
19 марта 2014 года на заседании Правления Национального банка Кыргызской 
Республики рассмотрены следующие вопросы и приняты соответствующие постановления:

· «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления НБКР “Об утверждении 
Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики кредитных 
аукционов для целей рефинансирования и поддержания ликвидности»» от 27 ноября 2013 года № 
45\13 (№ 9\4);

·  «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления НБКР “Об утверждении 
Положения «О 7-дневном кредите Национального банка Кыргызской Республики»» от 29 января 
2014 года №2\5 (№ 9\5);

·  «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления НБКР “Об утверждении 
Положения «О кредите «овернайт» Национального банка Кыргызской Республики»» от 28 марта 
2013 года №10\7 (№ 9\6);

·  «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления НБКР “Об утверждении 
Положения «О внутридневном кредите Национального банка Кыргызской Республики»» от 28 
марта 2013 года №10\8 (№ 9\7).

24 марта 2014 года Правление Национального банка Кыргызской Республики приняло 
решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6,0 процента

Абдыбалы тегин Суеркул покидает пост заместителя председателя Национального 
банка Кыргызской Республики. 

В связи с истечением срока полномочий Абдыбалы тегин Суеркул распоряжением 
Президента Кыргызской Республики освобожден от должности заместителя председателя 
Национального банка Кыргызской Республики.  

Абдыбалы тегин Суеркул вел трудовую деятельность в Национальном банке с 1992 года - 
возглавлял Отдел эмиссионно-кассовых работ, затем был начальником Управления банковского 
надзора, членом Правления Национального банка Кыргызской Республики. В 2004-2007 годы 
работал консультантом Всемирного банка по частному и финансовому сектору. В феврале 2007 
года был назначен заместителем Председателя Национального банка Кыргызской Республики.  

Высокий профессионализм Абдыбалы тегин Суеркула, его знания и опыт внесли 
неоценимый вклад в развитие Национального банка. Находясь на должности заместителя 
председателя, он курировал деятельность Национального банка в области разработки и 
проведения денежно-кредитной и валютной политик. По инициативе Абдыбалы тегин Суеркула в 
Национальном банке введена система научных исследований, создан Научный экспертный совет, а 
в составе Экономического управления учрежден Научно-исследовательский центр.  

Абдыбалы тегин Суеркул продолжит работу в Национальном банке в должности Советника 
председателя НБКР и будет курировать начатые в НБКР реформы, в первую очередь, связанные с 
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переходом на новую основу денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию 
процентных ставок, развитие финансовых инструментов и способствующей снижению среднего 
уровня инфляции. Реализация этого подхода займет определенное время и требует компетентного 
и профессионального руководства процессами перехода.  

СПРАВКА 

Абдыбалы тегин Суеркул родился в 1966 году в селе Джанги-Джол Джанги-Джольского 
района Ошской области, имеет высшее образование.  

В 1999 году Абдыбалы тегин Суеркул прошел обучение в Джорджтаунском Университете 
(Вашингтон, США) по специальной учебной программе, где изучал такие основные дисциплины, 
как рыночная экономика, международная торговля, макроэкономика, эконометрика, финансовое 
программирование, управление бюджетом, банковское дело.  

Проходил стажировку в Международном Валютном Фонде и Правлении управляющих 
Федеральной Резервной Системы США.  

Владеет кыргызским, русским и английскими языками. За успехи и достижения в работе 
награжден Почетной грамотой Кыргызской Республики, ему присуждено звание «Заслуженный 
экономист». 

Аннулированы, отозваны свидетельства/лицензии следующих НФКУ:

       С 19.03.2014г. аннулировано свидетельство об учетной регистрации ОсОО "МКК 
"Финкред", № 380 от 23.06.2011г. на микрокредитование физических и юридических лиц. 
Протокол общего собрания участников о самоликвидации №6, от 10.02.2014 г. Юридический 
адрес: г. Бишкек, ул. Лермонтова, 35а.

       С 17.03.2014г. отозвана лицензия ИП Курманалиев Дамирбек Сагынбекович № 4820 от 
27.12.2011г. Письмо Национального банка № 172-12/1768 от 12.03.2014г. Юридический адрес; 
г.Бишкек, ул. Абдрахманова, д.144.

      С 17.03.2014г. отозвана лицензия  ИП Кыштобаев Эрмек Марсович № 4829 от 10.01.2012г. 
Письмо Национального банка № 172-6/1400 от 28.02.2014г. Юридический адрес; г. Бишкек, ул. 
Ахунбаева, 49.

