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Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкынын башка басылмалары

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

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

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

Акча-кредит саясаты жөнүндө отчет (Кыргыз Республикасында 
инфляция боюнча баяндама)
Кеңири коомчулукка акча-кредит саясатынын максаттары жана натый-
жаларына тиешелүү мезгил-мезгили менен маалымат берип туруу 
бул басылманын максаты болуп саналат. Басылмада тышкы чөйрөнүн 
өнүгүшүнө жана өлкө ичиндеги макроэкономикалык жагдайгаталдап-
иликтөөлөр, инфляцияга таасир эткен факторлор жана анын динамикасы 
тууралуу маалыматтар, инфляциялык болжолдоолор, Кыргыз Республика-
сынын экономикасынын реалдуу жана тышкы секторлорунда түптөлгөн 
жагдай, ошондой эле соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөр менен иш алып 
баруунун өнүгүү багыттары камтылат.

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



Другие издания Национального банка 
Кыргызской Республики

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

Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики
Это ежемесячное информационное издание содержит статистические све-
дения по основным макроэкономическим показателям и секторам экономики 
Кыргызской Республики. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и 
английском.

Платежный баланс Кыргызской Республики
«Платежный баланс Кыргызской Республики» отражает тенденции развития 
внешнего сектора и данные по платежному балансу, внешней торговле, меж-
дународным резервам, внешнему долгу и международной инвестиционной 
позиции Кыргызской Республики. Публикуется ежеквартально в январе, мае, 
июле, октябре на кыргызском, русском и английском языках.

Отчет о денежно-кредитной политике (Обзор инфляции в 
Кыргызской Республике)
Целью издания является регулярное информирование общественности об 
основных направлениях деятельности в области денежно-кредитной поли-
тики. Издание содержит анализ развития внешней среды и макроэкономи-
ческой ситуации в стране, информацию о динамике и факторах инфляции, 
прогнозы инфляции, развития реального и внешнего секторов экономики 
Кыргызской Республики, а также стран-основных торговых партнеров.

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

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 27-апрелиндеги № 19/5 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 
Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду 

жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна сунушталган 
толуктоолор жана өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин: 

 − 2005-жылдын 19-майындагы № 16/2 «Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка 
финансы-кредит мекемелерине карата колдонулуучу таасир этүү 
чаралары жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

 − 2008-жылдын 28-майындагы № 22/4 «Тике банктык көзөмөл 
жөнүндө» жобонун жаңы редакциясы тууралуу»;

 − 2012-жылдын 31-октябрындагы № 41/12 «Банктык эсептер, 
аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу 
жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу». 

2. Юридика башкармалыгы:
 − ушул 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.
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3. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул 
токтом менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, депозиттерди тартуу менен иш алып 
барган микрофинансылык уюмдарды, адистештирилген финансы-
кредит мекемеси «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» 
ААКсын жана катышуучулардан депозиттерди тартуу менен иш алып 
барышкан кредиттик союздарды тааныштырсын. 

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

5. Токтомдун аткарылышына контролдукту Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т. Дж. Джусупов мырзага 
жүктөлсүн.

Төрага Т. Абдыгулов
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Улуттук банк Башкармасынын  
2016-жылдын 27-апрелиндеги № 19/5  

токтомуна карата тиркеме

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна 
толуктоолор жана өзгөртүүлөр 

1.  Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-майындагы 
№ 16/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия 
алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит мекемелерине 
карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобону бекитүү 
тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр 
киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга 
жана айрым башка финансы-кредит мекемелерине карата 
колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобонун:

 − бүтүндөй тексти боюнча ар башка жөндөмөдө кездешкен 
«көзөмөлдүктү түздөн-түз тескөөгө алган» деген сөздөр тиешелүү 
жөндөмөлөрдөгү «көзөмөл блогунун ишин түздөн-түз тескөөгө алган» 
дегенге алмаштырылсын;

 − 1.5-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«1.5. Жазма буйрук – бул, Улуттук банктын банкка, банктын кызмат 

адамдарына жана анын олуттуу катышуучуларына карата белгиленген 
мөөнөт ичинде милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш болгон талабы. 

Жазма буйрукта ал даярдалган күн жана чыгарылган жери, жазма 
буйрукту чыгарган органдын аталышы/буйрук чыгарган адамдын аты-
жөнү жана Улуттук банк жазма буйрукту чыгарууда ага таянуу менен иш 
алып барган мыйзамдарды жана башка ченемдик укуктук актыларды 
кошпогондо, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, анын ичинде 
Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын ошондой эле, эл 
аралык келишимдердин жоболорунун банк/анын кызмат адамдары/
анын олуттуу катышуучулары тарабынан бузууга жол берилишинин 
Улуттук банк тарабынан аныкталган фактылары камтылууга тийиш. 
Ошондой эле, жазма буйрукта мыйзам бузуулардын, кемчиликтердин 
аныкталгандыгы тууралуу Улуттук банктын тыянагы, банк/анын кызмат 
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адамдары/олуттуу катышуучулары тарабынан көрүлгөн тиешелүү 
чаралар жана аларды аткаруу мөөнөттөрү да көрсөтүлүшү зарыл.

Жазма буйрукта банктын кемчиликтерге жол берген кызмат 
адамынын аты-жөнү, ээлеген кызмат орду, олуттуу катышуучулардын 
аты-жөнү/аталышы, ээлеген кызмат орундары/аткарган иши, 
кемчиликтерге жол берүүдөн улам келип чыккан кесепеттер 
(чыгымдар, анын ичинде банк дуушарланган же келечекте дуушар 
болушу ыктымал болгон аброй тобокелдиги) көрсөтүлүшү мүмкүн. 

Жазма буйрук жөнөтүлгөндөн кийин Улуттук банктын тиешелүү 
түзүмдүк бөлүмү ошол жазма буйруктун белгиленген мөөнөттө 
аткарылышына контролдукту камсыз кылып, ал аткарылбай калган 
шартта, дароо тиешелүү чара көрүшү зарыл.”;

 − 6.8.2-пунктча төмөнкү мазмундагы 5 жана 6-абзацтар менен 
толукталсын:

«5) банктын акционерлеринин курамында Бириккен Улуттар 
Уюмунун Кыргыз Республикасы да анын катарына кирген Коопсуздук 
Кеңеши тарабынан аларга карата ошол мамлекеттердин жеке 
адамдары жана юридикалык жактары менен кызматташууга тыюу 
салынган жана/же чектөөлөрдү караган чечим (резолюция) кабыл 
алынган мамлекеттерде каттоодон өткөн, өз алдынча же чогуу алганда 
банктын акцияларынын он же андан көп пайызына ээлик кылган же 
тескөөгө алган жактардын болушу. Кыргыз Республикасынын чет 
өлкөлөр менен иш алып барган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы 
жана башка мамлекеттик органдар Улуттук банктын өтүнүчү боюнча 
эл аралык санкцияларга тиешелүү маалыматтарды сунуштап турат;

