
безопасности и хранения
14238000 Другие виды услуг
14238100 Плата за поставку воды водопользователям
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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 подводнотехнических, водолазных работ и дайвинга
14238900 Плата за неклассифицированные другие виды услуг
14239000 Прочие поступления
14239100 Отчисления взимаемые сверх цены продажи при
приватизации
14239200 Отчисления при разбронировании госматрезервов
14239300 Отчисления по ранее выданным бюджетным ссудам
14239400 Прочие поступления
14300000 Штрафы, санкции, конфискации
14310000 Административные штрафы, санкции, конфискации
14311000 Административные штрафы, санкции, конфискации
14311100

Административные штрафы

14311200 Поступления от реализации выявленной контрабанды
14311300 Поступления от реализации конфискованного имущества
14311400 Поступления от проведения контрольно-надзорных
мероприятий
14311500 Возмещение причиненного ущерба по экономическим
преступлениям
14320000 Штрафы, санкции, конфискации по страховым
взносам
14321000 Штрафы, санкции, конфискации по страховым
взносам
14321100 Штрафные санкции по основной задолженности
14321200 Штрафные санкции по отсроченной задолженности
14321300 Штрафные санкции по преемственной задолженности
14400000 Добровольные трансферты, кроме грантов
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14410000 Добровольные трансферты, кроме грантов
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 Прочие неналоговые доходы
14511300 Курсовая прибыль/убыток
14511400 Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры
местного значения
Раздел 2 «Платежи по расходам из государственного бюджета» изложить в следующей редакции:
Код
Наименование назначения платежа
платежа
20000000 ПЛАТЕЖИ 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

Взносы в Пенсионный фонд
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21211200

Взносы в Фонд медицинского страхования

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 сотовой связи

22122300

Услуги фельдъегерской связи

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
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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
Приобретение санитарных услуг в содержании зданий и
помещений
Приобретение услуг по реставрации памятников истории и
культуры
Приобретение прочих услуг по содержанию зданий,
помещений и иного имущества
Расходы на обучение государственных служащих и
населения
Расходы на обучение государственных служащих

22152100
22152200
22152900
22153000
22153100
22153200
22154000

Расходы на обучение и переобучение взрослого
населения в учебных заведениях профтехобразования на
краткосрочной основе
Расходы, связанные с оплатой прочих услуг

22154100

Представительские расходы

22154200

Расходы за изготовление бланков, медалей, значков

22154300

Оплата за оказание информационно-коммуникационных
услуг
Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг

22154900
22160000
22161000
22161100
22170000
22171000
22171100
22171200

Расходы, представленные единой статьей в системе
здравоохранения
Расходы, представленные единой статьей в системе
здравоохранения
Расходы, представленные единой статьей в системе
здравоохранения
Приобретение медицинских товаров и услуг
Приобретение медикаментов и изделий медицинского
назначения
Приобретение медикаментов и изделий медицинского
назначения
Приобретение инсулина и инсулиносодержащих
препаратов
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22172000

22180000

Расходы, связанные с приобретением медицинских
услуг
Расходы на приобретение лабораторных и
диагностических исследований
Приобретение продуктов питания

22181000

Приобретение продуктов питания

22181100

Приобретение продуктов питания

22181200

Компенсационные выплаты на продукты питания

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
Приобретение предметов и материалов для текущих
хозяйственных целей
Приобретение оборудования и материалов

22172100

22221000
22221100
22221200

22240000

Прочие приобретения предметов и материалов для
текущих хозяйственных целей
Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого
имущества и другого форменного и специального
обмундирования
Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого
имущества и другого форменного и специального
обмундирования
Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого
имущества и другого форменного и специального
обмундирования
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

22230000
22231000
22231100
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22251100

Приобретение услуг вневедомственной охраны

22251900

Приобретение прочих охранных услуг

22260000

Расходы на оплату услуг банков и услуг по выпуску,
размещению и погашению государственных ценных
бумаг
Расходы на оплату услуг банков и услуг по выпуску,
размещению и погашению государственных ценных
бумаг
Финансовые услуги по выпуску, размещению и погашению
государственных ценных бумаг

22261000
22261100
22261200

Прочие услуги по выпуску, размещению и погашению
государственных ценных бумаг

22261300

Прочие услуги Национального Банка, Коммерческих
банков, финансово-кредитных учреждений

22261400

Услуги АКБ по обслуживанию системы казначейства

22300000

Коммунальные услуги

22310000

Плата за воду

22311000

Плата за воду

22311100

Плата за воду

22320000

Плата за электроэнергию

22321000

Плата за электроэнергию

22321100

Плата за электроэнергию

22330000

Плата за теплоэнергию

22331000

Плата за теплоэнергию

22331100

Плата за теплоэнергию

22340000

Плата за газ

22341000

Плата за газ

22341100

Плата за газ

22350000

Плата за прочие коммунальные услуги

22351000

Плата за прочие коммунальные услуги

22351100

Плата за пользование лифтом

22351200

Плата за аренду автостоянок и гаражей

24000000

Проценты

24100000

Проценты нерезидентам
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24110000
24111000
24111100

Выплата процентов по кредитам и займам,
полученным от иностранных государств и
международных организаций
Выплата процентов по кредитам и займам,
полученным от иностранных государств и
международных организаций
Выплата процентов по займам, полученным от
иностранных государств и международных организаций

24200000

Проценты резидентам, кроме сектора
государственного управления

24210000

Выплата процентов по государственным ценным
бумагам
Выплата процентов по государственным ценным
бумагам
Выплата процентов по государственным краткосрочным
ценным бумагам
Выплата процентов по государственным долгосрочным
ценным бумагам
Погашение задолженности населению по
индексированным суммам
Погашение задолженности населению по
индексированным суммам
Погашение задолженности населению по
индексированным суммам
Проценты другим единицам сектора государственного
управления

24211000
24211100
24211200
24220000
24221000
24221100
24300000
24310000
24311000
24311100

Выплата процентов другим единицам сектора
государственного управления
Выплата процентов другим единицам сектора
государственного управления

25000000

Выплата процентов другим единицам сектора
государственного управления
Субсидии

25100000

Cубсидии государственным предприятиям

25110000

Субсидии нефинансовым государственным
предприятиям
Субсидии нефинансовым государственным
предприятиям
Субсидии нефинансовым государственным предприятиям

25111000
25111100
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25120000

25121100

Субсидии финансовым государственным
предприятиям
Субсидии финансовым государственным
предприятиям
Субсидии финансовым государственным предприятиям

25200000

Субсидии частным предприятиям

25210000

25220000

Субсидии нефинансовым частным предприятиям и
предпринимателям
Субсидии нефинансовым частным предприятиям и
предпринимателям
Субсидии нефинансовым частным предприятиям и
предпринимателям
Субсидии финансовым частным предприятиям

25221000

Субсидии финансовым частным предприятиям

25221100

Субсидии финансовым частным предприятиям

26000000

Гранты

26100000

Гранты правительствам иностранных государств

26110000

Текущие гранты правительствам иностранных
государств
Текущие гранты правительствам иностранных
государств
Текущие гранты правительствам иностранных государств

25121000

25211000
25211100

26111000
26111100
26120000

26200000

Капитальные гранты правительствам иностранных
государств
Капитальные гранты правительствам иностранных
государств
Капитальные гранты правительствам иностранных
государств
Гранты международным организациям

26210000

Текущие гранты международным организациям

26211000
26211100

Взносы в международные организации и объединения
в рамках СНГ
Взносы в международные организации

26211200

Взносы в интеграционные объединения в рамках СНГ

26211900

Прочие безвоздмездные перечисления

26220000

Капитальные гранты международным организациям

26221000

Капитальные гранты международным организациям

26121000
26121100
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26221100

Капитальные гранты международным организациям

26300000

26311000

Гранты другим единицам сектора государственного
управления
Текущие гранты другим единицам сектора
государственного управления
Гранты местным бюджетам

26311100

Категориальные гранты

26311200

Выравнивающие гранты

26311300

Стимулирующие гранты

26312000

Средства, передаваемые по взаимным расчетам

26312100

Средства, передаваемые по взаимным расчетам из
республиканского в местный бюджет

26312200

Средства, передаваемые по взаимным расчетам из
местного в республиканский бюджет

26312400
26313000

Средства, передаваемые между уровнями местных
бюджетов
Субвенции

26313100

Субвенции Социальному Фонду

26320000

27000000

Капитальные гранты другим единицам сектора
государственного управления
Капитальные гранты другим единицам сектора
государственного управления
Капитальные гранты другим единицам сектора
государственного управления
Социальные пособия и выплаты

27100000

Пособия по социальному обеспечению

27110000

Пособия по социальному обеспечению

27111000

Пособия по социальному обеспечению

27111100
27111200

Базовая часть пенсии по социальному страхованию
населения
Льготные пенсии за работу в условиях высокогорья

27111300

Пенсии военнослужащим

27111400

Пенсии многодетным матерям и матерям инвалидов с
детства
Пенсии отдельным категориям населения

26310000

26321000
26321100

27111500
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27111600

27113000

Льготные пенсии за работу в отдаленных и трудно
доступных районах
Государственное обязательное страхование
военнослужащих
Государственное обязательное личное страхование
военнослужащих на случай их гибели, получения
инвалидности
Выплаты по социальному страхованию населения

27113100

Компенсационные выплаты к пенсиям за электроэнергию

27113200

Компенсационные выплаты за трудовые увечья

27113300

Компенсационные выплаты участникам ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС

27114000

Надбавки по социальному страхованию населения

27114100

Надбавки к пенсиям инвалидов

27114200

Надбавки к пенсиям за особые заслуги

27115000

Медицинское страхование населения

27115100

Медицинское страхование детей до 16 лет

27115200

Медицинское страхование пенсионеров

27115300
27200000

Медицинское страхование лиц, получающих социальные
пособия
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

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

27112000
27112100
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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
28000000

Безвозмездная помощь населению, пострадавшему от
стихийных бедствий
Другие расходы

28200000

Различные прочие расходы

28210000

Стипендии

28211000

Стипендии

28211100

Стипендии

28220000

Капитальные различные прочие расходы

28221000

Капитальные различные прочие расходы

28221100

Капитальные различные прочие расходы

28230000

Исполнение решений суда

28231000

Исполнение решений суда

28231100

Исполнение решений суда

28231200

Компенсации должностным лицам, незаконно
освобожденным от занимаемой должности

28240000

Резервные фонды

28241000

Резервные фонды

28241100

Резервные фонды
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 14 августа 2015 года № 44\1

О внесении изменения в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и
дополнений в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного
классификатора платежного оборота» от 30 ноября 2007 года
№ 51/4» от 12 августа 2015 года № 43/2
В связи с официальным вступлением Кыргызской Республики в ЕАЭС
с 12 августа 2015 года, учитывая обращение Государственной налоговой
службы при Правительстве Кыргызской Республики о поступлении платежей, связанных с ввозом товаров на территорию Кыргызской Республики
без их таможенного оформления и необходимости внесения новых кодов назначения платежа в банковские системы в возможно сжатые сроки, в соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном банке
Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской
Республики постановляет:
1. Внести следующее изменение в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного классификатора платежного оборота» от 30 ноября 2007 года № 51/4» от 12 августа 2015 года № 43/2:
пункт 4 вышеуказанного постановления изложить с следующей редакции:
«4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.».
2. Управлению платежных систем Национального банка довести настоящее постановление до сведения Министерства финансов
Кыргызской Республики и коммерческих банков Кыргызской Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Б.Ж.Жеенбаеву.
Исполняющий обязанности
Председателя					
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 19 августа 2015 года № 45\1

Об утверждении Положения «О предоставлении кредитов
Национальным банком Кыргызской Республики международным
организациям, создаваемым Кыргызской Республикой
совместно с другими государствами в рамках
Евразийского экономического союза»
В соответствии со статьями 5, 7 и 43 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Положение «О предоставлении кредитов Национальным
банком Кыргызской Республики международным организациям, создаваемым Кыргызской Республикой совместно с другими государствами в
рамках Евразийского экономического союза» (прилагается).
2. Юридическому управлению:
–– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Национального банка Кыргызской Республики;
–– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее постановление до сведения соответствующих структурных подразделений
Национального банка Кыргызской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Н. Жениш.