      С 17.03.2014г. отозвана лицензия  ИП Акымбаев Айбек Сеитбекович № 4832 от 
16.01.2012г. Письмо Национального банка № 172-12/1278 от 26.02.2014г. Юридический адрес; г. 
Бишкек, ул. Ахунбаева, 49.

      С 17.03.2014г. отозвана лицензия ИП Джолдошалиев Марлис Райнисович № 4967 от 
04.06.2012г. Письмо Национального банка № 172-12/1308 от 26.02.2014г. Юридический адрес; 
г.Бишкек, ул. Абдрахманова, 146.

      С 17.03.2014г. отозвана лицензия  ИП Жусупакмат уулу Шайырбек № 5073 от 24.01.2013г. 
Письмо Национального банка № 172-6/1401 от 28.02.2014г. Юридический адрес; г.Бишкек, ул. 
Абдрахманова, 150, наз. "Шайыр".

      С 17.03.2014г. отозвана лицензия  ОсДО Ломбард "Экономи" № 5091 от 11.04.2013г. 
Письмо Национального банка № 172-12/1277 от 26.02.2014г. Юридический адрес; г.Бишкек, пр. 
Чуй, 162.

      С 17.03.2014г. отозвана лицензия ОсОО "Берен Бал-Бал" № 5117 от 28.11.2013г. Письмо 
Национального банка № 172-12/1585 от 05.03.2014г. Юридический адрес; г.Бишкек, пр. Чуй, 162.
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Абдыбалы 
тегин Суеркул кызматынан бошотулган

Кыргыз Республикасынын Президентинин буйруусу менен Абдыбалы тегин Суеркул 
Улуттук банктын Төрагасынын орун басары кызмат ордунан мөөнөтү аяктагандыгына 
байланыштуу бошотулган.  

Абдыбалы тегин Суеркул мырза Улуттук банкта 1992-жылдан тартып эмгектенип келет – ал 
Эмиссия-кассалык иштер бөлүмүн жетектеген, андан кийин Банктык көзөмөл башкармалыгынын 
начальниги кызмат ордун аркалаган, кийин Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү болуп 
дайындалган. 2004-2007-жылдар ичинде Дүйнөлүк банктын жеке жана финансы сектору боюнча 
консультанты кызматында эмгектенген. 2007-жылдын февраль айында Улуттук банктын 
Төрагасынын орун басары кызмат ордуна дайындалган.  

Абдыбалы тегин Суеркул мырзанын жогорку деңгээлдеги кесипкөйлүгү, билими жана 
тажрыйбасы Улуттук банктын өнүгүүсүнө баа жеткис салым кошкон. Төраганын орун басары 
кызмат ордунда эмгектенүү менен ал Улуттук банктын акча-кредит жана валюта саясаттарын 
иштеп чыгуу жана жүргүзүү тармагын түздөн-түз тескөөгө алган. Абдыбалы тегин Суеркул 
мырзанын демилгеси менен Улуттук банкта илимий изилдөө системасы киргизилген, Илимий 
эксперттик кеңеш түзүлгөн, ал эми Экономика башкармалыгынын курамында Илимий-изилдөө 
борбору уюштурулган.    

Абдыбалы тегин Суеркул мырза өз эмгек жолун Улуттук банктын Төрагасынын кеңешчиси 
кызмат ордунда улантат. Ал Улуттук банкта жүргүзүлүп жаткан реформаларды, биринчи кезекте, 
пайыздык чендердин туруктуулугуна, финансылык инструменттерди өнүктүрүүгө багытталган 
жана инфляциянын орточо деңгээлин төмөндөтүүгө өбөлгө түзгөн акча-кредит саясатынын жаңы 
негизине өтүүгө байланыштуу реформаларды тескөөгө алат. Жогоруда аталган иштердин жүзөгө 
ашырылышы үчүн белгилүү бир убакыт жана жогорку тажрыйбалуу жетекчинин иш билгилиги 
талап кылынат.  

МААЛЫМАТ

Абдыбалы тегин Суеркул мырза 1966-жылы Ош областынын Жаңы-Жол районуна 
караштуу Жаңы-Жол айылында туулган, жогорку билимге ээ.  

Абдыбалы тегин Суеркул мырза 1999-жылы Джорджтаун университетинде (АКШ, 
Вашингтон) рынок экономикасы, эл аралык соода жүргүзүү, макроэкономика, эконометрика, 
финансылык программалоо, бюджетти тескөө, банк иши  сыяктуу негизги дисциплина боюнча 
атайын программа боюнча окутуудан өткөн.  