6) банктын акционерлеринин курамында терроризмди каржылоого 
жана “арам” акчанын изин жашырууга каршы күрөшүү жагында эл 
аралык стандарттарды иштеп чыгуу жана аны жайылтуу боюнча 
уюмдун - ФАТФнын сунуш-көрсөтмөлөрүн кабыл албаган жана 
кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин 
жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди 
каржылоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндө эл аралык кызматташууга 
катышпаган мамлекеттердин аймагында каттоодон өткөн жана ФАТФ 
аларга карата каршы аракеттерди көрүүгө мүчө-мамлекеттерди 
чакырган, өз алдынча же чогуу алганда банктын акцияларынын он 
же андан көп пайызына ээлик кылган же тескөөгө алган жактардын 
болушу. Мындай өлкөлөрдүн тизмеги Кыргыз Республикасынын 
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кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин 
жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди 
каржылоого каршы аракеттенүү жагында иш алып барган мамлекеттик 
ыйгарым укуктуу органы тарабынан аныкталат.».

2. Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28-майындагы 
№ 22/4 «Тике банктык көзөмөл жөнүндө» жобонун жаңы редакциясы 
тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр 
киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Тике банктык көзөмөл 
жөнүндө» жобонун:

 − 2.2-пунктунун биринчи сүйлөмүндөгү «Тышкы көзөмөл 
башкармалыгынын» деген сөздөр «Улуттук банктын» дегенге 
алмаштырылсын;

 − 2.2.1-пунктчасы төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен 
толукталсын:

«Аткарыла турган иш чөйрөсү, контролерлор/контролерлор 
тобу алардын аткарылышына түздөн-түз жоопкерчиликтүү болгон 
милдеттер тике банктык көзөмөлдүктү киргизүү максаттарына жана 
себептерине ылайык аныкталат.»;

 − 2.4-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«2.4. Тике банктык көзөмөл киргизилген күнү - Улуттук банктын 

тиешелүү түзүмдүк бөлүмү Көзөмөл боюнча комитеттин тике банктык 
көзөмөлдүктү киргизүү тууралуу токтомунун көчүрмөсүн банк 
башкармасына жөнөтөт, анда Комитеттин токтомунун баш сөзү жана 
көрсөтмө берүүчү бөлүгү да камтылат. Банктын башкармасы тике 
банктык көзөмөлдүк киргизилгендиги тууралуу банктын Директорлор 
кеңешине жана акционерлерине маалымдоого тийиш.»;

 − төмөнкү мазмундагы 2.10-пункт менен толукталсын:
«2.10 Тике банктык көзөмөлдүк режиминде турган банктын 

жетекчилиги операциялардын контролерлор тобуна макулдашылуусу 
талабын кошо алганда, Көзөмөл боюнча комитеттин токтомунун 
аткарылышы үчүн толук жоопкерчиликтүү болуп саналат. Көзөмөл 
боюнча комитеттин токтом талабы аткарылбай калган учурда банк 
жетекчилигине карата Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын 
талабына ылайык тиешелүү таасир этүү чарасы колдонулат.».
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 − 3.1-пункт төмөнкү мазмундагы жетинчи жана сегизинчи 
абзацтар менен толукталсын:

«- банктын акционерлеринин курамында Бириккен Улуттар 
Уюмунун Кыргыз Республикасы да анын катарына кирген Коопсуздук 
Кеңеши тарабынан аларга карата ошол мамлекеттердин жеке 
адамдар жана юридикалык жактар менен кызматташууга тыюу 
салынган жана/же чектөөлөрдү караган чечим (резолюция) кабыл 
алынган мамлекеттерде каттоодон өткөн, өз алдынча же чогуу алганда 
банктын акцияларынын он же андан көп пайызына ээлик кылган же 
тескөөгө алган жактардын болушу. Кыргыз Республикасынын чет 
өлкөлөр менен иш алып барган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы 
жана башка мамлекеттик органдар Улуттук банктын өтүнүчү боюнча 
эл аралык санкцияларга тиешелүү маалыматтарды сунуштап турат;

 − банктын акционерлеринин курамында терроризмди каржылоого 
жана “арам” акчанын изин жашырууга каршы күрөшүү жагында эл 
аралык стандарттарды иштеп чыгуу жана аны жайылтуу боюнча 
уюмдун –ФАТФнын сунуш-көрсөтмөлөрүн кабыл албаган жана 
кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин 
жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди 
каржылоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндө эл аралык кызматташууга 
катышпаган мамлекеттердин аймагында каттоодон өткөн жана ФАТФ 
аларга карата каршы аракеттерди көрүүгө мүчө-мамлекеттерди 
чакырган, өз алдынча же чогуу алганда банктын акцияларынын он 
же андан көп пайызына ээлик кылган же тескөөгө алган жактардын 
болушу. Мындай өлкөлөрдүн тизмеги Кыргыз Республикасынын 
кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин 
жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди 
каржылоого каршы аракеттенүү жагында иш алып барган мамлекеттик 
ыйгарым укуктуу органы тарабынан аныкталат.»;

 − 3.3-пункт төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:
«- банк жетекчилигинин (Директорлор кенешинин төрагасын, 

мүчөлөрүн) тез-тез алмашып туруусу1, ушундан улам, Улуттук 
банктын жазма буйруктарын жана башка талаптарын аткарбай 
коюуга, өз учурунда аткара албай калууга жол берилип, банк 
ишин банктык мыйзамдарга жана кылмыш жолу менен алынган 
кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик 
же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аркеттенүү 
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жагында мыйзамдарга ылайык камсыз кылууга банк жетекчилигинин 
жөндөмсүздүгү орун алып, ишти андан ары улап кетүү мүмкүнчүлүгү 
үзгүлтүккө учурап, ички контролдук системасынын солгундашы келип 
чыгат;”; 

 − төмөнкү мазмундагы шилтеме менен толукталсын:
«1Банк жетекчилигинин тез-тез алмашуусу дегенден улам: 

Төраганын кийинки 12 ай ичинде 2 жолудан көп; Директорлор 
кенешинин мүчөлөрү үчүн – Директорлор кеңешинин бүтүндөй 
курамынын акыркы 12 ай ичинде 2 жолудан көбүрөөк алмашуусун 
(акционерлердин жылдык жыйынында Директорлор кеңешин 
шайлоону эске албаганда) түшүнүү зарыл.»;

 − 4.3-пункттун:
бешинчи абзацындагы «системаларына» деген сөз «толук» деген 

сөз менен толукталсын;
алтынчы абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- оңдоолорду киргизүүсүз, өчүрүп салууга укуксуз, окуп, кагазга 