Председатель				
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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении кредитов Национальным банком Кыргызской
Республики международным организациям, создаваемым
Кыргызской Республикой совместно с другими государствами в
рамках Евразийского экономического союза
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления
кредитовНациональным банком Кыргызской Республики (далее –
Национальный банк) международным организациям, создаваемым
Кыргызской Республикой совместно с другими государствами в рамках
Евразийского экономического союза в целях содействия развитию экономики Кыргызской Республики (далее – Организации), осуществляющим
свою деятельность на основании межгосударственных и/или межправительственных соглашений и устава.
2. Национальный банк предоставляет кредиты в соответствии со статьями 5 и 33 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке
Кыргызской Республики», настоящим Положением и Генеральным соглашением о предоставлении кредита, заключенным между Национальным
банком и Организацией. Типовая форма Генерального соглашения
о предоставлении кредита приведена в Приложении 1 к настоящему
Положению.
3. Кредит предоставляется в национальной валюте с соблюдением
общих принципов кредитования: срочности, платности, возвратности и
обеспеченности.
4. Кредиты предоставляются Организации в целях содействия развитию и поддержки долгосрочного экономического роста Кыргызской
Республики.
5. Кредиты, выдаваемые Национальным банком, должны быть использованы Организацией исключительно на цели и задачи, определенные в межгосударственном и/или межправительственном соглашении
об его учреждении и уставе Организации и не противоречащие пункту 4
настоящего Положения.
6. Решение о предоставлении кредита, условия предоставления и
объем кредита принимается Правлением Национального банка.
7. Процентная ставка по кредиту устанавливается Правлением
Национального банка и по необходимости может быть изменена при условии уведомления организации не менее чем за 1 месяц до изменения
процентной ставки.
8. Срок предоставления кредитов Организации Национальным банком – 6 месяцев с возможностью дальнейшей пролонгации кредита.
9. Обязательство Организации по возврату кредита обеспечивается
залогом. Предметом залога является безналичная иностранная валюта
(доллары США и/или Евро) в виде прав требований на денежные средства, находящиеся на беспроцентном депозитном счете в Национальном
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банке.Требования к объему достаточности (в процентном выражении),
виду и другим параметрам залогового обеспечения устанавливается
Правлением Национального банка.
2. Используемые термины и понятия
10. Генеральное соглашение о кредитах, выдаваемых Организациям
(далее – Генеральное соглашение) – это письменно оформляемое соглашение между Национальным банком и Организацией, определяющее общие условия и порядок предоставления Национальным банком
кредитов Организации и порядок регулирования возникающих при этом
правоотношений. Генеральное соглашение заключается по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Положению и при соответствии
Организации условиям, указанным в пункте 13 настоящего Положения.
11. Договор о залоге – это договор, заключаемый между Национальным
банком и Организацией в рамках Генерального соглашения по итогам
решения Правления Национального банка, на основании которого обязательство Организации по возврату кредитов обеспечивается залогом.
Договор определяет условия и порядок предоставления залогового обеспечения и является неотъемлемой частью Генерального соглашения.
12. Правление Национального банка – коллегиальный орган, определяющий основные направления деятельности Национального банка и
осуществляющий руководство Национальным банком.
13. Кредитный договор – это договор, заключаемый между
Национальным банком и Организацией в рамках Генерального соглашения по итогам решения Правления Национального банка, на основании
которого Национальный банк предоставляет Организации кредит в национальной валюте. Договор определяет условия предоставления и порядок погашения кредита и является неотъемлемой частью Генерального
соглашения.
3. Условия предоставления кредита
14. Для получения кредита в Национальном банке Организация
должна:
–– быть учреждена и действовать в соответствии с межгосударственным и/или межправительственным соглашением между Кыргызской Республики и другим(и) государством(ами)
Евразийского экономического союза;
–– иметь устав, который определяет статус, цели и задачи, а также
функции Организации;
–– иметь расчетный счет в Национальном банке по обслуживанию
кредитов в национальной валюте Национального банка (далее –
счет);
–– иметь депозитный счет и подписанное Соглашение об открытии и
обслуживании депозитных счетов в иностранной валюте для залогового обеспечения в Национальном банкепо форме, указанной в
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Приложении 2 к настоящему Положению;
–– иметь в наличии подписанное с Национальным банком
Генеральное соглашение;
–– предоставить достаточное залоговое обеспечение, отвечающее
требованиям, установленным Национальным банком и другими
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;
–– не иметь просроченных денежных обязательств перед
Национальным банком по полученным кредитам и процентам по
ним;
–– предоставить в Национальный банк список ответственных лиц
Организации с образцами подписей лиц, уполномоченных совершать операции от имени Организации и распоряжаться средствами Организации, заверенные Председателем Организации
и нотариусом в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
15. Организация не вправе использовать кредиты, полученные от
Национального банка, для проведения операций на межбанковском
рынке, валютном рынке и рынке ценных бумаг, включая рынок государственных ценных бумаг, а также для проведения операций со своими
инсайдерами. Организация должна использовать полученные кредиты
Национального банка исключительно на цели, оговоренные в пункте
5 настоящего Положения. Ответственность Организации за нарушение условий данного пункта определяется настоящим Положением и
Генеральным соглашением.
4. Порядок получения кредита
16. Для получения кредита Организация должна направить в адрес
Национального банка письмо-ходатайство (заявку) о необходимости предоставления кредита, подписанное уполномоченном лицом Организации,
с указанием объема, максимального срока кредита, а также залогового
обеспечения.
17. Решение о предоставлении кредита, процентная ставка, сроки,
условия предоставления и объем кредита утверждается Правлением
Национального банка.
5. Залоговое обеспечение кредита
18. Кредиты предоставляются Организации только при наличии залогового обеспечения. В качестве залогового обеспечения Организации
по кредитам выступает безналичная иностранная валюта (доллары США
и/или Евро) в виде прав требований на денежные средства, находящиеся на беспроцентном депозитном счете Организации в Национальном
банке.
19. Залог, предоставленный в обеспечение кредита, не может быть
заложен или перезаложен третьему лицубез соответствующего согласия
Национального банка. Денежные средства, предоставленные в качестве
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залогового обеспечения, должны принадлежать Организации на праве
собственности, если иное не предусмотрено Договором о залоге.
20. Недостаточное залоговое обеспечение является основанием
для отказа Национальным банком в предоставлении запрашиваемой
Организации суммы кредита.
21. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Организацией своих обязательств по Генеральному соглашению, а
также в иных случаях, предусмотренных Генеральным соглашением и
Договором о залоге, Национальный банк вправе удовлетворить свои
требования в полном объеме за счет заложенных средств, путем внесудебного обращения взыскания заложенных средств и еевнесудебной
реализации в соответствии с условиями и требованиями, предусмотренными договорами о залоге и законодательством Кыргызской Республики.
22. В случае своевременного и полного исполнения Организации
своих обязательств по кредиту и начисленным процентам по нему,
Национальный банк производит высвобождение залога в течение 5 рабочих дней.
6. Проведение расчётов
23. При предоставлении Национальным банком кредита Организации,
зачисление денежных средств на счет Организации в национальной валюте в Национальном банке осуществляется не позднее следующего рабочего дня после оформления и подписания между Национальным банком
и Организацией соответствующего Кредитного договора (Приложение
1 к Генеральному соглашению) и Договора о залоге (Приложение 2 к
Генеральному соглашению) и регистрации Договора залога в уполномоченных органах.
24. Оформление и подписание между Национальным банком и
Организацией Кредитного договора и Договора о залоге осуществляется в течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения Правлением
Национального банка о предоставлении кредита, а регистрация Договора
о залоге в уполномоченном органе – в течение 1-го рабочего дня.
Условия и сроки проведения расчетов по иностранной валюте, выступающей в качестве залогового обеспечения, регулируются Соглашением
об открытии и обслуживании депозитных счетов в иностранной валюте
под залоговое обеспечение в Национальном банке, подписанным между
Национальным банком и Организацией по форме, указанной в приложении 2 к настоящему Положению.
25. Расчет процентов на сумму кредита производится по формуле
простых процентов за период фактического пользования кредитом, исходя из количества 365 дней в году и фактического количества дней в
месяце, по следующей формуле:
P = (C x I x T)/365/100, где:
–– Р – начисленные проценты;
–– С – сумма кредита (сом);
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–– I – ставка (в % годовых);
–– Т – срок предоставляемого кредита (в днях).
7. Ответственность сторон и санкции
26. Организация несет ответственность за наличие и своевременное
предоставление залогового обеспечения дляоформления Кредитного
договора и Договора о залоге,их подписания и регистрацию Договора
залога в уполномоченном органе в сроки, указанные в пункте 24 настоящего Положения.
27. Организация несет ответственность за целевое использование
кредита, полученного от Национального банка, своевременное и полное
погашение основной суммы кредита и начисленных процентов по нему.
28. В случае, если любой платеж в погашение основной суммы кредита, начисленных по нему процентов и иных платежей, вытекающих из
Генерального соглашения и Кредитного договора, не произведен в полном объеме и/или в соответствующий срок, данная задолженность считается просроченной, и в отношении Организации применяются штрафные санкции, предусмотренные в Генеральном Соглашении.
29. В случае нарушения Организацией пунктов 5 и 15 настоящего
Положения Национальный банк вправе потребовать от Организации досрочного возврата кредита, выплату начисленных процентов за фактическое время пользования кредитом.
30. Национальный банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Организации вследствие неэффективного использования
Организацией полученных средств, в том числе вследствие нецелевого
использования кредита.
31. Национальный банк вправе запрашивать и получать от
Организации информацию по предоставленным кредитам Организации.
32. Организация несет ответственность за полноту, своевременность
и достоверность информации, предоставляемой Национальному банку
согласно его запросу.
8. Порядок пролонгации кредита
33. В случае выполнения Организацией требований настоящего
Положения, Генерального соглашения, своевременного и полного исполнения своих обязательств по кредитам на основании письма-ходатайства
Организации Национальный банк вправе предоставить Организации
пролонгацию кредитов на срок не более 6 месяцев.
34. Кредиты, выдаваемые Национальным банком Организации, могут
быть пролонгированы не более 9 (девяти) раз, по первоначальной процентной ставке.
35. Для пролонгации кредитов Организация должна направить в
Национальный банк письмо-ходатайство о пролонгации кредита не
менее чем за 1 месяц до срока истечения кредита для заключения
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Дополнительного соглашения о пролонгации кредита к Кредитному договору.
36. В случае, если платеж в погашение начисленных по кредиту процентов не произведен в полном объеме и/или в соответствующий срок,
данная задолженность считается просроченной, кредит не пролонгируется и Национальный банк вправе потребовать от Организации возврата основной суммы кредита и в отношении Организации применяются
штрафные санкции, предусмотренные в Генеральном Соглашении.
9. Порядок погашения кредита
37. Погашение основной суммы кредита производится Организацией
в день окончания срока кредита, до конца операционного дня, путем перечисления суммы денежных средств со своего счета в национальной
валюте в Национальном банке на соответствующий счет Национального
банка. Начисление и выплата процентов за пользование кредитом
производится Организацией на ежемесячнойоснове в соответствии с
Кредитным договором.
38. В случае, если дата погашения основной суммы кредита и/или
уплаты начисленных процентов по нему приходится на праздничный, нерабочий или выходной день, то погашение основной суммы кредитных
ресурсов и/или начисленных процентов по ним осуществляется на следующий рабочий день.
39. В день погашения кредита основная сумма и/или начисленные
проценты по кредиту должны быть погашены в полном объеме, частичное погашение не допускается.
40. Организация вправе производить досрочное полное погашение
основного долга и процентов, предусмотренных Генеральным соглашением и Кредитным договором, с предварительным уведомлением об
этом Национального банка в срок не позднее 1-гомесяца до планируемого дня погашения.
41. В случае своевременного и полного исполнения Организацией
своих обязательств по кредиту и начисленным процентам по нему,
высвобождение залога осуществляется согласно пункту 22 настоящего
Положения.
42. В случае если кредит просрочен, отсрочка платежа не производится. Ответственность Организации за просроченную задолженность
по кредиту предусматривается в Генеральном соглашении и Кредитном
договоре.
43. Национальный банк, в случае если кредит, предоставленный
Организации в соответствии с настоящим Положением, просрочен,
вправе осуществить погашение кредита, начисленных по нему процентов, пени и штрафа за счет обращения взыскания на предмет залога в
соответствии с настоящим Положением, Генеральным соглашением и
Договором о залоге.
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10. Заключительные положения
44. Изменения и дополнения в настоящее Положение, направленные
на совершенствование выдачи кредитов Организации, вносятся решением Правления Национального банка.
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Приложение 1
к Положению «О предоставлении кредитов
Национальным банком Кыргызской Республики
международным организациям, создаваемым
Кыргызской Республикой совместно с другими
государствами в рамках Евразийского
экономического союза»
ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТОВ МЕЖДУНАРОДНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, СОЗДАВАЕМЫМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВАМИ В РАМКАХ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
г. Бишкек 		

№ ________		

«__»_________20__г.