Ошондой эле Эл аралык валюта фондунда жана АКШ Федералдык резерв системасын 
тескөөгө алган башкармалыкта такшалуудан өткөн.  

Кыргыз, орус жана англис тилдерин жогорку деңгээлде билет. Жасаган эмгектери жана 
жетишкендиктери үчүн Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы менен сыйланган жана 
«Эмгек сиңирген экономисти» наамына ээ болгон. 

Төмөнкү БФКМдердин лицензиялары/күбөлүктөрү жокко чыгарылган, кайра 
кайтарылган:

       Бишкек шаары, Лермонтов көчөсү 35 а дареги боюнча жайгашкан  МКК "Финкред" 
ЖЧКсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга майда кредит берүүгө 2011-жылдын 23-
июнунда берилген №380 күбөлүгү, өзүн-өзү жоюу жөнүндөгү катышуучулардын жалпы 
жыйынынын 2014-жылдын 10-февралындагы № 6 протоколуна ылайык, 2014-жылдын 19-
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мартынан тартып жокко чыгарылган.
Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү, үй №144 дареги боюнча катталган жеке ишкер 

Курманалиев Дамирбек Сагынбековичтин атына 2011-жылдын 27-декабрында берилген  №4820 
лицензиясы 2014-жылдын 17-мартынан тартып, З. Л. Чокоевдин колу коюлган Улуттук банктын 
2014-жылдын 12-мартындагы № 172-12/1768 катынын негизинде кайра кайтарылган. 

Бишкек шаары, Ахунбаев көчөсү 49 дареги боюнча катталган жеке ишкер Кыштобаев Эрмек 
Марсовичтин атына 2012-жылдын 10-январында берилген  №4829 лицензиясы 2014-жылдын 17-
мартынан тартып, З. Л. Чокоевдин колу коюлган Улуттук банктын 2014-жылдын 28-февралындагы 
№ 172-6/1400 катынын негизинде кайра кайтарылган. 

Бишкек шаары, Ахунбаев көчөсү 49 дареги боюнча катталган жеке ишкер Акымбаев Айбек 
Сеитбековичтин атына 2012-жылдын 16-январында берилген  №4832 лицензиясы 2014-жылдын 
17-мартынан тартып, З. Л. Чокоевдин колу коюлган Улуттук банктын 2014-жылдын 26-
февралындагы № 172-12/1278 катынын негизинде кайра кайтарылган. 

Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 146 дареги боюнча катталган жеке ишкер Жолдошалиев 
Марлис Райнисовичтин атына 2012-жылдын 4-июнунда берилген  №4967 лицензиясы 2014-
жылдын 17-мартынан тартып, З. Л. Чокоевдин колу коюлган Улуттук банктын 2014-жылдын 26-
февралындагы № 172-12/1308 катынын негизинде кайра кайтарылган.

Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 150 аталышы “Шайыр” дареги боюнча катталган жеке 
ишкер Жусупакмат уулу Шайырбектин атына 2013-жылдын 24-ягварында берилген  №5073 
лицензиясы 2014-жылдын 17-мартынан тартып, З. Л. Чокоевдин колу коюлган Улуттук банктын 
2014-жылдын 28-февралындагы № 172-6/1401 катынын негизинде кайра кайтарылган.

Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 150 аталышы “Шайыр” дареги боюнча катталган жеке 
ишкер Жусупакмат уулу Шайырбектин атына 2013-жылдын 24-ягварында берилген  №5073 
лицензиясы 2014-жылдын 17-мартынан тартып, З. Л. Чокоевдин колу коюлган Улуттук банктын 
2014-жылдын 28-февралындагы № 172-6/1401 катынын негизинде кайра кайтарылган.

Бишкек шаары, Чүй проспекти 162 дареги боюнча жайгашкан Ломбард "Экономи" кошумча 
жоопкерчиликтүү  коомуна 2013-жылдын 11-апрелинде берилген № 5091 лицензиясы 2014-
жылдын 17-мартынан тартып, З. Л. Чокоевдин колу коюлган Улуттук банктын 2014-жылдын 26-
февралындагы № 172-12/1277катынын негизинде кайра кайтарылган.

  Бишкек шаары, Чүй проспекти 162 дареги боюнча жайгашкан "Берен Бал-Бал" ЖЧКсына 
2013-жылдын 28-ноябрында берилген № 5117 лицензиясы  2014-жылдын 17-мартынан тартып, З. 
Л. Чокоевдин колу коюлган Улуттук банктын 2014-жылдын 5-мартындагы № 172-12/1585 катынын 
негизинде кайра кайтарылган.
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