чыгаруу мүмкүнчүлүгү менен банктын электрондук ченемдик 
базасынан толук пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу;»;

 − 4.4-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«Тике банктык көзөмөлдүк шартында банк жетекчилиги банк иши, 

анын ичинде анын финансылык абалы, Улуттук банктын талаптарынын 
жана сунуш-көрсөтмөлөрүнүн аткарылышы, банктын финансылык 
абалын чыңдоо, тобокелдиктерди басаңдатуу, мыйзам бузууларды 
жана кемчиликтерди четтетүү, ошондой эле Улуттук банкка жана 
контролерлор тобунун жетекчисине банкты түптөлгөн оор жагдайдан 
чыгаруу боюнча иш-чаралар планын, мезгил-мезгили менен берилүүчү 
отчеттордун жана зарыл болгон жана/же талап кылынган башка 
маалыматтардын берилип турушу үчүн толук жоопкерчиликтүү бойдон 
калат.»;

 − 4.5-пункттун:
 − алтынчы абзацынын акырындагы «.» тыныш белгиси «;» 

белгисине алмаштырылсын;
 − төмөнкү мазмундагы жетинчи жана сегизинчи абзацтар менен 

толукталсын:
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 − «- тышкы электрондук почтадан толук пайдалануу мүмкүнчүлүгүн 
камсыз кылуу;

 − банк жана/же анын кызматкерлери тарабынан контролерлор 
тобунун компьютердик станцияларында толук купуялуулуктун 
сакталышын камсыз кылуу.»;

 4.7-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын. 
3.  Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы 

№ 41/12 «Банктык эсептер, аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер 
менен иш алып баруу жөнүндө” нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна 
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Банктык эсептер, 
аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу 
жөнүндө” нускоонун:

 − 17-пунктунун:
биринчи абзацындагы «ишкердикти жүзөгө ашырууга, үчүнчү жактар 

менен байланыштуу болбогон» деген сөздөр алынып салынсын;
экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«Эгерде, банктык аманат (депозит) келишиминен башкасы 

келип чыкпаса, банкка жана аманатчы – жеке адамга карата талап 
кылуудан улам төлөнүүчү аманат (депозит) боюнча банктык эсеп 
келишиминин эрежелери колдонулат. Мында, жеке адамдардын 
талап боюнча төлөнүүчү аманат (депозит) эсебине алардын өздүк 
акча каражаттарынан тышкары эмгек акылар, автордук гонорарлар, 
пенсиялар, алименттер, социалдык жөлөк пулдар, башка банктык 
эсептен каражаттар, мурастоого байланыштуу төлөмдөр, эсеп ээсине 
тиешелүү болгон жеке мүлктү сатып өткөрүү үчүн төлөмдөр жана 
башка акчалай түшүүлөр жана төлөмдөр чегерилиши мүмкүн». 

үчүнчү абзацтагы «эсеп ээсинин ишкердикти жүзөгө ашыруусуна 
байланышпаган» деген сөздөр алынып салынсын.
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 27-апрелиндеги № 19/6

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна 
толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы, «Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 
43-беренелерине ылайык, токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна сунушталган 
толуктоолор жана өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин:

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

 − 2009-жылдын 28-декабрындагы № 51/6 «Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук 
актылары жөнүндө»;

 − 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/2 «Кыргыз Республикасынын 
коммерциялык банктарынын капиталынын адекваттуулугунун 
(шайкештигинин) стандартын аныктоо боюнча» нускоонун жаңы 
редакциясын бекитүү жөнүндө»;

 − 2009-жылдын 28-декабрындагы № 51/4 «Ислам банк иши жана 
каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан 
банктардын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо боюнча 
нускоону бекитүү тууралуу»;

 − 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/23 «Улуттук банк 
Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана 
толуктоолорду киргизүү жөнүндө». 
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2. Юридика башкармалыгы:
 − токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын 

камсыз кылсын;
 − расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын 

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

3. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы 
ушул токтом менен коммерциялык банктарды, адистештирилген 
финансы-кредит мекемеси – «Кредиттик союздардын финансылык 
компаниясы» ААКсын, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик 
өнүктүрүү банкын, «Баракат» окуу борбору» ЖЧКсын, Улуттук 
банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы 
өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

4. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө 
кирет, ал эми Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы 
№ 18/3 «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу 
жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелүү 
чегерүүлөр жөнүндө» жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу» 
токтому аркылуу бекитилген «Активдерди классификациялоо жана 
потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга 
камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобонун 4.3.5-пунктчасы, 
2016-жылдын 20-июлунан тартып күчүнө кирет.

5. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т. Джусупов мырзага жүктөлсүн.

Төрага  Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын  
Улуттук банк Башкармасынын  

2016-жылдын 27-апрелиндеги  № 19/6  
токтомуна карата тиркеме

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна 
толуктоолор жана өзгөртүүлөр

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

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

 − 2.3-пунктундагы:
«милдеттүү түрдө жаңы келишим түзүү менен» деген сөздөр 

«же кредиттик келишимге карата кошумча келишим» деген менен 
толукталсын;

төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:
«Карыз алуучунун финансылык абалынын начарлоосу менен 

байланыштуу болбогон кредит боюнча келишимдин баштапкы 
шарттарын өзгөртүү, кредитти реструктуризациялоо болуп саналбайт 
(мисалы, чет өлкө валютасындагы кредит валютасын улуттук валютага 
которуу).»;

 − 4.1.1-пунктчасы төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын: 
«Банктар, эгерде алар өз ички саясатына ылайык 0 % дан 2 % 

чейинки өлчөмдө РППУну түзүү менен ушул жобонун 4.2-пунктунда 
көрсөтүлгөн талаптарга ылайык келе турган болсо, АКШ долларында 
жаңыдан берилген кредиттерди «нормалдуу активдер» катары 
классификациялай алат. Мында, бул талаптар, мурда берилген, 
алардын ордун жабуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Россия 
Федерациясынын Өкмөтүнүн (Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондусу 
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– мындан ары Өнүктүрүү фондусу) каражаттарынын эсебинен 
каржыланган кредиттерди кошо алганда, Өнүктүрүү фондусу менен 
кызматташуунун алкагында берилген жеңилдетилген кредиттерге 
да таркатылат жана кредиттик келишимдин баштапкы шарттарынын 
өзгөртүлүшүн талап кылат. Өнүктүрүү фондусунун каражаттарынын 
эсебинен банктардын кредиттери реструктуризацияланбайт, ошондой 
эле «классификацияланган» активдер категориясында камтылган, 
мурда берилген кредиттер каржыланбайт.»;

 − 4.2.2.-пунктчасынын сегизинчи абзацындагы «кредитти алгачкы 
реструктуризациялоо» деген сөздөр «кредит боюнча келишимдин 
баштапкы шарттарын өзгөртүү» дегенге алмаштырылсын;