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальнейшем «Национальный банк», в лице ______________________________,
действующего на основании Закона Кыргызской Республики «О
Национальном банке Кыргызской Республики» и приказа от ________
№________, с одной стороны, и _______________________________,
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице __________________
______________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Положением «О предоставлении кредитов Национальным
банком Кыргызской Республики международным организациям, создаваемым Кыргызской Республикой совместно с другими государствами в рамках Евразийского экономического союза», утвержденным постановлением Правления Национального банка от «__»______20__
г. № ___ (далее - Положение) в соответствии с пунктом 9-2 статьи 5
Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской
Республики», заключили настоящее Генеральное соглашение о кредитах, выдаваемых международным организациям, создаваемым
Кыргызской Республикой совместно с другими государствами в рамках
Евразийского экономического союза (далее – Генеральное соглашение)
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Генерального соглашения является
определение условий и порядка предоставления Национальным банком
кредитов в национальной валюте на условиях платности, срочности и
возвратности под залоговое обеспечение Организации и регулирование
возникающих из этого правоотношений.
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2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
2.1. Порядок получения и условия использования кредита регулируется Положением и настоящим Генеральным соглашением.
2.2. Для получения кредита в соответствии с настоящим Генеральным
соглашением, Организация должна направить в адрес Национального
банка письмо-ходатайство (заявка) о необходимости предоставлении
кредита в национальной валюте, подписанное уполномоченном лицом
Организации, с указанием объема, максимального срока кредита, а также залогового обеспечения.
2.3. Для получения кредита Организация должна соответствовать
требованиям пункта 14 Положения и иметь достаточное количество
залогового обеспечения, предоставить в Национальный банк две карточки образцов подписей лиц, уполномоченных совершать операции
от имени Организации и распоряжаться средствами, находящимися на
счетах Организации, заверенные нотариально в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики. Предоставить в
Национальный банк доверенность от имени Организации лицу, ответственному за получение банковских выписок, платежных поручений и
других документов Организации.
2.4. Кредит предоставляется Организации в национальной валюте
со сроком погашения, указанным в Кредитном договоре.
2.5. Организация не вправе использовать кредиты, полученные от
Национального банка, для проведения операций на межбанковском
рынке, валютном рынке и рынке ценных бумаг, включая рынок государственных ценных бумаг, а также для проведения операций со своими инсайдерами. В случае нарушения Организацией требований, указанных
в настоящем пункте, в отношении Организации применяются меры, указанные в пункте 5.5. настоящего Генерального соглашения. Организация
должна использовать полученные кредиты Национального банка исключительно на условиях и цели, оговоренные в пункте 5 Положения.
2.6. Ограничения по использованию кредита, указанные в пункте
2.5. настоящего Генерального соглашения также распространяются набанков-заемщиков Организации. Соответствующие пункты в обязательном порядке должны содержаться в договорах, подписываемых между
Организацией и его банками-заемщиками. В случае выявления фактов
нарушения банками-заемщиками, получившими кредит у Организации,
и соответствующего уведомления об этом Организации, Организация
должна отозвать кредит, предоставленный банку-заемщику и применить по отношению к банку-заемщику, допустившему нарушение, меры,
определенные, в подписанных договорах между банками-заемщиками и
Организацией.
2.7. Кредит будет предоставляться Организации с оформлением
соответствующего Кредитного договора, в котором будут оговорены
конкретные условия выдачи кредита: размер (сумма), срок кредита, процентная ставка, условия погашения основной суммы и процентов по кре137
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диту и др. В указанном Кредитном договоре должна содержаться ссылка
на настоящее Генеральное соглашение.
2.8. Оформление и подписание между Национальным банком и
Организацией Кредитного договора и Договора о залоге осуществляется в течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения Правлением
Национального банка о предоставлении кредита, а регистрация Договора
о залоге в уполномоченном органе – в течение 1-го рабочего дня. Условия
и сроки проведения расчетов по иностранной валюте, выступающей в качестве залогового обеспечения, регулируются Соглашением об открытии
и обслуживании депозитных счетов в иностранной валюте под залоговое
обеспечение в Национальном банке.
2.9. Организация обеспечивает хранение неразмещенных кредитных ресурсов, полученных от Национального банка, нарасчетном счете
Организации, открытом в Национальном банке для обслуживания кредитов, до момента фактического предоставления Организацией средств
коммерческим банкам Кыргызской Республики и/или прямым заемщикам.
2.10. Расчет процентов на сумму кредита производится по формуле
простых процентов за период фактического пользования кредитом, исходя из количества 365 дней в году и фактического количества дней в
месяце, по следующей формуле:
P = (C x I x T)/365/100, где:
Р – начисленные проценты;
С – сумма кредита (сом);
I – ставка (в % годовых);
Т – срок предоставляемого кредита (в днях).
2.11. Зачисление денежных средств на расчетный счет Организации,
открытый в Национальном банке для обслуживания кредитов, предоставленных Организации Национальным банком (далее – счет), осуществляется не позднее следующего дня со дня оформления и подписания между Национальным банком и Организацией соответствующего
Кредитного договора и Договора о залоге и регистрации Договора залога
в уполномоченных органах.
2.12. Стороны гарантируют выполнения всех требований Положения
и настоящего Генерального соглашения.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА
3.1. Кредиты предоставляются Организации только при наличии
залогового обеспечения. Обеспечением выполнения Организацией взятых на себя обязательств по возврату основной суммы кредита, начисленных по ним процентов, пени и штрафных санкций по настоящему
Генеральному соглашению и Кредитному договору является безналичная иностранная валюта (доллары США и/или Евро) в виде прав требований на денежные средства, находящиеся на беспроцентном депозитном счете Организации в Национальном банке.
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3.2. Залог, предоставленный в обеспечение кредита, не может быть
заложен или перезаложен третьему лицубез соответствующего согласия
Национального банка. Денежные средства, предоставленные в качестве
залогового обеспечения, должны принадлежать Организации на праве
собственности, если иное не предусмотрено Договором о залоге.
3.3. Недостаточное залоговое обеспечение является основанием
для отказа Национальным банком в предоставлении запрашиваемой
Организации суммы кредита.
3.4. Организация обязуется зарегистрировать залоговое обеспечение в сроки, указанные в пункте 24 Положения и 2.8. настоящего
Генерального соглашения.
4. УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
4.1. Погашение основной суммы кредита производится Организацией
в день окончания срока кредита, до конца операционного дня, путем перечисления суммы денежных средств со своего счета в национальной
валюте в Национальном банке на соответствующий счет Национального
банка. Начисление и выплата процентов за пользование кредитом
производится Организацией на ежемесячнойоснове в соответствии с
Кредитным договором.
4.2. В случае, если дата погашения основной суммы кредита и/или
уплаты начисленных процентов по нему приходится на праздничный,
нерабочий или выходной день, то погашение основной суммы кредита
и/или начисленных процентов по нему осуществляется на следующий
рабочий день.
4.3. В день погашения кредита основная сумма и/или начисленные
проценты по кредиту должны быть погашены в полном объеме, частичное погашение не допускается.
4.4. Организация вправе производить полное досрочное погашение
основного долга и процентов, предусмотренных Генеральным соглашением и Кредитным договором, с предварительным уведомлением об
этом Национального банка в срок не позднее 3-х месяцев до планируемого дня погашения.
4.5. В случае своевременного и полного исполнения Организацией
своих обязательств по основной сумме кредита и начисленным по нему
процентам, Национальный банк осуществляет высвобождение залогового обеспечения в течение 5 рабочих дней.
4.6. При высвобождении залоговых средств Организации, выступающих в форме безналичной иностранной валюты в виде прав требований на денежные средства, находящиеся на беспроцентном депозитном
счете в Национальном банке вследствие выполнения Организацией
своих обязательств по кредиту,Организация обязана предоставить в
Национальный банк платежную инструкцию по системе SWIFT (формат
МТ 202), согласно международным стандартам SWIFT, с обязательным
полным и корректным указанием основания и назначения платежа.В
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случае отсутствия SWIFT, Организация предоставляет платежное поручение на бумажном носителе за подписью уполномоченных лиц, указанных в карточках образцов подписей, предоставляемых в соответствии
с пунктом 14 Положения и 2.3. настоящего Генерального соглашения.
При этом платежные инструкции, поступившие в Национальный банк до
12:00ч, исполняются текущей датой валютирования, платежные инструкции, поступившие в Национальный банк после 12:00ч, исполняются в
дату валютирования «следующий рабочий день».
4.7. В случае неисполнения Организацией своих обязательств по
погашению основной суммы кредита и/или начисленных по нему процентов в установленные в Кредитном договоре сроки, Организация предоставляет право Национальному банку, начиная с момента неисполнения
обязательств Организации, осуществить погашение неисполненных обязательств Организации по кредиту безотлагательно, путем внесудебного
обращения взыскания на предмет залога, предоставленного в обеспечение кредита. При этом Национальный банк в письменной форме извещает Организацию о неисполнении им в установленный срок своих обязательств по кредиту и процедуре обращения взыскания во внесудебном
порядке на предмет залога.
4.8. Залог,
право
собственности,
по
которому
перешло
Национальному банку в счет погашения неисполненных обязательств
Организацией по кредиту, принимается на баланс Национального банка
в соответствии с официальным курсом, установленным Национальным
банкомна день списания/изъятия денежных средств.
4.9. За счет взысканного залогового обеспечения должна быть погашена задолженность Организации перед Национальным банком по основной сумме кредита, сумме начисленных по нему процентов, пени и
штрафных санкций.
4.10. В случае недостаточности суммы, полученной путем взыскания залогового обеспечения посредством зачета встречных требований
Национального банка к Организации, Национальный банк вправе получить недостающую сумму из любого другого имущества и прав требования Организации в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики, включая списание средств со счетов Организации, открытых
в Национальном банке.
4.11. Сумма, оставшаяся после удовлетворения всех требований
Национального банка, перечисляется на счет Организации в национальной валюте в Национальном банке.
5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Организация несет полную ответственность по своим обязательствам по кредиту в соответствии с Положением, настоящим Генеральным
соглашением и Кредитным договором.
5.2. Организация несет ответственность за наличие и своевремен140
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ное предоставление залогового обеспечения и регистрации Договора о
залоге в уполномоченных органах.
5.3. Организация несет ответственность за строгое соблюдение
всех условий и требований Положения и настоящего Генерального соглашения. В случае нарушения и/или ненадлежащего исполнения условий и требований Положения и настоящего Генерального соглашения
Национальный банк в зависимости от нарушения имеет право:
5.3.1. Потребовать досрочный возврат предоставленных кредитов;
5.3.2. В случае неполного и/или несвоевременного возврата денежных средств согласно требованию Национального банка начислить пеню
в размере 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки;
5.3.3. Расторгнуть Генеральное соглашение.
5.4. В случае если любой платеж в погашение основной суммы и/
или начисленных процентов по кредиту, вытекающий из настоящего
Генерального соглашения и Кредитного договора, не произведен в полном объеме и в соответствующий срок, данная задолженность является
просроченной и на нее начисляется пеня в размере 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки. Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная с даты возникновения просроченной задолженности до ее полного погашения, на
непогашенную сумму.
5.5. Организация несет ответственность за целевое использование
кредита, полученного от Национального банка. В случае нарушения
Организацией требований, указанных в пунктах 5 Положения и 2.5. настоящего Генерального соглашения, Национальный банк вправе потребовать от Организации досрочного возврата суммы кредита, выплату
начисленных процентов за фактическое время пользования кредитом и
начислить штраф в размере 1 (одного) процента от суммы, использованной не по назначению.
5.6. Национальный банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Организации вследствие нарушения Организацией требований
Положения, настоящего Генерального соглашения и Кредитного договора.
5.7. Стороны несут полную ответственность за правильность, своевременность и конфиденциальность совершаемых их сотрудниками
действий, связанных с проведением операций по получению и погашению кредита в соответствии с Положением и настоящим Генеральным
Соглашением.
5.8. Организация несет ответственность за контроль целевого использования средств. Требования и ограничения по использованию
средств, предоставляемых Национальным банком, должны быть указаны в договорах по предоставлению кредитов, подписываемых между Организацией и его клиентами при прямом финансировании и банками-заемщиками при финансировании через коммерческие банки
Кыргызской Республики.
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5.9. Национальный банк вправе запрашивать и получать от
Организации любую необходимую ему информацию, по выданным кредитам. По запросу Национального банка Организация предоставляет
информацию и другие необходимые документы по форме и в сроки, указанные в запросе Национального банка.
5.10. Организация ответственна за своевременность, полноту и достоверность информации, предоставляемой Национальному банку согласно его запросу.
5.11. Национальный банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Организации вследствие неэффективного использования
Организацией полученных средств, в том числе нецелевого использования кредита.
6. ПОРЯДОК ПРОЛОНГАЦИИ КРЕДИТА
6.1. В случае выполнения Организацией требований Положения, настоящего Генерального соглашения, своевременного и полного исполнения своих обязательств по кредитам на основании письма-ходатайства
Организации Национальный банк вправе предоставить Организации
пролонгацию кредитов на срок не более 6 месяцев.
6.2. Кредиты, выдаваемые Национальным банком Организации, могут быть пролонгированы не более 9 (девяти) раз, по первоначальной
процентной ставке.
6.3. Для пролонгации кредитов Организация должна направить
в Национальный банк письмо-ходатайство о пролонгации кредита не
менее чем за 1 месяц до срока истечения кредита для заключения
Дополнительного соглашения о пролонгации кредита к Кредитному договору.
6.4. В случае, если платеж в погашение начисленных по кредиту процентов не произведен в полном объеме и/или в соответствующий срок,
данная задолженность считается просроченной, кредит в дальнейшем
не пролонгируется и в отношении Организации применяются штрафные санкции, предусмотренные в пункте 5.4. настоящего Генерального
Соглашения.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажорных обстоятельств), вызванных прямо или косвенно проявлением обстоятельств чрезвычайного характера, включая землетрясения и иные природные стихии, действия и решения государственных
органов, военные действия и массовые беспорядки, находящихся вне
возможности контроля Сторон настоящего Генерального соглашения и
препятствующих исполнению ими своих обязательств по настоящему
Генеральному соглашению и Кредитному договору, сроки исполнения
этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия указанных форс-мажорных обстоятельств, но лишь в той мере, в какой они зна142
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чительно влияют на исполнение в срок всего настоящего Генерального
соглашения и Кредитного договора или той их части, которая подлежала исполнению после наступления указанных форс-мажорных обстоятельств.
7.2. Стороны настоящего Генерального соглашения должны незамедлительно, в течение 2-х (двух) рабочих дней, известить устно и в
письменной форме друг друга о начале форс-мажорных обстоятельств,
препятствующих исполнению ими своих обязательств по настоящему
Генеральному соглашению и Кредитного договора, и последующем их
окончании.
7.3. Неисполнение одной из Сторон своих обязательств по настоящему Генеральному соглашению и Кредитного договора не рассматривается как нарушение настоящего Генерального соглашения и Кредитного
договора, если это является следствием форс-мажорных обстоятельств,
при условии того, что Сторона, подвергшаяся форс-мажорным обстоятельствам, своевременно предприняла все необходимые меры для
устранения таких последствий.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Генерального соглашения, подлежат урегулированию путем
переговоров Сторон в целях выработки взаимоприемлемого решения.
8.2. Неурегулированные споры разрешаются в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Условия настоящего Генерального соглашения могут быть дополнены и изменены по обоюдному согласию Сторон.
9.2. Все дополнения и изменения к настоящему Генеральному соглашению являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.3. Настоящее Генеральное соглашение составлено на русском
языке в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую
силу, один для Национального банка, другой для Организации.
9.4. Приложения 1, 2 к настоящему Генеральному соглашению являются его неотъемлемой частью.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
10.1. Настоящее Генеральное соглашение вступает в силу с момента
его подписания обеими Сторонами и действует в течение одного года.
Прекращение действия Генерального соглашения не прекращает обязательство Организации по возврату уже полученных им кредитов и соблюдению условий залога, предусмотренных настоящим Генеральным
соглашением, а также обязательств Национального банка по высвобо143
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ждению залога в порядке, определенном настоящим Генеральным соглашением и Положением.
10.2. Настоящее Генеральное соглашение считается продленным
на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон
за один календарный месяц до истечения срока действия настоящего
Генерального соглашения не заявила в письменной форме о намерении
его расторжения.
10.3. Национальный банк имеет право в одностороннем порядке без
предварительного уведомления Организации расторгнуть настоящее
Генеральное соглашение в случаях:
–– нарушения Организации условий Положения и настоящего
Генерального соглашения;
–– прекращения деятельности Организации, как юридического лица.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Национальный банк:
Национальный банк
Кыргызской Республики
Должность__________________
(подпись)______________М.П.