 − 4.2.3-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:
«4.2.3. Банк, эгерде кредит алган карыз алуучунун чогуу алгандагы 

кирешесинин жалпы көлөмүндө чет өлкө валютасындагы кирешесинин 
үлүшү (ЕАЭСке1 мүчө өлкөлөрдүн валютасынан тышкары) анын чогуу 
алгандагы кирешесинин жалпы көлөмүнүн 75 пайыздан көбүрөөктү 
түзсө, чет өлкө валютасындагы кредитти (ЕАЭСке мүчө өлкөлөрдүн 
валютасынан башка) эң аз дегенде «канааттандыраарлык» актив 
катары классификациялоого тийиш.»;

 − 4.3.2.-пунктчанын:
тогузунчу абзацындагы «, ушул жобонун 4.2.2-пунктчасында 

көрсөтүлгөн реструктуризациялоону эске албаганда» деген сөздөр 
алынып салынсын;

11-абзац төмөнкү редакцияда берилсин:
«- эгерде кредит буга чейин «классификацияланган кредиттер» 

категориясында камтылбаса, ошол эле учурда, бул өзгөртүү 
кардардын финансылык абалынын начарлашына байланыштуу 
болбосо, чет өлкө валютасындагы ошол кредит валютасын улуттук 
валютага которуу аркылуу, кредит боюнча келишим шарттарын 
кайталап өзгөртүү.»;

 − 4.3.3-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:
«4.3.3. Эгерде ошол кредитти алган карыз алуучунун чет өлкө 

валютасындагы (ЕАЭСке мүчө болгон мамлекеттердин валютасынан 
башка) кирешесинин үлүшү анын чогуу алгандагы кирешесинин жалпы 

1 ЕАЭСке мүчө болгон мамлекеттердин тизмеги: http://www.eaeunion.org/
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көлөмүнүн 50 пайыздан 75 пайызга чейинкини түзсө, банк чет өлкө 
валютасындагы (ЕАЭСге мүчө болгон мамлекеттердин валютасынан 
башка) кредитти эң аз дегенде «байкоого алынган» актив катары 
классификациялоого тийиш.»;

 − 4.3.4-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:
«4.3.4. Эгерде ошол кредитти алган карыз алуучунун чет өлкө 

валютасындагы (ЕАЭСке мүчө болгон мамлекеттердин валютасынан 
башка) кирешесинин үлүшү анын чогуу алгандагы кирешесинин жалпы 
көлөмүнүн 50 пайыздан азын түзсө, банк чет өлкө валютасындагы 
(ЕАЭСге мүчө болгон мамлекеттердин валютасынан башка) кредитти 
эң аз дегенде «байкоого алынган» актив катары классификациялоого 
тийиш.»;

 − 4.3.5-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:
«4.3.5. Эгерде өздөштүрүлүп жаткан кредитти төлөө графигинде 

кредиттин негизги суммасын ай сайын эмес жана бирдей болбогон 
өлчөмдө төлөө каралса жана мында кредитти төлөө мөөнөтү эки 
жылдан жогоруну түзсө (2016-жылдын 20-январынан тартып), актив 
сапатынын начарлоосу байкалбаган учурда, мындай кредитти 15 
% өлчөмүндө РППУ түзүү менен «байкоого алынган актив» катары 
классификациялоо зарыл. Мында төмөнкү кредиттер эске алынбайт:

 − кредитти жеңилдетилген шарттарда төлөө каралган, Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн максаттуу мамлекеттик программасы 
боюнча берилген;

 − банктар аралык жайгаштыруулар, анын ичинде 
микрофинансылык уюмдарга берилген кредиттер; 

 − «классификацияланган» активдер категориясына киргендер;
 − бир карыз алуучуга берилген чогуу алгандагы кредиттердин 

таза суммардык капиталынын 1 % төмөн суммасында.
Бул ченем күчүнө киргенден кийин, ал күчүнө киргенге чейин бир 

кредиттик линиянын алкагында сунушталган бардык транштарды 
кошо алганда, бардык кредиттер жогоруда белгиленген талапка 
ылайык классификацияланууга тийиш.

Ошондой эле, ушул жобонун 4.1.1-пунктчасынын талабына ылайык, 
Өнүктүрүү фондусунун алкагында берилген жеңилдетилген кредиттер 
да бул пунктчада эске алынбайт.»
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 − 5.1.3-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:
«5.1.3. Эгерде жаңыдан берилген кредитти төлөө графигинде 

кредиттин негизги суммасын ай сайын эмес жана бирдей болбогон 
өлчөмдө төлөө каралса, анда мындай кредитти 25 % өлчөмүндө РППУ 
түзүү менен «субстандарттык» катары классификациялоо зарыл. 
Мында төмөнкү кредиттер эске алынбайт:

 − кредитти жеңилдетилген шарттарда төлөө каралган, Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн максаттуу мамлекеттик программасы 
боюнча берилген;

 − банктар аралык жайгаштыруулар, анын ичинде 
микрофинансылык уюмдарга берилген кредиттер;

 − бир карыз алуучуга берилген чогуу алгандагы кредиттердин 
таза суммардык капиталынын 1 % төмөн суммасында.

Ушул ченем күчүнө киргенден кийин, бир кредиттик линиянын 
алкагында сунушталган бардык транштарды кошо алганда, бардык 
жаңыдан берилген кредиттер жогоруда белгиленген талапка ылайык 
классификацияланууга тийиш.

Ошондой эле, ушул жобонун 4.1.1-пунктчасынын талабына ылайык, 
Өнүктүрүү фондусунун алкагында берилген жеңилдетилген кредиттер 
да бул пунктчада эске алынбайт.»

 − 7.1-пунктунун:
биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«7.1. Кайталап реструктуризацияланган кредиттер 25 % 

өлчөмүндө РППУ түзүү менен дароо «субстандарттык» катары 
классификацияланууга тийиш, мында РППУ өлчөмү 15 % 
түзүшү мүмкүн (кайталап реструктуризациялоо күнүнө карата 
реструктуризацияланып жаткан кредит боюнча төлөмдөр акыркы 
алты ай ичинде дайыма төлөнүп турган шартта):»; 

төртүнчү абзац күчүн жоготкон катары таанылсын ;
 − 7.1.-1-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын.

2. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы 
№ 51/6 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик 
укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана 
толуктоолор киргизилсин:
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жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана 
каржылоо принциптерине ылайык активдерди классификациялоо 
жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун 
жабууга камдарга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобонун:

 − 12-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:
«Кардардын финансылык абалынын начарлоосуна байланыштуу 

болбогон актив боюнча келишимдин баштапкы шарттарын өзгөртүү 
активди реструктуризациялоо болуп эсептелбейт (мисалы, актив 
валютасын чет өлкө валютасынан улуттук валютага которуу).»;

 − 22-пунктунун сегизинчи абзацындагы «камтыган активди 
баштапкы реструктуризациялоо» деген сөздөр «камтыган актив боюнча 
келишимдин алгачкы шарттарын өзгөртүү» дегенге алмаштырылсын;

 − 22-1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«22-1. Эгерде ошол активди алган кардардын чет өлкө 

валютасындагы (ЕАЭСге1 мүчө болгон мамлекеттердин валютасынан 
башка) кирешесинин (түшкөн акчанын) үлүшү анын чогуу алгандагы 
кирешесинин (түшкөн акчанын) жалпы көлөмүнүн 75 пайыздан 
көбүрөөгүн түзсө, банк чет өлкө валютасындагы (ЕАЭСге мүчө 
болгон мамлекеттердин валютасынан башка) активди эң аз дегенде 
«канааттандыраарлык» актив катары классификациялоого тийиш.»;

 − 23-пунктунун:
 − он экинчи абзацындагы «ушул жобонун 22-пунктунда 

көрсөтүлгөн реструктуризациялоону эске албаганда,» деген сөздөр 
алынып салынсын;

 − он үчүнчү абзац төмөнкү редакцияда берилсин:
«- эгерде актив буга чейин «классификацияланган активдер» 

категориясына кирбесе жана ошол эле учурда эгерде бул өзгөртүү 
кардардын финансылык абалынын начарлашынан улам келип 
чыкпаса, ошол актив валютасын чет өлкө валютасынан улуттук 
валютага которуу аркылуу актив боюнча келишим шарттарын кайталап 
өзгөртүү.»;

 − 23-1, 23-2 жана 23-3-пункттар төмөнкү редакцияда берилсин:

1  ЕАЭСке мүчө мамлекеттердин тизмеги: http://www.eaeunion.org/
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«23-1. Эгерде ошол активди алган кардардын чет өлкө 
валютасындагы (ЕАЭСке мүчө мамлекеттердин валютасынан 
башка) кирешесинин (түшкөн акчанын) үлүшү анын чогуу алгандагы 
кирешесинин (түшкөн акчанын) жалпы көлөмүнүн 50 пайыздан 75 
пайызга чейинкини түзсө, банк чет өлкө валютасындагы (ЕАЭСке мүчө 
мамлекеттердин валютасынан башка) өзүндө кредиттик тобокелдикти 
камтыган активди эң аз дегенде «байкоого алынган актив» катары 
классификациялоого тийиш.

23-2. Эгерде ошол активди алган кардардын чет өлкө валютасындагы 
(ЕАЭСке мүчө мамлекеттердин валютасынан башка) кирешесинин 
(түшкөн акчанын) үлүшү анын чогуу алгандагы кирешесинин (түшкөн 
акчанын) жалпы көлөмүнүн 50 пайыздан азын түзсө, банк өзүндө 
кредиттик тобокелдикти камтыган чет өлкө валютасындагы (ЕАЭСке 
мүчө мамлекеттердин валютасынан башка) активди эң аз дегенде 
«байкоого алынган актив» катары классификациялоого тийиш.

23-3. Эгерде жаңыдан берилген сыяктуу эле, өздөштүрүлүп жаткан 
активдин төлөө графигинде негизги сумманы ай сайын эмес жана 
бирдей болбогон өлчөмдө төлөө каралса жана мында өздөштүрүлүп 
жаткан активди төлөө мөөнөтү эки жылдан жогоруну түзсө 
(2016-жылдын 20-январынан тартып), активдер сапаты начарлабаган 
шартта, мындай активдер боюнча РППУну эки жыл сайын 2 % 
өлчөмүндө көбөйтүү зарыл. Мында төмөнкү активдер эске алынбайт: 

 − активди жеңилдетилген шарттарда төлөө мезгили каралган, 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн максаттуу мамлекеттик 
программасы боюнча берилген; 

 − бир карыз алуучуга берилген чогуу алгандагы активдердин таза 
суммардык капиталынын 1 % төмөн суммасында;

 − бир карыз алуучуга мудараба, шарика жана истиснаа 
келишимдери боюнча берилген чогуу алгандагы активдердин таза 
суммардык капиталынын 10 % төмөн суммасында;

 − банктар аралык жайгаштыруулар, анын ичинде 
микрофинансылык уюмдарга берилген активдер;

 − «классификацияланган» активдер категориясына киргендер.
Ушул ченем күчүнө киргенден кийин, бир кредиттик линиянын 

алкагында сунушталган бардык транштарды кошо алганда, 
«классификацияланбаган» категориясына кирген бардык жаңыдан 
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берилген активдер жана өздөштүрүлүп жаткан бардык активдер 
боюнча жогоруда белгиленген талапка ылайык РППУ түзүү зарыл.»;

 − 24-1-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
 − 33-пункттагы:

биринчи абзац төмөнкү редакцияда берилсин:
«Кайталап реструктуризацияланган активдер 25 % өлчөмүндө РППУ 

түзүү менен дароо «субстандарттык» катары классификацияланууга 
тийиш, мында төмөнкүлөр тастыкталганга чейин РППУ өлчөмү 15 
% түзүшү мүмкүн (кайталап реструктуризациялоо күнүнө карата 
реструктуризацияланып жаткан актив боюнча төлөмдөр акыркы алты 
ай ичинде дайыма төлөнүп турган шартта):»;

төртүнчү абзац күчүн жоготкон катары таанылсын.
3. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы 

№ 18/2 « Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын 
капиталынын адекваттулугунун (шайкештигинин) стандартын аныктоо 
боюнча» нускоонун жаңы редакциясын бекитүү жөнүндө» токтомуна 
төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз 
Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын 
адекваттулугунун (шайкештигинин) стандартын аныктоо боюнча» 
нускоонун:

 − 2.5-пунктундагы «дивиденддерди төлөөгө» деген сөздөр «, 
банк бөлүштүрүлбөгөн пайданын эсебинен өз уставдык капиталын 
көбөйткөн учурду эске албаганда» деген сөздөр менен толукталсын;

 − 2.6-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 
«2.6. Банк бөлүштүрүлбөгөн пайданын эсебинен өз уставдык 

капиталын көбөйткөн учурду эске албаганда, ал «капитал буфери» 
көрсөткүчүнүн белгиленген маанисине жеткен шартта да Улуттук 
банктын кат жүзүндөгү макулдугун алуусуз дивиденддерди төлөөгө 
укугу жок.».

4. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы 
№ 51/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык 
операцияларды жүзөгө ашырган банктардын капиталынын шайкештик 
стандарттарын аныктоо жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» 
токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
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жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана 
каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган 
банктардын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо 
жөнүндө» нускоонун:

 − 9-2-пунктундагы «дивиденддерди төлөөгө» деген сөздөр «, 
банк бөлүштүрүлбөгөн пайданын эсебинен өз уставдык капиталын 
көбөйткөн учурду эске албаганда,» деген сөздөр менен толукталсын;

 − 9-3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 
«9-3. Банк бөлүштүрүлбөгөн пайданын эсебинен өз уставдык 

капиталын көбөйткөн учурду эске албаганда, ал «капитал буфери» 
көрсөткүчүнүн белгиленген маанисине жеткен шартта да Улуттук 
банктын кат жүзүндөгү макулдугун алуусуз дивиденддерди төлөөгө 
укугу жок.».

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/23 «Улуттук банк Башкармасынын 
айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү 
жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

 − 2-пунктун экинчи абзацы күчүн жоготкон катары таанылсын.
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 27-апрелиндеги № 19/13

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн номиналы 
чет өлкө валютасында көрсөтүлгөн мамлекеттик 

казына облигацияларын Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайра сатып 

алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү 
тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 
7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Кароого сунушталган «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
номиналы чет өлкө валютасында көрсөтүлгөн мамлекеттик казына 
облигацияларын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу 
жайгаштыруу, кайра сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү 
жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Юридика башкармалыгы:
 − токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын 

камсыз кылсын;
 − расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз 

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

3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен 

коммерциялык банктарды тааныштырсын. 
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5. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Н. Жениш мырзага 
жүктөлсүн. 

Төрага Т. Абдыгулов
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Улуттук банк Башкармасынын 
2016-жылдын 27-апрелиндеги № 19/13  

токтомуна карата тиркеме

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чет өлкө 
валютасында номинацияланган мамлекеттик казына 

облигацияларын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 
аркылуу жайгаштыруу, кайра сатып алуу жана алар менен 

эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө” жобо

1-глава. Жалпы жоболор

1. Жобо Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамына, Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2008-жылдын 2-октябрындагы №566 токтому менен 
бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу 
кагаздарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө” 
жобого ылайык иштелип чыккан жана анда Улуттук банктын Кыргыз 
Республикасынын Финансы министрлиги (мындан ары – Финансы 
министрлиги, Эмитент) тарабынан республика аймагында чыгарылган 
жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чет өлкө валютасында 
номинацияланган мамлекеттик казына облигацияларын (мындан 
ары – МКО(в)) жайгаштыруу, кайра сатып алуу жана эсептешүү 
операцияларын жүзөгө ашыруу тартиби аныкталган.

2. Улуттук банк Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2008-жылдын 2-октябрындагы №556 токтому менен бекитилген 
“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын чыгаруу, 
жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө” жөнүндө жобого ылайык, Финансы 
министрлиги менен түзүлгөн келишимдин негизинде тооруктарды 
уюштуруучу, депозитарий жана эсептешүүлөр боюнча оператор катары 
иш алып барат жана Эмитенттин позициясын эске алат (Финансы 
министрлигинин 2016-жылдын 15-мартындагы № 10-1-2/3009 каты).

3. МКО(в) Финансы министрлигинин валюта түрүндөгү карыздык 
милдеттенмеси болуп саналат.
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4. МКО(в)нынар бир чыгарылышынын көлөмү, МКО(в) 
номинацияланган валюта, номинал жана купондук чен Эмитент 
тарабынан аныкталат.

5. Улуттук банкка МКО(в), анын ичинде аларды тейлөөгө 
байланыштуу кредиттик жана башка тобокелдиктер боюнча 
милдеттенме жүктөлбөйт.

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 
2-октябрындагы №556 токтому менен бекитилген “Кыргыз 
Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын чыгаруу, 
жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө” жөнүндө жобого ылайык 
Эмитент чет өлкө валютасында номинацияланган мамлекеттик 
казына облигацияларын жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө боюнча 
оперцияларды жүзөгө ашыруу үчүн Улуттук банктан башка тооруктарды 
уюштуруучуну, депозитарийди жана эсептешүүлөр боюнча операторду 
ишке тартууга укуктуу.

7. МКО(в)ны жайгаштыруу Улуттук банк тарабынан аукциондук 
негизде жүзөгө ашырылат. Аукцион билдирүүдө көрсөтүлгөн баада 
канааттандырыла турган ыкмада өткөрүлөт. 

8. МКО(в)ны кайра сатып алууну Эмитент Улуттук банк аркылуу 
жүзөгө ашырат жана Эмитент тарабынан жарыяланган МКО(в)ны 
кайра сатып алуу көлөмүнүн алкагында ал тарабынан белгиленген 
баада жүргүзүлөт.

9. МКО(в)га каттоо номерин ыйгаруу Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн жана Улуттук банктын 2010-жылдын 13-сентябрындагы 
№201 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик жана муниципалдык 
баалуу кагаздарга каттоо номерин ыйгаруу жана Кыргыз 
Республикасында мамлекеттик жана муниципалдык баалуу 
кагаздардын реестрин жүргүзүү тартиби жөнүндө” жобого ылайык 
жүзөгө ашырылат.

10. МКО(в)ны биринчи жайгаштыруу жана кайра сатып алуу 
боюнча аукциондорго катышуу укугуна ушул жобонун талаптарына 
жооп берген тике катышуучулар ээ болушат. Кыйыр катышуучулар 
тике катышуучу болуп саналышкан коммерциялык банктар (мындан 
ары – банктар) аркылуу билдирмелерди берүү менен аукциондорго 
катыша алышат жана/же МКО(в)ны экинчилик рынокто сатып алышат.
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2-глава. Аныктамалар жана атоолор

Ушул жобонун максаттарында төмөнкү аныктамалар жана атоолор 
колдонулат. 

11. Аукцион – МКО(в) тооругунун формасы, мында билдирмелерди 
канааттандыруу атаандаштык негизде канааттандырылат.

12. Атаандашуу шартында сатуу – көрсөтүлгөн (жарыяланган) 
баада сатылып алынган МКО(в)нын баасын жана санын көрсөтүү 
менен сатуу. 

13. Атаандашуусуз сатуу – МКО(в)ны аукциондо түптөлгөн орточо 
алынган баада сатуу.

14. Кыйыр катышуучу – МКО(в)ны сатып алууга билдирмени тике 
катышуучу болуп саналган банк аркылуу берген, тике катышуучу 
болуп саналбаган жеке адам, юридикалык жак.

15. Кайра сатып алуу – Эмитенттин жүгүртүүдөгү МКО(в)ны сатып 
алуусу боюнча операция. 

16. Чыгаруу параметрлери – МКО(в)ны чыгаруу жөнүндө 
маалыматтар: МКО(в)нын валютасынын аталышы, номери, чыгарылган 
күнү, көлөмү, төлөө күнү жана бул облигацияларды мүнөздөөчү башка 
маалыматтар.

17. МКО(в)ны төлөө – төлөнүүчү чыгарылыштагы МКО(в) ээлеринин 
эсептерине номиналдык наркты чегерүү.