Организация:
Наименование Организации
г. Бишкек, ул.____________.
Должность_________________
(подпись)_________________М.П.
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Приложение 1
к Генеральному соглашению о кредитах,
выдаваемых международным организациям,
создаваемым Кыргызской Республикой
совместно с другими государствами в рамках
Евразийского экономического союза
Кредитный договор № _
к Генеральному соглашению о кредитах, выдаваемых
международным организациям, создаваемым Кыргызской
Республикой совместно с другими государствами в рамках
Евразийского экономического союза
№ _____________ от «__»_________20__г.
г. Бишкек 				

от «__»_________20__г.

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальнейшем «Национальный банк», в лице ______________________________,
действующего на основании Закона Кыргызской Республики «О
Национальном банке Кыргызской Республики» и приказа от ________
№________, с одной стороны, и ________________________________,
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице __________________
______________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Cтороны», заключили настоящий Договор
(далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Кредитного договора
1.1. Национальный банк, на основании Генерального соглашения
о кредитах, выдаваемых международным организациям, создаваемым Кыргызской Республикой совместно с другими государствами в
рамках Евразийского экономического союза от _____ года № ______
(далее – Генеральное соглашение), в соответствии с письмом-ходатайством Организации №____ от ______года, решением Правления
Национального банка Кыргызской Республики от ____ года и согласно
настоящему Кредитному договору предоставляет Организации кредит
в сумме ______ (сумма прописью) сомов на условиях, предусмотренных настоящим Кредитным договором, Генеральным соглашением
и Положением «О предоставлении кредитов Национальным банком
Кыргызской Республики международным организациям, создаваемым
Кыргызской Республикой совместно с другими государствами в рамках
Евразийского экономического союза», утвержденным постановлением
Правления Национального банка от «__»______20__ г. № ___ (далее –
Положение).
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2. Условия предоставления Кредита
2.1. Кредит предоставляется сроком на _______, с «___» _____ года
по «___»_______ года.
2.2. Датой предоставления кредита является день перечисления денежных средств по Кредиту на расчетный счет Организации, открытый
в Национальном банке для обслуживания кредитов, предоставленных
Организации Национальным банком (далее – счет).
2.3. Национальный банк перечисляет денежные средства по кредиту не позднее следующего рабочего дня после подписания настоящего
Договора, Договора о залоге и его регистрации в уполномоченных органах.
2.4. Процентная ставка за пользование кредитом, устанавливается
в размере ___ (прописью) процента годовых, в течение всего срока действия настоящего Кредитного договора. Начисление и выплата процентов за пользование кредитом производится Организацией на ежемесячнойоснове, согласно установленному графику погашения задолженности
(Приложение 1 к настоящему Кредитному договору), который является
неотъемлемой частью настоящего кредитного договора. Начисление
процентов будет осуществляться в соответствии с Положением.
2.5. Проценты начисляются от даты предоставления кредита (включая дату предоставления кредита) до даты погашения кредита (дата погашения не включается при расчете) на фактический остаток задолженности по кредиту из расчета 365 дней в году и фактического количества
дней в месяце.
2.6. Погашение основной суммы долга по кредиту и начисленных
процентов за пользование кредитом производится в соответствии с настоящим Кредитным договором и графиком погашения задолженности
(Приложение 1 к настоящему Кредитному договору), который является
неотъемлемой частью настоящего Кредитного договора.
2.7. В случае, если дата погашения основной суммы кредита и/или
уплаты начисленных процентов по нему приходится на праздничный,
нерабочий или выходной день, то погашение основной суммы кредита
и/или начисленных процентов по нему осуществляется на следующий
рабочий день.
2.8. Выплаты по погашению основной суммы по кредиту и/или начисленных процентов по нему Организация перечисляет на соответствующий счет в Национальном банке (суммы по основному долгу
на счет №______________, суммы по процентным платежам на счет
№________________).
3. Условия пользования Кредитом
3.1. Организация не вправе использовать предоставляемый
Национальным банком кредит для проведения операций на межбанковском рынке, валютном рынке и рынке ценных бумаг, а также для проведения операций со своими инсайдерами.
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3.2. Ограничения по использованию кредита, указанные в пункте
3.1. настоящего Кредитного договора также распространяются набанков-заемщиков Организации. Соответствующие пункты в обязательном порядке должны содержаться в договорах, подписываемых между
Организацией и банками-заемщиками.
3.3. В случае выявления фактов нарушения банками-заемщиками,
получившими кредит у Организации, и соответствующего уведомления
об этом Организации, Организация должна отозвать кредит, предоставленный банку-заемщику и применить по отношению к банку-заемщику,
допустившему нарушение, меры, определенные, в подписанных договорах между банками-заемщиками и Организацией.
4. Залоговое обеспечение
4.1. Обеспечением выполнения Организацией взятых на себя обязательств по возврату основной суммы долга по кредиту, полученному Организацией по настоящему Кредитному договору, начисленных
по нему процентов, неустойки в виде штрафов, пени и других выплат
Организации по настоящему Кредитному договору и Генеральному соглашению, является иностранная валюта (доллары США и/или Евро) в
виде прав требований на денежные средства, находящаяся на беспроцентном депозитном счете в Национальном банке.
5. Прочие условия
5.1. Другие условия, не предусмотренные настоящим Кредитным
договором, права, обязанности и ответственность Сторон, регулируются
Положением и Генеральным соглашением.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Кредитному договору
вносятся путем заключения в письменной форме дополнительного соглашения, которое является его неотъемлемой частью.
5.3. Настоящий Кредитный договор, включая договор о Залоге, является неотъемлемой частью Генерального соглашения от _____ года
№ _____, заключенного между Национальным банком и Организацией, и
составлен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр
- для уполномоченных органов, осуществляющих регистрацию залога.
6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Национальный банк:
Национальный банк
Кыргызской Республики
Должность__________________
(подпись)______________М.П.

Организация:
Наименование Организации
г. Бишкек, ул.____________.
Должность_________________
(подпись)_________________М.П.
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Приложение 1
к Кредитному договору
№ __________от «__»_________20__г.
График погашения Кредита
Сумма кредита: _______________сом
Процентная ставка (годовых):_____%
Погашение процентов: на ежемесячной основе
Расчетный год: 365 дней
Срок кредита:_____дней
Дата выдачи кредита: «__»______20__г.
Дата погашения кредита: «__»______20__г.

Месяцы

Даты
погашения

Погашение
процентов*

Погашение
основной
суммы

Всего к
погашению

Итого
* при расчете процентов используется фактическое количество дней использования кредита
НБКР:
Национальный банк
Кыргызской Республики

Организация:

Должность__________________

Должность_________________

(подпись)______________М.П.

(подпись)_________________М.П.
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Приложение 2
к Генеральному соглашению о кредитах,
выдаваемых международным организациям,
создаваемым Кыргызской Республикой
совместно с другими государствами в рамках
Евразийского экономического союза
Договор о залоге
к Кредитному договору № _____________ от «__»_________20__г.
г. Бишкек		

№ ___________		

«__»_________20__г.