18. Тике катышуучу – Улуттук банк тарабынан лицензияланган 
жана чет өлкө валютасында банк операцияларын жүргүзүү укугуна ээ 
коммерциялык банк (мындан ары –Банк).

19. Чектүү баа – билдирмелер канааттандырылган акыркы баа.
20. Эмитент – Финансы министрлиги, ал Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн атынан иш алып барат.

3-глава. МКО(в) рыногунда тике катышуучу 
статусун ыйгаруу шарттары

21. МКО(в) рыногунда тике катышуучу катары иш алып барууга 
ниеттенген Банк кеминде төмөнкү критерийлерге жооп берүүгө тийиш:
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 − улуттук валютада банк операцияларын жүргүзүүгө Улуттук 
банктын чектөөлөр белгиленбеген лицензиясы болууга;

 − чет өлкө валютасында банк операцияларын жүргүзүү укугуна 
Улуттук банктын чектөөлөр белгиленбеген лицензиясы болууга;

 − чет өлкө валютасында корреспонденттик эсеби болууга;
 − Кыргыз Республикасынын “Банктарды консервациялоо, жоюу 

жана банкроттоо жөнүндө” мыйзамында каралган процесстер жана 
жол-жоболор (консервация, санация, реабилитация, өз ыктыярдыгы 
боюнча же мажбурлап жоюу, реструктуризация жана кайра өзгөртүп 
түзүү) ага карата колдонулбашы;

 − МКО(в) менен иштөө учурунда тобокелдиктерди тескөө 
саясатын, МКО(в)нын депозитардык эсебин жүргүзүү тартибин жана 
аталган облигациялар менен иштөөдө ички контролдук системасын 
аныктаган документтер болууга; 

 − Улуттук банк аркылуу жайгаштырылган МКО(в) рыногунда 
иш жүргүзүү тууралуу Улуттук банк менен келишилген келишим 
(1-тиркеме) болууга.

22. Банк тике катышуучу катары Улуттук банк тарабынан 
белгиленген форматта отчетторду, ошондой эле тике катышуучу 
катары жүргүзгөн башка маалыматты Улуттук банктын жана/
же Финансы министрлигинин талап кылуусу боюнча өз убагында 
сунуштап турууга милдеттүү.

4-глава. Чет өлкө валютасында номинацияланган 
мамлекеттик казына облигацияларын МКО(в) 

баштапкы жайгаштыруу шарттары жана тартиби

23. Улуттук банк Эмитенттен алган тапшырманын жана белгиленген 
формада МКО(в)ны жайгаштыруу боюнча аукцион өткөрүүгө тиешелүү 
сертификаттын негизинде аукцион өткөрөт. МКО(в)ны чыгаруу жана 
жайгаштыруу боюнча документтердин түзүлүшү жана формасы 
Улуттук банкка макулдашылат жана Эмитенттин буйругу менен 
бекитилет. МКО(в) аукционун өткөрүү үчүн зарыл болгон документтер 
аукцион өткөрүлчү күнгө чейинки эки күндөн кечиктирилбестен 
Эмитент тарабынан Улуттук банкка берилет. МКО(в)ны чыгаруу 
параметрлери Эмитент тарабынан анын веб-сайтына жана жалпыга 
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маалымдоо каражаттарына жарыяланат. Улуттук банк МКО(в)ны 
чыгаруу параметрлерин өзүнүн веб-сайтына жарыялайт.

24. МКО(в)ны жайгаштыруу боюнча аукционго катышууга билдирме 
тике катышуучу тарабынан ушул Жобого карата 2-тиркемедеги формага 
ылайык документ түрүндө Улуттук банкка берилет. Билдирме калың 
конвертке салынып, чапталууга тийиш. Тике катышуучу аукционго бир 
гана билдирме бере алат. Тике катышуучудан бир аукционго бир нече 
билдирме келип түшкөн шартта, анын бул аукционго катышуусуна 
жол берилбейт, ал эми берилген бардык билдирмелер жараксыз деп 
таанылат. 

25. Документ түрүндөгү билдирме Улуттук банктын Документ 
менен иш алып баруу башкармалыгынын Иш кагаздарын жүргүзүү 
жана контролдоо бөлүмүнүн кабинетинде жайгаштырылган “МБК 
аукциондоруна билдирмелер үчүн” жазуусу бар ящикке салынууга 
тийиш. Тике катышуучу билдирменин берилгендигин каттоо 
журналында чагылдыруусу зарыл.

26. Билдирме аукцион өткөрүлчү күнү саат 12:00го чейин Улуттук 
банкка берилүүгө тийиш. Берилген билдирме кайтарылгыс болуп 
саналат. 

27. Билдирменин ар бир барагы ыйгарым укуктуу адамдын кол 
тамгасы жана тике катышуучунун мөөрү менен тастыкталууга тийиш. 
Билдирмеде тике катышуучунун расмий аталышы, билдирме берилген 
күн, аукцион өткөрүлчү күн, жайгаштырылуучу чыгарылыштын номери, 
сатып алынуучу баалуу кагаздардын саны, сатып алуу баасы жана 
наркы камтылуусу зарыл. 

28. Банктардын билдирмелеринде өз атынан берилген (өздүк 
билдирмелер) билдирмелер сыяктуу эле, кардарларынын – тике 
катышуучулардын атынан берилген иргелген билдирмелер (кардардын 
билдирмелери) да камтылышы мүмкүн.

29. Тике катышуучулар атаандашуусуз сунуштагы өздүк 
билдирмелерди бере алышпайт. 

30. Тике катышуучунун атаандашуу сунуштары менен өздүк 
билдирмеси төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш: 

 − лоттордун саны 5тен ашпоого, 
 − лоттордун жайгаштырылышы–сатып алуу баасынан азаюу 

тартибинде;
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 − ар бир билдирме боюнча баалуу кагаздардын саны– 100гө 
барабар, 

 − бир билдирмедеги баалуу кагаздардын минималдуу саны - 
1000 даанадан кем эмес. 

31. Тике катышуучунун өздүк билдирмелериндеги баалуу 
кагаздардын саны жайгаштырылуучу баалуу кагаздар санынан 
ашпоого тийиш, б.а. өздүк билдирмелердин номиналы боюнча 
суммардык көлөмү чыгарылыштын жарыяланган көлөмүнөн ашпоого 
тийиш.  

32. Атаандашуу сунуштары менен кардардын билдирмеси төмөнкү 
талаптарга жооп берүүгө тийиш: 

 − ар бир лот боюнча баалуу кагаздардын саны - 10го барабар, 
 − бир лоттогу баалуу кагаздардын минималдуу саны - 100 

даанадан кем эмес. 
33. Атаандашуусуз сунушу менен бир кардардан берилген 

билдирменин минималдуу көлөмүнө чектөөлөр белгиленген эмес. 
34. Атаандашуу жана атаандашуусуз шартында бир кардардан 

берилген билдирмелердин максималдуу көлөмү чыгарылыштын 
жарыяланган көлөмүнөн ашпоого тийиш. 