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальнейшем «Национальный банк» или «Залогодержатель», в лице
______________________, действующего на основании Закона
Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики»
и приказа от________ №________, с одной стороны, и _______________
______________________________________, именуемое в дальнейшем
«Организация» или «Залогодатель», в лице ________________________
________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее
совместно именуемые «Cтороны», заключили настоящий договор залога
права требования по договору банковского вклада (далее - «Договор») о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Залогодержатель предоставил Залогодателю кредит в размере _________ (сумма прописью) сомов. Окончательный срок погашения кредита и начисленных процентов по нему, наступает в сроки,
указанные в Кредитном договоре о выдаче кредита от «__» ____ года
№______________ (далее – Кредитный договор), заключенном в рамках Положения «О предоставлении кредитов Национальным банком
Кыргызской Республики международным организациям, создаваемым
Кыргызской Республикой совместно с другими государствами в рамках
Евразийского экономического союза» иГенерального соглашения от
______ года № ___________, подписанного между Сторонами (далее –
Генерального соглашение).
1.2. В обеспечение выполнения обязательств Залогодателя по
Кредитному договору, Залогодатель передает Залогодержателю право требования денежных средств по Договору банковского вклада (Соглашению об открытии и обслуживании депозитного счета
Организации в иностранной валюте в Национальном банке Кыргызской
Республики) №______________ от ________года, заключенному между
Залогодателем и Национальным банком (далее – «Предмет залога» или
«Договор банковского вклада»), в полном объеме.
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1.3. Денежные средства по банковскому вкладу размещены на счете ____________________, открытом в Национальном банке на имя
Залогодателя, и их размер составляет: __________ (сумма прописью)
долларов США / Евро. Срок возврата банковского (депозитного) вклада
наступает после окончания срока Кредитного договора.
1.4. Залогодатель гарантирует, что Предмет залога ранее нигде не
заложен и свободен от долгов и прав третьих лиц.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Залогодержателя:
2.1.1. Требовать от Залогодателя предоставления дополнительного
обеспечения в случае снижения его стоимости в результате снижения
официального курса валюты, в которой размещен банковский вклад (депозит).
2.1.2. Потребовать от Залогодателя досрочного исполнения обязательств, оговоренных в Кредитном договоре и пункте 1.2. настоящего
Договора, а если его требование не будет удовлетворено – обратить
взыскание на Предмет залога в следующих случаях:
1) в случае нарушений Залогодателем условий, требований и положений Кредитного договора;
2) в случае если Залогодатель не оплатил задолженности или нарушил срок оплаты задолженности по Кредитному договору, включая задолженность по основной сумме Кредита, начисленным процентам по
нему, неустойки (штрафов и пени);
3) при нарушении со стороны Залогодателя требований или положений настоящего Договора;
4) при нарушении Залогодателем условий Положения «О предоставлении кредитов Национальным банком Кыргызской Республики международным организациям, создаваемым Кыргызской Республикой совместно с другими государствами в рамках Евразийского экономического
союза» и Генерального соглашения;
5) в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.3. В случае, когда суммы, вырученной от реализации Предмета
залога, недостаточно для полного удовлетворения требований
Залогодержателя, получить недостающую сумму из другого имущества
Залогодателя, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, включая путем списания средств со счетов Организации, открытых в Национальном банке.
2.1.4. В случае если Залогодатель или третья сторона препятствуют передаче Предмета залога Залогодержателю, предпринять законные
действия, необходимые для получения имущества от Залогодателя или
третьей стороны.
2.1.5. Передать (возмездно или безвозмездно) свои права по настоящему Договору третьим лицам.
2.1.6. Имеет другие права, предусмотренные настоящим Договором.
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2.1.7. Залогодержатель вправе осуществлять контроль за выполнением настоящего Договора, запрашивать сведения, проводить сверку,
проверять наличие и состояние Предмета залога.
2.1.8. При высвобождении залоговых средств после исполнения обязательств по кредиту на основании предоставленной Организацией платежной инструкции по каналу SWIFT (формат МТ202) или платежного поручения перечислить сумму денежных средств в иностранной валюте на
счет Организации в иностранной валюте в Национальном банке в дату
высвобождения залогового обеспечения.
2.2. Права и обязанности Залогодателя:
2.2.1. Не передавать, не закладывать денежные средства по Договору
банковского вклада каким бы то ни было иным образом, без письменного
согласия Залогодержателя.
2.2.2. Не совершать действий, влекущих уменьшение, прекращение,
утрату Предмета залога, без согласия Залогодержателя.
2.2.3. Сообщать Залогодержателю об изменениях, произошедших с
Предметом залога, о возможных нарушениях третьими лицами или притязаниях третьих лиц на эти права в трехдневный срок с момента, когда
Залогодателю станет известно об этом.
2.2.4. По запросам Залогодержателя, в трехдневный срок, предоставить ему возможность ознакомиться с любой документацией, касающейся Предмета залога, представить любую другую необходимую
Залогодержателю информацию о Предмете залога.
2.2.5. Не вносить изменений и дополнений в Договор банковского
вклада без получения письменного согласия Залогодержателя.
2.2.6. Несет другие обязательства, предусмотренные настоящим
Договором;
2.2.7. Обращение взыскания на Предмет залога производится во
внесудебном порядке в соответствии с условиями настоящего Договора.
Залогодатель гарантирует и дает свое полное согласие на внесудебный
порядок обращения взыскания на Предмет залога и внесудебную реализацию Предмета залога независимо от его характеристик и состава в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя
обязательств по Кредитному договору о предоставлении кредита и по
настоящему Договору.
2.2.8. Залогодатель вправе в любое время до момента реализации
Предмета залога, которое может быть осуществлено в соответствии с
настоящим Договором, исполнить обеспеченное данным залогом обязательство или ту его часть, исполнение которой просрочено.
3. Условия залога
3.1. Стороны согласились с тем, что текущий остаток денежных
средств, размещенных на счете Залогодателя №______________, открытом в Национальном банке по Договору банковского вклада, эквивалентный в сомах (в пересчете на сомы) по официальному кур151
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су Национального банка доллара США / Евро на дату переоценки, не
должен быть ниже текущего остатка задолженности Залогодателя перед Залогодержателем по полученным кредитным средствам согласно
Кредитному договору о предоставлении кредита с учетом применяемого
Залогодержателем коэффициента покрытия (залогового коэффициента), установленного в размере _____ процентов.
Залогодержатель на периодической основе будет производить переоценку по официальному курсу Национального банка доллара США
/ Евро текущего остатка денежных средств, размещенных на счете
Залогодателя №______________, открытом в Национальном банке на
предмет соответствия положениям, предусмотренным абзацем первым
настоящего пункта, и направлять Залогодателю соответствующие требования-уведомления о необходимости предоставления дополнительного
залогового обеспечения по Кредитному договору о предоставлении кредита.
В случае если в течение срока действия настоящего Договора снижение текущего остатка денежных средств, размещенных на счете
Залогодателя №_______________, открытом в Национальном банке,
эквивалентного в сомах, будет ниже суммы, рассчитанной согласно
абзацу первому настоящего пункта,и составит менее чем ______ процентов, то Залогодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Залогодателю соответствующего требования-уведомления
Залогодержателя обязуется довести сумму денежных средств, размещенныхна счете Залогодателя №_____________, открытом в Национальном
банке, в долларах США / Евро, до требуемой суммы, указанной в требовании-уведомлении Залогодержателя, либо погасить соответствующую
часть кредита, полученного Залогодателем от Залогодержателя согласно
Кредитному договору о представлении кредита, так, чтобы сумма залога, эквивалентная в сомах по официальному курсу Национального банка доллара США / Евро на дату переоценки покрывала текущий остаток
задолженности Залогодателя перед Залогодержателем по Кредитному
договору о представлении кредита с учетом соответствующего залогового коэффициента.
При этом в случае повышения официального курса доллара США /
Евро, установленного Национальным банком, какая-либо часть суммы
залога высвобождению и возврату Залогодателю не подлежит.
3.2. Залогодатель вправе с письменного согласия Залогодержателя
производить полное или частичное снятие денежных средств размещенных на счете Залогодателя №______________, открытом в Национальном
банке в случае исполнения Залогодателем своих обязательств по полученному кредиту от Залогодержателя согласно Кредитному договору о
предоставлении кредита, при соблюдении условий, предусмотренных
пунктом 3.1. настоящего Договора.
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4. Порядок обращения взыскания на Предмет залога
4.1. В случае наступления момента неисполнения обеспеченного
залогом обязательства согласно Соглашению о предоставлении кредита, а также при наступлении условий, предусмотренных пунктом 2.1.2.
настоящего Договора, и начала обращения взыскания на Предмет залога, Залогодатель предоставляет право Национальному банку списать в
безакцептном (бесспорном) порядке со счета Залогодателя №________,
открытого в Национальном банке по Договору банковского вклада, денежные средства и перевести их на счет Залогодержателя.
4.2. В случае безакцептного (бесспорного) списания/изъятия денежных средств в иностранной валюте, конвертирование (перевод) изъятых/
списанных денежных средств в валюту выданного Залогодержателем
Залогодателю Кредита производится в соответствии с официальным
курсом, установленным Национальным банком на день списания/изъятия денежных средств.
4.3. При обращении взыскания на Предмет залога Залогодатель также обязуется уступить свои права требования по Договору банковского
вклада, указанному в пункте 1.2. настоящего Договора и являющемуся
Предметом залога.
4.4. В части уступки прав требования по Договору банковского
вклада, являющихся Предметом залога, настоящий Договор заключен
с отлагательным условием в соответствии со статьей 173 и главой 18
Гражданского кодекса Кыргызской Республики. Права требования по указанному Договору банковского вклада переходят к Залогодержателю на
следующий день после начала обращения взыскания на Предмет залога, указанный в пункте 1.2. настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны возмещают друг другу все
причиненные убытки в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
5.2. Возмещение убытков не освобождает виновную сторону от
выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором и
Кредитным договором о предоставлении кредита.
6. Прочие условия
6.1. Уступка прав Залогодержателя по настоящему Договору производится в соответствии с законодательством Кыргызской Республики без
согласия Залогодателя.
6.2. Залогодатель не вправе уступать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам, без согласия Залогодержателя.
6.3. Споры в связи с настоящим Договором подлежат разрешению в
предусмотренном законодательством Кыргызской Республики порядке.
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6.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены только по взаимному соглашению Сторон.
6.5. Затраты по оформлению и регистрации настоящего Договора
осуществляются за счет Залогодателя.
6.6. Настоящий Договор подлежит регистрации в Залоговой регистрационной конторе Кыргызской Республики.
6.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации в
соответствующих уполномоченных органах в соответствии с пунктом 6.6.
настоящего Договора.
6.8. Настоящий Договор действует до полного исполнения
Залогодателем своих обязательств по Кредитному договору о предоставлении кредита.
6.9. Настоящий Договор составлен в 3-х (трех) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (один) экземпляр – для
Залогодателя, 1 (один) экземпляр – для представления в соответствующие уполномоченные органы для регистрации, 1 (один) экземпляр – для
Национального банка Кыргызской Республики.
7. Юридические Адреса, Реквизиты и Подписи Сторон
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:		
Национальный банк:
Национальный банк
Кыргызской Республики
Должность__________________
(подпись)______________М.П

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:
Организация:
г. Бишкек, ул.____________.
Должность_________________
(подпись)_________________М.П.
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Приложение 2
к Положению «О предоставлении кредитов
Национальным банком Кыргызской Республики
международным организациям, создаваемым
Кыргызской Республикой совместно с другими
государствами в рамках Евразийского
экономического союза»
СОГЛАШЕНИЕ
об открытии и обслуживании депозитных счетов в иностранной
валюте для залогового обеспечения (наименование Организации)
в Национальном банке Кыргызской Республики
г. Бишкек 		

№ ___________

от «___» ________20__г.

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальнейшем «Национальный банк», в лице ______________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ________________
________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице
___________________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является открытие и обслуживание Национальным банком беспроцентных депозитных счетов
Организации в иностранной валюте (долларах США/Евро) в целях залогового обеспечения по кредитам, выдаваемым международным организациям, создаваемым Кыргызской Республикой совместно с другими
государствами в рамках Евразийского экономического союза в соответствии с Генеральным соглашением от________ года № ______ (далее
– Генеральное соглашение).
1.2. Расчеты по операциям залогового обеспечения осуществляются
по соответствующим беспроцентным депозитным счетам Организации в
иностранной валюте, открытым в Национальном банке, и затрагивают
ностро-счета Национального банка в иностранной валюте в банках-корреспондентах Национального банка при размещении залоговых средств,
и счета Организации в иностранной валюте, открытые в Национальном
банке или в коммерческих банках при высвобождении залоговых средств.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Операции залогового обеспечения проводятся на условиях возвратности при соблюдении Организацией условий, предусмотренных в
настоящем Соглашении и Генеральном соглашении.
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2.2. Для обслуживания счетов Организации согласно настоящему
Соглашению, Национальный банк открывает Организации беспроцентные депозитные счета для залогового обеспечения в следующих валютах: долларах США/Евро.
2.3. Расчеты по операциям залогового обеспечения осуществляютсяв соответствии с пунктом 4.6. Генерального соглашения, согласно
предоставленным платежным поручениям Организации, переданным по
каналу SWIFT (формат МТ 202), согласно международным стандартам
SWIFT, с обязательным полным и корректным указанием основания и
назначения платежа. В случае, если у Организации отсутствует система SWIFT, расчеты осуществляются по платежному поручению согласно
приложению к настоящему Соглашению, переданному нарочно через
лицо, ответственное за получение банковских выписок и платежных поручений Организации, указанное в соответствии с пунктом 4.1.2. настоящего Соглашения. Не допускается изменение реквизитов после направления платежного поручения Организации в Национальный банк через
систему SWIFT или согласно приложению к настоящему Соглашению.
2.4. При высвобождении залоговых средств платежные поручения, поступившие в Национальный банк до 12:00ч., исполняются текущей датой валютирования, платежные поручения, поступившие в
Национальный банк после 12:00ч., исполняются в дату валютирования
«следующий рабочий день». При этом, в случае когда дата валютирования является нерабочим днем в Кыргызской Республике и/или в стране
банка-корреспондента Национального банка, то высвобождение залоговых средств производится на следующий рабочий день.
2.5. В случае изменения реквизитов валютных счетов, Национальный
банк и Организация обязуются незамедлительно уведомить об этом друг
друга в письменном виде, за подписью уполномоченных должностных
лиц, в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончательных
расчетов по соответствующим операциям.
2.6. Денежные средства в иностранной валюте, выступающие залоговым обеспечением кредитных средств, выдаваемых Организации
в соответствии с Генеральным соглашением, должны быть перечислены Организацией на соответствующий беспроцентный депозитный счет
Организации, открытый в Национальном банке в соответствии с настоящим Соглашением в течение 3 (трех) рабочих дней до подписания
Договора о залоге между Национальным банком и Организацией.
2.7. Сумма денежных средств в иностранной валюте, размещенных
на беспроцентных депозитных счетах Организации в Национальном банке в соответствии с настоящим Соглашением, может быть увеличена или
уменьшена Организацией только с согласия Национального банка.
3. ОТКРЫТИЕ, НАЗВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ СЧЕТОВ
3.1. Для обслуживания Организации согласно настоящему
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Соглашению, Национальный банк открывает Организации беспроцентные депозитные счета в иностранной валюте.
3.2. Название счетов:
–– (Наименование Организации), депозитный счет для залогового
обеспечения в долларах США.
№ счета в долларах США: _______________________;
–– (Наименование Организации), депозитный счет для залогового
обеспечения в евро.
№ счета в евро: _______________________.
3.3. Назначение счетов: учет денежных средств в иностранной валюте, выступающих залоговым обеспечением кредитных средств, выдаваемых Организации в соответствии с Генеральным соглашением.
3.4. Национальный банк не начисляет проценты на остаток средств
на счетах Организации, указанных в пункте 3.2 настоящего Соглашения.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Организация обязуется:
4.1.1. Строго соблюдать условия проведения операций залогового
обеспечения, установленные настоящим Соглашением и признавать
свои обязательства перед Национальным банком.
4.1.2. Предоставить в Национальный банк две карточки образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться средствами, находящимися
на счетах Организации, указанных в пункте 2.3. Генерального соглашения и пункте 3.2 настоящего Соглашения, заверенные нотариально в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Предоставить
в Национальный банк доверенность от имени Организации лицу, ответственному за получение банковских выписок, платежных поручений
Организации и других документов.
4.1.3. В течение 3-х рабочих дней до дня подписания с Национальным
банком Договора о залоге обеспечить перечисление суммы денежных
средств, выступающих в качестве залогового обеспеченияна беспроцентный депозитный счет в иностранной валюте, открытый в Национальном
банкедля залогового обеспечения по кредитам Национального банка.
4.1.4. Предоставить в Национальный банк в дату высвобождения залогового обеспечения платежное поручение по системе SWIFT или согласно приложениюк настоящему Соглашению в соответствии с регламентом, указанным в пункте 2.4 настоящего Соглашения.
4.1.5. Нести ответственность за правильность реквизитов и достоверность информации, указываемых в платежном поручении. Нести все
расходы и риски, связанные с неправильным или неточным указанием
реквизитов.
4.1.6. Обеспечивать контроль за зачислением и списанием средств
со счетов и их целевым использованием в соответствии с назначением
счетов, указанным в разделе 3 настоящего Соглашения.
4.1.7. По письменному запросу Национального банка подтверждать
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сумму остатка на счетах и производить взаимную выверку по счетам на
ежемесячной основе в конце каждого месяца, в письменной или электронной форме.
4.1.8. Предоставлять информацию об изменениях своего юридического адреса и/или номеров телефонов в письменной форме в течение 2
(двух) календарных дней.
4.1.9. Оплачивать расходы за перевод банков-корреспондентов
Национального банка, а также всех расходов за аннулирование и расследование по платежам Организации, включая возмещение фактически
понесенных Национальным банком расходов по оплате услуг, комиссий
и иных требований третьих лиц, связанных с выполнением настоящего Соглашения, путем предоставления права Национальному банку в
одностороннем порядке бесспорного списания вышеуказанных расходов со счета Организации по официальному курсу на дату списания,
с последующим письменным уведомлением Организации со стороны
Национального банка.
4.1.10. Не предъявлять требований в случае отказа Национального
банка исполнять платежные поручения Организации при неправильном
оформлении платежных поручений и указания неправильных реквизитов
счетов, о чем Банк информируется по телефону не позднее следующего
рабочего дня после получения неправильно оформленных платежных
поручений.
4.1.11. Организация предоставляет право Национальному банку в
одностороннем порядке бесспорно производить списание денежных
средств со счетов, указанных в пункте 3.2 настоящего Соглашения, в целях взыскания задолженности перед Национальным банком, в том числе
просроченной задолженности, включая основную сумму, начисленные
проценты, пени, штрафные санкции, предусмотренные кредитными соглашениями (договорами) и Генеральным соглашением. В случае такого списания, конвертирование (перевод) суммы в иностранной валюте
производится в соответствии с официальным курсом, установленным
Национальным банком на дату списания.
4.2. Национальный банк обязуется:
4.2.1. На основании настоящего Соглашения открыть Организации
беспроцентные депозитные счета в долларах США/Евро для залогового
обеспечения.
4.2.2. Строго соблюдать условия проведения операций залогового
обеспечения, установленные настоящим Соглашением.
4.2.3. При высвобождении залоговых средств на основании предоставленной Организацией платежной инструкции по каналу SWIFT (формат МТ202) или платежного поручения согласно приложению к настоящему Соглашению перечислить сумму денежных средств в иностранной
валюте на счет Организациив иностранной валюте в Национальном банке в дату высвобождения залогового обеспечения.
4.2.4. По письменному запросу Организации предоставлять выписки
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по счетам лицу, ответственному за получение банковских выписок, платежных поручений и других документов, согласно пункту 4.1.2. настоящего Соглашения.
4.2.5. По письменному запросу Организации подтверждать сумму
остатка на счетах и производить взаимную выверку по счетам на ежемесячной основе в конце каждого месяца, в письменной или электронной
форме.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут полную ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по операциям залогового
обеспечения в соответствии с настоящим Соглашением.
5.2. Стороны несут полную ответственность за правильность, своевременность и конфиденциальность совершаемых их ответственными
лицами и сотрудниками действий, связанных с проведением операций
залогового обеспечения, в соответствии с настоящим Соглашением.
5.3. Национальный банк не несет ответственности за не поступившие или поступившие с задержкой денежные средства в иностранной
валюте по причине неправильно оформленных платежных поручений и/
или неправильно указанных реквизитов счетов по вине Организации, или
по вине коммерческого банка, обсуживающегоОрганизацию.
5.4. Национальный банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Организации вследствие нарушения Организацией условий настоящего Соглашения.
6. ФОРС–МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если
такое неисполнение является следствием непреодолимой силы: природные и техногенные катастрофы, стихийные бедствия, военные конфликты, забастовки, народные волнения, революции, нормативно-правовые
акты, принятые органами законодательной и исполнительной власти и
другие обстоятельства, послужившие непосредственной причиной для
невозможности исполнения обязательств по настоящему Соглашению.
Указанные выше события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения настоящего Соглашения и не зависеть от воли Сторон. Форс-мажорные
обстоятельства должны подтверждаться документами официальных государственных органов.
6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны
должны в двухдневный срок известить друг друга о них в письменном
виде. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на исполнение обязательств по настоящему Соглашению и срок исполнения обязательств.
6.3. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств, срок вы159
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полнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
6.4. Если форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать
более десяти календарных дней или они будут действовать более этого
срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью
выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения настоящего Соглашения и достижения соответствующей договоренности.
6.5. Наступление форс-мажорных обстоятельств не освобождает
Стороны от обязательств по депозитным операциям в иностранной валюте, совершенным и действовавшим к моменту наступления этих обстоятельств.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры между Сторонами, возникающие в процессе исполнения
настоящего Соглашения, подлежат урегулированию путем переговоров
Сторон между собой, в целях выработки взаимоприемлемого решения.
7.2. В случае невозможности достижения согласия путем переговоров Сторон, спор между Сторонами подлежит урегулированию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и/или
дополнения по обоюдному согласию Сторон.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде дополнительных соглашений и являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими
Сторонами.
8.3. В случае реорганизации или ликвидации Сторон, все права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению переходят на правопреемников Сторон.
8.4. Приложение к настоящему Соглашению является его неотъемлемой частью.
8.5. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами.
8.6. Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение с предварительным уведомлением другой Стороны
не позднее, чем за один календарный месяц, только после исполнения
Организацией всех своих обязательств перед Национальным банком.
При этом Национальный банк вправе в одностороннем порядке без
предварительного уведомления Организации расторгнуть настоящее
Соглашение в следующих случаях:
–– в случае нарушения Организацией условий настоящего
Соглашения и/или Генерального соглашения;
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–– прекращения деятельности Организации, как юридического лица,
в соответствии с действующим законодательством Кыргызской
Республики;
8.7. Настоящее Соглашение составлено в 2-х (двух) подлинных
экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Национальный банк:
Национальный банк
Кыргызской Республики
Должность__________________
(подпись)______________М.П

Организация:
г. Бишкек, ул.____________.
Должность_________________
(подпись)_________________М.П.
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Приложение
к Соглашению об открытии и обслуживании
депозитных счетов в иностранной валюте
для залогового обеспечения (наименование Организации)
в Национальном банке Кыргызской Республики
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №____
«____» _______________________20__ г.
					

 перевод

50:Плательщик / Ordering
customer

Счет №/account #
Наименование/name

32:Валюта и Сумма (цифрами
и прописью) / Currency and
Amount
57:Банк получателя /
Beneficiary bank
59:Получатель (счет, страна,
город) Beneficiary (a/c, city,
country)

Наименование/Name
Адрес/ Address
Счет №/account #
Наименование/Name
Адрес/ Address

70:Назначение платежа (информация для получателя) /
Purpose of payment, remarks
71: Расходы по переводу /
Charges

Комиссия банка-посредника и банка получателя /
CommissionsIBKandBBK
 РКФР (OUR)
Комиссию списать со счета/to pay commissions
from account #

Заполняется клиентом /Filled in by customer
Ответственность за правильность реквизитов несет плательщик
«Организация» /Customer: 		
		
_______________
___________________
Первая подпись
Вторая подпись

М.П.

Отметки банка/For bank use only
32:Дата валютирования/
Value date

« ____ » ______________ 201___

УБР:

УБР:

Исполнитель ГОПС _________ 		

Исполнитель Back-office _________

Контролер ГОПС __________

Контролер Back-office___________
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 24 августа 2015 года № 47/2

О размере учетной ставки Национального банка
Кыргызской Республики
В соответствии со статьями 19 и 43 Закона «О Национальном банке
Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской
Республики постановляет:
1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской
Республики в размере 8,00 процента годовых (без изменений).
2. Настоящее постановление вступает в действие с 25 августа 2015
года.
3. Экономическому управлению разместить информацию о размере учетной ставки на официальном веб-сайте Национального банка
Кыргызской Республики в течение одного рабочего дня после принятия
настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Национального банка Н. Жениша.
Председатель 				
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 26 августа 2015 года № 49\9

Об Инструкции по рассмотрению дел об административных
правонарушениях в сфере банковского законодательства
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Инструкцию по рассмотрению дел об административных
правонарушениях в сфере банковского законодательства (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
3. Юридическому управлению:
–– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Национального банка Кыргызской Республики;
–– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
4. Признать утратившим силу:
–– постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении Инструкции по рассмотрению дел
об административных правонарушениях в сфере банковского законодательства» от 15 апреля 1999 года № 31/8;
–– пункт 29 Приложения к постановлению Правления Национального
банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального
банка Кыргызской Республики» от 25 апреля 2012 года № 18/9;
–– пункт 1 Приложения к постановлению Правления Национального
банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального
банка Кыргызской Республики» от 25 сентября 2013 года № 35/16.
5. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», Государственного банка развития Кыргызской
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Республики, микрофинансовых организаций, кредитных союзов и обменных бюро.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Орозбаеву Л.Дж.

Председатель				
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
от 26 августа 2015 года № 49\9
ИНСТРУКЦИЯ
по рассмотрению дел об административных правонарушениях
в сфере банковского законодательства
Инструкция по рассмотрению дел об административных правонарушениях в сфере банковского законодательства (далее – Инструкция)
разработана в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики об административной ответственности, Законом Кыргызской Республики «О
Национальном банке Кыргызской Республики». Настоящая Инструкция
регламентирует процедуру производства дел об административных правонарушениях в сфере банковского законодательства.
1. Общие положения
1. Ответственность за совершение административного правонарушения в сфере банковского законодательства может быть возложена на
должностное лицо или на иное физическое лицо, а также юридическое
лицо в случаях и в пределах, предусмотренных статьями 357, 358, 359,
360, 361, 362, 363 Кодекса об административной ответственности (далее
– Кодекс).
2. Структурными подразделениями Национального банка Кыргызской
Республики (далее – Уполномоченное подразделение), уполномоченными возбуждать дело об административном правонарушении, являются:
1) Структурные подразделения надзорного блока, обнаружившие
факт нарушения - за правонарушения, предусмотренные статьями 357362 Кодекса;
2) Управление финансовой статистики и отчетности – за правонарушения, предусмотренные статьей 361 Кодекса;
3) Управление денежной наличности – за правонарушения, предусмотренные статьями 362 и 363 Кодекса;
4) областные управления и Представительство Национального банка
в Баткенской области – за правонарушения, предусмотренные статьями
357-363 Кодекса.
3. Рассматривать дело об административном правонарушении и
налагать административное взыскание (штраф) путем вынесения постановления по делу об административном правонарушении вправе Председатель Национального банка Кыргызской Республики и
Заместитель Председателя Национального Кыргызской Республики банка, уполномоченный в соответствии с приказом Национального банка
Кыргызской Республики (далее – Уполномоченное лицо).
4. Административное взыскание (штраф) может быть наложено на:
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- должностное или иное физическое лицо в срок не позднее шести
месяцев со дня совершения административного правонарушения, а при
длящемся нарушении – не позднее шести месяцев со дня обнаружения
факта административного правонарушения;
- юридическое лицо не позднее одного года со дня обнаружения административного правонарушения.
2. Порядок возбуждения дела об
административном правонарушении
5. Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении является выявление сотрудниками Уполномоченного подразделения фактов, указывающих на наличие события административного
правонарушения.
Факты административного правонарушения могут быть выявлены
на основании поступивших из правоохранительных органов, а также из
других государственных органов, органов местного самоуправления, от
общественных объединений материалов, содержащих данные, указывающие на наличие события административного правонарушения; сообщений и заявлений физических и юридических лиц, а также сообщений в
средствах массовой информации (в том числе в интернете), содержащих
данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, непосредственное обнаружение достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.
В случае выявления факта административного правонарушения в
сфере банковского законодательства Уполномоченным подразделением
составляется протокол об административном правонарушении.
Дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента:
- составления протокола об административном правонарушении;
- вынесения определения о возбуждении административного правонарушения. Формы протокола об административном правонарушении и
определения о возбуждении административного правонарушения прилагаются к Инструкции (Приложение 1 и 4).
6. При отказе лица, привлекаемого к административной ответственности от подписания протокола об административном правонарушении,
в протоколе об административном правонарушении должны быть указаны причины отказа. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе представить к протоколу об административном правонарушении объяснения и замечания по содержанию протокола, а также
изложить мотивы своего отказа от его подписания.
7. Уполномоченное подразделение направляет на рассмотрение
Уполномоченного лица протокол об административном правонарушении вместе с другими материалами (документами), содержащими доказательство административного правонарушения или объяснения лица,
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привлекаемого к административной ответственности, в течение суток с
момента его составления
8. При выявлении Уполномоченным лицом в ходе подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении недостатков,
связанных с некорректным (неправильным) составлением протокола
об административном правонарушении и/или недостатков оформления
других материалов, необходимых для рассмотрения дела об административном правонарушении, Уполномоченное подразделение должно
исправить все выявленные недостатки по протоколу об административном правонарушении и/или по другим материалам дела в течение трех
суток со дня их получения от Уполномоченного лица. Уполномоченное
подразделение должно повторно направить протокол об административном правонарушении и другие материалы дела Уполномоченному лицу в
течение суток со дня устранения недостатков протокола об административном правонарушении и других материалов дела.
9. При обнаружении правонарушений, предусмотренных статьей 363
Кодекса, Уполномоченное структурное подразделение составляет протокол об административном правонарушении в порядке, установленном
Кодексом и настоящей Инструкцией, в соответствии со статьями 508 и
556-1 Кодекса. Протокол об административном правонарушении и материалы дела передаются в суд по подсудности в течение суток с момента
его составления, а также в порядке, предусмотренном Кодексом.
3. Подготовка к рассмотрению дела об
административном правонарушении
10. Уполномоченное лицо при подготовке рассмотрения дела об административном нарушении лицом, привлекаемым к административной
ответственности, выясняет следующие вопросы:
- компетенцию рассмотрения данного дела;
- имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела Уполномоченным лицом;
- корректность/правильность составления протокола об административном правонарушении, а также оформления иных материалов по делу;
- наличие обстоятельств, исключающих производство по делу;
- достаточность имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу;
- наличие ходатайств и отводов.
11. Уполномоченное лицо при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении принимает следующее решение:
- о назначении времени и места рассмотрения дела;
- о вызове лиц, истребовании необходимых дополнительных материалов по делу, назначении экспертизы;
- об отложении рассмотрения дела;
- о возвращении протокола об административном правонарушении
и других материалов дела в Уполномоченное подразделение в случаях
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составления и оформления других материалов дела неправомочными
лицами, некорректного/неправильного составления протокола об административном правонарушении и оформления других материалов дела
или неполноты представленных материалов, которые не могут быть восполнены при рассмотрении дела;
- о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение данного дела не относится к его компетенции либо вынесено
определение об отводе Уполномоченного лица.
12. Уполномоченное лицо при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении вправе принять в виде постановления
решение о прекращении производства при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 549 Кодекса.
13. Уполномоченное лицо не вправе рассматривать дело об административном правонарушении, если Уполномоченное лицо является родственником лица, привлекаемого к административной ответственности,
потерпевшего, их законных представителей, защитника или представителя и при наличии иных обстоятельств, предусмотренных Кодексом.
4. Лица, участвующие в производстве дела
об административном правонарушении
14. В производстве по делу об административном правонарушении с
момента составления протокола об административном правонарушении
могут участвовать:
- для оказания юридической помощи лицу, привлекаемому к административной ответственности – защитник, представитель (адвокат);
- для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель
потерпевшего («потерпевший» - физическое или юридическое лицо, понесшее имущественный или моральный вред в результате административного правонарушения).
15. Защитник и представитель вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными ему Кодексом.
16. В производстве по делу об административном правонарушении
могут также участвовать свидетели, эксперты и другие лица в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской
Республики.
В качестве экспертов могут быть привлечены работники структурных
подразделений Национального банка.
5. Порядок рассмотрения дела об
административном правонарушении
17. Дело об административном правонарушении рассматривается в
десятидневный срок со дня получения Уполномоченным лицом протоко169
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ла об административном правонарушении и других материалов дела в
присутствии лица, привлекаемого к административной ответственности,
или его представителя.
При отсутствии лица, привлекаемого к административной ответственности, или его представителя дело об административном правонарушении может быть рассмотрено, если есть данные о своевременном извещении его о месте и времени рассмотрения дела, и если от него не
поступило ходатайства об отложении дела.
18. Уполномоченное лицо может продлить срок рассмотрения дела
не более чем на десять дней в случае поступления ходатайств от участников производства по делу об административном правонарушении или
при необходимости дополнительного выяснения обстоятельств дела.
19. При рассмотрении дела об административном правонарушении ведется в обязательном порядке протокол рассмотрения дела об
административном правонарушении, который подписывается секретарем заседания по делу об административном правонарушении и
Уполномоченным лицом.
В протоколе рассмотрения дела об административном правонарушении указываются:
- дата и место рассмотрения дела;
- фамилия, имя, отчество, должность Уполномоченного лица;
- какое дело рассматривается;
- сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела;
- отводы, ходатайства и результаты их расследования;
- объяснения, показания, пояснения и заключения соответствующих
лиц, участвующих в рассмотрении дела;
- документы, исследованные при рассмотрении дела.
20. Уполномоченное лицо при начале рассмотрения дела об административном правонарушении:
- объявляет, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, кто и на основании какого нормативного акта привлекается к ответственности;
- удостоверяется в явке лица, привлекаемого к административной
ответственности, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела;
- устанавливает личность участников производства по делу и проверяет полномочия представителя (представителей) лица, привлекаемого
к административной ответственности, защитника;
- выясняет причины неявки участников производства по делу и принимает решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об
отложении рассмотрения;
- разъясняет лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и
обязанности;
- разрешает заявленные отводы и ходатайства;
- оглашает протокол об административном правонарушении, а при
необходимости и иные материалы дела.
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21. При рассмотрении дела об административном правонарушении
Уполномоченное лицо в целях правильного разрешения дела в обязательном порядке выясняет:
- было ли совершено административное правонарушение;
- виновно ли данное лицо в его совершении;
- подлежит ли оно административной ответственности;
- имеются ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность;
- причинен ли материальный ущерб и другие обстоятельства, необходимые для правильного разрешения дела;
- заслушиваются объяснения лица, привлекаемого к административной ответственности, показания других лиц, участвующих в производстве по делу;
- исследуются иные доказательства.
6. Порядок вынесения постановления по делу об
административном правонарушении
22. Уполномоченное лицо по итогам рассмотрения дела об административном правонарушении выносит постановление по делу:
- о наложении штрафа;
- о прекращении дела;
- о передаче рассмотрения дела по подведомственности (судье или
органу, должностному лицу правомочному налагать за данное правонарушение административное взыскание иного вида или размера).
Формы постановлений, определений прилагаются к Инструкции
(Приложения 1-6).
Постановление объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела.
23. Копия постановления по делу об административном правонарушении должна быть вручена лицу, в отношении которого оно вынесено,
под расписку или направлена ему в течение трех дней (о чем делается
соответствующая запись в деле) и вступает в законную силу по истечении срока на обжалование, если оно не было обжаловано в установленном порядке.
Копия постановления может быть вручена потерпевшему по его
просьбе.
7. Порядок обжалования производства по делу
и постановления об административном правонарушении
24. Лицо, в отношении которого осуществлялось производство по
делу об административном правонарушении, вправе обжаловать производство по делу об административном правонарушении Председателю
Национального банка (в случае осуществления производства по делу –
Заместителем Председателя Национального банка) или в суд.
Лицо, в отношении которого осуществлялось производство по делу
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об административном правонарушении, вправе получить копии протоколов и иных материалов, связанных с производством по делу для защиты
своих прав в ходе рассмотрения его жалобы.
25. Председатель Национального банка по результатам рассмотрения жалобы принимает решение в виде постановления об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовлетворении.
26. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть направлена Председателю Национального банка
(в случае вынесения постановления по делу об административном правонарушении Заместителем Председателя Национального банка) или в
суд в течение десяти дней со дня вручения копии постановления или
объявления лицу, в отношении которого вынесено постановление о наложении административного взыскания.
В случае пропуска срока обжалования по уважительным причинам
Председатель Национального банка по заявлению лица, в отношении
которого вынесено постановление, вправе восстановить срок подачи жалобы.
Подача жалобы приостанавливает исполнение постановления по
делу об административном правонарушении до рассмотрения жалобы.
27. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении должна быть рассмотрена в десятидневный срок со дня поступления.
28. Председатель Национального банка, рассмотрев жалобу на постановление по делу об административном правонарушении, вправе:
- оставить постановление без изменений, жалобу без удовлетворения;
- изменить постановление, не устанавливая административного взыскания и/или иным образом, не ухудшая положение лица, в отношении
которого вынесено постановление;
- отменить постановление и возвратить дело на новое рассмотрение
в случае существенного нарушения процессуальных требований производства дела об административном правонарушении;
- отменить постановление и направить дело на рассмотрение по подведомственности в случае, если при рассмотрении жалобы выяснено,
что Национальный банк не вправе рассматривать дело;
- отменить постановление и прекратить дело при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 549 Кодекса.
Решение по результатам рассмотрения жалобы выносится в виде постановления.
Копия постановления по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении в течение трех дней высылается лицу, в
отношении которого оно вынесено, потерпевшему – по его просьбе.
29. Постановление об административном правонарушении также может быть обжаловано в суде в сроки и порядке, установленном
Кодексом.
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8. Исполнение постановления о наложении штрафа
30. Обращение постановления о наложении административного взыскания к исполнению возлагается на Уполномоченное подразделение
Национального банка, к компетенции которого относится данный вопрос.
31. Постановление о наложении штрафа должно быть приведено в
исполнение в течение шести месяцев со дня его вступления в законную
силу. Течение срока давности прерывается при уклонении лица, привлекаемого к административной ответственности от исполнения постановления о наложении штрафа и при предоставлении ему отсрочки от
исполнения.
32. Штраф должен быть уплачен лицом, привлекаемым к административной ответственности, не позднее одного месяца со дня вручения
ему постановления о наложении штрафа.
33. В случае обжалования постановления о наложении штрафа
штраф должен быть уплачен лицом, привлекаемым к административной
ответственности, не позднее пятнадцати дней со дня уведомления его об
оставлении жалобы без удовлетворения.
34. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение
постановления о наложении штрафа невозможно в предусмотренный
пунктом 32 настоящей Инструкции срок, Уполномоченное лицо вправе
отсрочить его исполнение на срок до одного месяца.
35. При неуплате лицом, привлекаемым к административной ответственности штрафа в срок, указанный в пункте 32 настоящей
Инструкции, постановление о наложении штрафа направляется в адрес
администрации юридического лица, где работает лицо, привлекаемое к
административной ответственности, или где получает вознаграждение
для принудительного удержания суммы штрафа из заработной платы
лица, привлекаемого к административной ответственности, или иных
видов доходов в порядке, определенном законодательством Кыргызской
Республики. Удержание административного штрафа производится в
срок, не превышающий одного месяца со дня вручения постановления
о наложении штрафа.
При невозможности взыскания штрафа из заработной платы или
иных видов доходов лица, привлекаемого к административной ответственности, постановление о наложении штрафа направляется судебному исполнителю для принудительного исполнения в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.
36. При неуплате административного штрафа в срок, предусмотренный пунктом 32 настоящей Инструкции, Уполномоченным подразделением Национального банка направляется постановление о наложении
административного штрафа в банк или иное кредитное учреждение для
взыскания из денежных средств или доходов юридического лица путем списания со счетов этого лица в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.
Банк или иное кредитное учреждение обязаны перечислить сумму ад173
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министративного штрафа в соответствующее учреждение банка, указанное в постановлении о наложении административного штрафа. В случае
отсутствия денежных средств на счетах юридического лица постановление о принудительном взыскании суммы штрафа направляется судебному исполнителю для обращения взыскания на имущество юридического
лица в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Постановление о наложении штрафа Уполномоченное подразделение Национального банка, к компетенции которого относится данный вопрос в соответствии с Кодексом и Законом «Об исполнительном производстве и о статусе судебных исполнителей в Кыргызской Республике»,
направляет судебному исполнителю для его исполнения.
37. Постановление о наложении штрафа, по которому взыскание
штрафа произведено полностью, с отметкой об исполнении возвращается Уполномоченному структурному подразделению на хранение.
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Приложение 1
ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении
_________________			
(место составления)

« __ » ____________ 20 __г.

_____________________________________________________________
(наименование Уполномоченного подразделения Национального банка)

_____________________________________________________________
в лице _______________________________________________________
(Ф.И.О. работника(ов) Национального банка, должность, номер служебного
удостоверения)

Составил (и) настоящий протокол об административном правонарушении в сфере банковского законодательства Кыргызской Республики со
стороны
_____________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, привлекаемого к административной ответственности)

который (-ая) осуществлял (а) ___________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
что является нарушением статьи ____________ КоАО.
Дополнительные сведения о нарушителе:
Паспортные данные: _____________ Дата рождения: ________________
Место рождения: ______________________________________________
Место прописки: ______________________________________________
Место фактического проживания: ________________________________
Адрес, где совершено правонарушение ___________________________
_____________________________________________________________
Дата и время совершения правонарушения: ________________________
Примечание: _________________________________________________
(объяснительная, акт об отказе в подписании)

Контактные данные: ___________________________________________
Со стороны Национального банка:
___________________ _______________________ __________________
(Ф.И.О.)			

(Должность)		

(подпись)

___________________ _______________________ __________________
(Ф.И.О.)			

(Должность)		

(подпись)

Лицо, привлекаемое к административной ответственности:
___________________ _______________________ __________________
(Ф.И.О.)			

(Должность)		
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Примечание:
1. Лицо, привлекаемое к административной ответственности вправе
присутствовать на рассмотрении дела, знакомиться с материалами дела,
давать объяснения представлять доказательства, заявлять ходатайства,
пользоваться юридической помощью адвоката, выступать на родном или
ином языке которым владеет, пользоваться услугами переводчика при
незнании языка, обжаловать постановление по делу (ст. 570 КоАО).
2. При составлении настоящего протокола Нарушителю были разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 570 КоАО, а именно:
Статья 570. Права и обязанности правонарушителя
Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе
знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства, уведомлять родных и близких об
административном задержании, пользоваться юридической помощью
адвоката, выступать на родном или ином языке, которым он владеет, и
пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, на котором ведется производство, обжаловать постановление по делу.
Дело об административном правонарушении рассматривается в присутствии лица, привлекаемого к административной ответственности. В
отсутствие этого лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях,
предусмотренных пунктом 3 статьи 559 КоАО, либо когда имеются данные о своевременном его извещении о месте и времени рассмотрения
дела и если от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела. В случае его уклонения от явки по вызову суда или органа
внутренних дел, это лицо может быть подвергнуто принудительному приводу, предусмотренному статьей 561 КоАО.
С правами и обязанностями правонарушителя ознакомлен(-а):
_____________________________________________________________
(подпись, дата)
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Приложение 2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении штрафа
____________________ 			
(место вынесения)

			

«_____» _____ 20__ г.
(дата вынесения)

_____________________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

_____________________________________________________________
(Ф.И.О./наименование лица, привлекаемого к административной
ответственности)

«____» ____________ года рождения, место рождения_______________
_____________________________________________________________
место работы _________________________________________________
установил факт _______________________________________________
_____________________________________________________________
(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

что является нарушением следующих норм банковского законодательства Кыргызской Республики: ___________________________________
				

(статьи, которые были нарушены)

и постановляет наложить на _____________________________________
_____________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, место регистрации, место
фактического проживания)

денежный штраф в соответствии со статьей ______ Кодекса Кыргызской
Республики «Об административной ответственности», в размере
_________ (_____________) сомов, с внесением суммы штрафа в пользу
(сумма цифрами)(сумма прописью)

государственного бюджета.
Настоящее постановление вступает в силу после истечения срока на обжалование, если оно не было обжаловано, в соответствии с пунктом 8
статьи 589 КоАО. Срок обжалования постановления устанавливается в
соответствии со статьей 597 КоАО.
Уполномоченное лицо __________________________________________
			
(Ф.И.О. уполномоченного лица) (подпись) (дата)
Копию постановления получил ___________________________________
				

(Ф.И.О. правонарушителя) (подпись) (дата)
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Приложение 3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении дела об административном правонарушении
______________________
(место вынесения)

		

«____»__________ _____г.
(дата вынесения)

Я, ________________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, выносящего постановление)

рассмотрев материалы дела № _______, об административном правонарушении в области банковского законодательства со стороны _________
_____________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, привлекаемого к административной ответственности, адрес)

установил ____________________________________________________
(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

что не является нарушением ____________________________________
					

(статья, нормативный акт)

постановляет прекратить дело об административном правонарушении в
отношении ___________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. лица, привлекаемого к административной
ответственности)

_____________________________________________________________
за отсутствием состава нарушения банковского законодательства
Кыргызской Республики.
_____________________________________________________________
(Ф.И.О., лица, вынесшего постановление)

									
				
______________________________
						
(подпись)
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Приложение 4
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
«____» __________ 20___года 			

____________

Я, ________________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, выносящего определение),

рассмотрев заключение/служебную записку, иные документы, касательно возбуждения дела об административном правонарушении по статье
363 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности по факту обнаружения/совершения, руководствуясь статьями 363,
547-1 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности,
ОПРЕДЕЛИЛ(А):
1. Возбудить дело об административном правонарушении.
2. Уполномоченному подразделению провести административное
расследование.
_____________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись должностного лица)
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Приложение 5
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о передаче рассмотрения дела об административном
правонарушении по подведомственности
______________________

(место вынесения) 				

«____»__________ _____ г.
(дата вынесения)

Я, ________________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, выносящего Определение)

рассмотрев материалы дела № ______, об административном правонарушении в области банковского законодательства со стороны _________
_____________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, привлекаемого к административной ответственности, адрес)

установив ___________________________________________________,
(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

что является нарушением _______________________________________
				

(статья, нормативный акт)

постановляю передать дело №______ об административном правонарушении со стороны _____________________________________________
(наименование или Ф.И.О. лица, привлекаемого к административной
ответственности)

на рассмотрение ______________________________________________

(наименование судьи, органа правомочного налагать за данное правонарушение
административное взыскание)

________________________________________ по подведомственности.
_____________________________________________________________
(Ф.И.О., лица, вынесшего Определение)

____________________
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Приложение 6
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении рассмотрения дела об административном
правонарушении
________________________
(место вынесения)		

		

«____»__________ _____ г.
(дата вынесения)

Я, ________________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, выносящего Определение)

рассмотрев материалы дела № ______, об административном правонарушении в области банковского законодательства со стороны ________
_____________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, привлекаемого к административной ответственности, адрес)

_____________________________________________________________
(статья, нормативный акт)

установил ____________________________________________________
_____________________________________________________________
(излагаются мотивы отложения: ходатайства сторон, необходимость затребования дополнительных материалов, привлечение кучастию в деле заинтересованных лиц и т.п.)

и определил, что:
1. по делу № ___ слушания отложить;
2. назначить рассмотрение дела на «___» _____________ 20 __ года.
3. предоставить ___________________ дополнительные документы
_____________________________________________________________
(кому)

в срок до «___» ___________________ 20__ года.
4. привлечь к участию в рассмотрении дела ____________________
_____________________________________________________________
(Ф.И.О., лица, вынесшего Определение)

____________________
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 3 сентября 2015 года № 50/1

Об утверждении Временного положения
«О кредите для поддержания ликвидности»
В соответствии со статьями 28 и 43 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Временное положение «О кредите для поддержания
ликвидности» (прилагается).
2. Юридическому управлению:
–– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Национального банка Кыргызской Республики;
–– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Н. Жениша.
Председатель				
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 3 сентября 2015 года № 50/1
Временное положение
«О кредите для поддержания ликвидности»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение «О кредите для поддержания ликвидности» (далее - Положение) определяет общие условия и порядок
предоставления Национальным банком Кыргызской Республики (далее - Национальный банк) кредита коммерческому банку Кыргызской
Республики, имеющему лицензию Национального банка (далее - банк), в
целях защиты целостности банковской системы, поддержания ликвидности, а также защиты интересов вкладчиков.
2. Кредит для поддержания ликвидности (далее - кредит) предоставляется в соответствии со статьей 28 Закона Кыргызской Республики «О
Национальном банке Кыргызской Республики» и настоящим Положением.
3. Кредит предоставляется банку в целях защиты целостности и обеспечения стабильности банковской системы, предотвращения системного риска, поддержания ликвидности банка и защиты интересов вкладчиков.
4. Банк не вправе использовать кредит на выплату депозитов (вкладов) должностным лицам. Национальный банк может установить ограничения на выплату депозитов (вкладов) инсайдерам и аффилированным
лицам банка.
5. Банк не вправе использовать кредит для оплаты административных расходов, включая все виды вознаграждений/бонусов сотрудникам
банка. Кроме того, Национальный банк вправе принять решение о сокращении банком своих административных расходов.
6. Решение о предоставлении кредита, условия предоставления и
объем кредита принимается Правлением Национального банка.
7. Кредит предоставляется в национальной валюте с соблюдением
общих принципов кредитования: срочности, платности, возвратности и
обеспеченности.
8. Национальный банк предоставляет кредит сроком до шести месяцев, с возможностью продления.
9. Обязательство по возврату кредита обеспечивается залогом.
Требования к залогу, объему достаточности (в процентном выражении),
виду и другим параметрам залогового обеспечения устанавливаются
Правлением Национального банка.
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10. Для получения кредита банк обязан предоставить в Национальный
банк следующие документы:
1) заявление-ходатайство о предоставлении кредита с указанием
цели получения кредита;
2) решения Правления и Совета директоров банка о получении кредита и о предоставлении активов и/или имущества в обеспечение запрашиваемого кредита;
3) копии документов, подтверждающие право собственности и/или
права требования залогодателя на предмет залога;
4) документы, содержащие характеристику предмета залога и его
оценку;
5) Национальный банк имеет право запросить другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита банку.
11. Правление Национального банка имеет право установить определенные требования, которые банк должен исполнить перед началом
рассмотрения вопроса о предоставлении кредита.
12. В случае принятия Правлением Национального банка решения
об отказе в предоставлении банку кредита, структурное подразделение
Национального банка, в функции которого входит внешний надзор за деятельностью банка, письменно уведомляет банк об этом.
II. Обеспечение кредита
13. Обязательство банка по возврату кредита обеспечивается залогом. Предмет залога, предоставленный в обеспечение кредита, не может
быть заложен или перезаложен третьему лицу.
14. В качестве обеспечения кредита может выступать залог в виде:
1) государственных ценных бумаг Правительства Кыргызской
Республики;
2) депозитов в Национальном банке или в ином финансово-кредитном учреждении, приемлемом для Национального банка;
3) золота и других драгоценных металлов;
4) иностранной валюты;
5) прав требования по кредитному портфелю банка;
6) других видов активов и имущества, приемлемых для Национального
банка, в случаях, установленных Правлением Национального банка.
15. Предмет залога должен принадлежать залогодателю на праве
собственности и не быть обремененным другими обязательствами.
16. Недостаточное обеспечение является основанием для отказа в
предоставлении запрашиваемой банком суммы кредита.
III. Порядок предоставления и погашения кредита
17. Кредит может выдаваться траншами (очередями) в рамках кредитной линии, открытой согласно заключенному Соглашению об открытии кредитной линии (далее – Соглашение).
18. Кредитная линия открывается на срок до шести месяцев. Транши
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в рамках кредитной линии выдаются на срок, не превышающий дату
закрытия кредитной линии. Дата закрытия кредитной линии и/или дата
окончательного погашения траншей, выданных в рамках кредитной линии, могут быть продлены по решению Правления Национального банка.
19. Рассмотрение вопроса о предоставлении транша в рамках кредитной линии осуществляется на основании Заявки банка на получение транша (далее - Заявка). Заявка предоставляется в Национальный
банк на бумажном носителе. Предоставление транша осуществляется на основании заключенного между Национальным банком и банком
Кредитного договора о предоставлении кредита (транша).
20. Погашение основной суммы транша и начисленных процентов по нему производятся на условиях, определенных в Соглашении и
Кредитных договорах.
21. Национальный банк, в случае неисполнения банком своих обязательств по возврату кредита, нецелевого использования кредита, выданного банку в соответствии с настоящим Положением, может удовлетворить свои требования за счет внесудебного обращения взыскания на
предмет залога.
IV. Расчет процентов по кредиту
22. Размер процентной ставки по кредиту устанавливается
Правлением Национального банка. Проценты на сумму каждого транша
кредита начисляются по формуле простых процентов за период фактического пользования выданным траншем, исходя из количества календарных дней в году 360, по следующей формуле:
P = (C x I x T)/360/100, где:
Р – сумма процентов по траншу;
С – сумма транша (сом);
I – процентная ставка (в % годовых);
Т – срок пользования траншем.
23. В подсчет фактического числа календарных дней, в течение которых банк пользовался выданным траншем, включаются установленные законодательством либо объявленные Правительством Кыргызской
Республики выходные и праздничные дни.
V. Особые условия
24. Национальный банк имеет право в любое время, по своему усмотрению, проводить проверку деятельности банка.
25. В период действия кредитной линии, банк обязан соблюдать все
требования, определенные Соглашением, Кредитными договорами и
Договорами залога, а также решениями Национального банка.
26. При несоблюдении банком в период действия кредитной линии требований, определенных решениями Национального банка,
Соглашением, Кредитными договорами, и/или Договорами залога,
Национальный банк имеет право приостановить действие кредитной
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линии и потребовать досрочного погашения предоставленных траншей
и начисленных по ним процентов. При неисполнении банком требования о досрочном погашении обязательств, Национальный банк может
начать процедуру внесудебного обращения взыскания на предмет залога или в безакцептном порядке списать с корреспондентского счета в
Национальном банке сумму, необходимую для погашения задолженности банка.
VI. Ответственность и противоправные действия
27. Национальный банк не несет ответственности за какие-либо
убытки, возникшие в результате неисполнения или частичного исполнения банком, условий предоставления кредита.
28. Предоставление кредита со стороны Национального банка не может рассматриваться, как принятие Национальным банком на себя обязательств в отношении банка.
29. На любой стадии получения и использования кредита
Национальный банк вправе применить в отношении банка меры
воздействия, предусмотренные нормативными правовыми актами
Национального банка.
30. Ответственность за соблюдение целевого использование кредита
и всех иных условий кредита несет банк.
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