35. Белгиленген тариздөө тартибин бузуу менен берилген 
билдирмелер жараксыз деп таанылат жана аукционго катышууга жол 
берилбейт. 

36. Улуттук банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 
белгиленген тартипте маалыматтарды ачып көрсөтүү учурларын эске 
албаганда, аукционго катышуучунун билдирмесинде көрсөтүлгөн 
маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылат.

37. Атаанташуусуз сунуштары менен билдирмелер биринчи кезекте 
канаттандырылат. Канаттандыруунун максималдуу чеги номиналдык 
нарк боюнча чыгаруу көлөмүнүн 30% түзөт. Эгерде, атаандашуусуз 
сунуштар менен берилген билдирмелердин суммардык көлөмү  
МКО(в)ны номиналдык нарк боюнча чыгаруу көлөмүнүн 30% ашып 
кетсе, анда алар пропорционалдык негизде канааттандырылат. 

38. Атаандашуусуз сунуштары менен билдирмелер 
канааттандырылгандан кийин калган чыгаруу көлөмү, атаандашуу 
сунуштары менен билдирмелер ортосунда бөлүштүрүлөт. 
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Билдирмелердин лоттору сатып алуу баасы боюнча азаюу 
тартибинде жайгаштырылат жана максималдуу лоттон баштап, 
андан кийин – чектүү баага жеткенге чейин төмөндөө баасы боюнча 
канааттандырылат. Эгерде чектүү баада бирден ашык билдирме 
берилген болсо, анда бул билдирмелердин ортосунда баалуу 
кагаздарды бөлүштүрүү пропорционалдуу негизде жүргүзүлөт.

39. Эгерде чектүү баада банктын өздүк билдирмеси сыяктуу 
эле, анын кардарларынын билдирмелери да берилген болсо, анда 
баалуу кагаздарды бөлүштүрүү ушул эки билдирменин ортосунда 
пропорционалдуу негизде жүзөгө ашырылат.

40. Атаандашуусуз билдирме орточо алынган баада 
канааттандырылат. 

41. Аукционго катышууга жол берилген билдирмелерди алдын ала 
иргөө аукцион жүргүзүлгөн күнү саат 13:00 дон 14:30га чейин жүзөгө 
ашырылат.

42. Аукциондун алдын ала натыйжалары аукцион өтүүчү күнү 
саат 15:00дон кечиктирилбестен Эмитентке чечим кабыл алуу үчүн 
берилет. 

43. Эмитент төмөнкү чечимдердин бирин кабыл ала алат: 
аукциондун натыйжаларын бекитүү же аукционду өткөрүлбөгөн 
катары таануу.

44. Эмитент аукциондун натыйжаларын төмөнкү чекте бекитет: 
 − билдирмелерди максималдуу канааттандыруу чыгаруу 

көлөмүнүн 25% чектелет; 
 − билдирмелерди минималдуу канааттандыруу төмөнкү чекте 

камсыз кылынат: 
эгерде берилген билдирмелердин суммасы жарыяланган 

эмиссиянын көлөмүнө барабар болсо же ашса - билдирмелерди 
минималдуу канааттандыруу жарыяланган эмиссиянын 25% түзөт;

эгерде берилген билдирмелердин суммасы жарыяланган 
эмиссиядан аз болсо – канааттандырылган билдирмелердин 
минималдуу көлөмү берилген билдирмелердин чегинде белгиленет.

45. Эмитент төмөнкү учурларда аукционду өткөрүлбөгөн катары 
таануу укугуна ээ болот: 

 − аукционго үчтөн кем катышуучу катышса; 
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 − эгерде кабыл алынган билдирмелердин орточо алынган 
кирешелүүлүгү, акыркы аукциондо түптөлгөн орточо алынган 
кирешелүүлүктөн 15% ашса. 

46. Эмитент аукциондун натыйжаларын аукцион өткөрүлгөн күнү 
саат 16.00го чейин бекитет. 

47. Эмитент аукциондун натыйжаларын бекиткенден кийин 
билдирмелер акыркы жолу иргөөдөн өткөрүлүп, аукциондун 
жыйынтыкталган натыйжалары жарыяланат.

48. Эмитент аукциондун натыйжаларын бекиткен шартта, тике 
катышуучуларга аукциондун жыйынтыкталган маалыматтары: суроо-
талаптын жана жайгаштыруулардын көлөмү, орточо алынган баа, 
билдирмелердин максималдуу баасы жана чектүү баа маалымдалат; 
аукционго катышуунун натыйжалары боюнча ал же анын кардарлары 
тарабынан сатылып алынган МКО(в) саны жана наркы ар бир тике 
катышуучуга өзүнчө маалымдалат.

49. Аукциондун жыйынтыкталган натыйжалары Улуттук банктын 
веб-сайтында жарыяланат.

5-глава. МКО(в)ны кайра сатып алуу шарттары жана тартиби

50. Кайра сатып алуу сунушталган МКО(в)ны кайра сатып алуу 
шарттары (сатып алынуучу МКО(в)нын баасы, көлөмү жана катталган 
номери) жана кайра сатып алуу жүргүзүлчү күн тууралуу маалымат 
Эмитент тарабынан анын веб-сайтында, ошондой эле Улуттук банк 
тарабынан Улуттук банктын веб-сайтында жарыяланат. МКО(в)
ны кайра сатып алуу ушул жобонун талаптарына жооп берген тике 
катышуучулар ортосунда жүзөгө ашырылса, кыйыр катышуучулар 
билдирмелерин банк аркылуу берүү менен катышышат.

51. МКО(в)ны кайра сатып алууга катышууга билдирме тике 
катышуучу тарабынан ушул Жобого карата 3-тиркемедеги формага 
ылайык документ түрүндө Улуттук банкка берилет. Билдирме калың 
конвертке салынып чапталган болууга тийиш. Тике катышуучу 
аукционго бир гана билдирме бере алат. Тике катышуучудан бир 
аукционго бир нече билдирме келип түшкөн шартта, анын бул 
аукционго катышуусуна жол берилбейт, ал эми берилген бардык 
билдирмелер жараксыз деп таанылат.
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52. Документ түрүндөгү билдирме Улуттук банктын Документ 
менен иш алып баруу башкармалыгынын Иш кагаздарын жүргүзүү 
жана контролдоо бөлүмүнүн кабинетинде жайгаштырылган “МБК 
аукциондоруна билдирмелер үчүн” жазуусу бар ящикке салынууга 
тийиш. Тике катышуучу билдирме берилгендигин каттоо журналына 
чагылдыруусу зарыл.

53. Билдирме аукцион өткөрүлчү күнү саат 12:00го чейин Улуттук 
банкка берилүүгө тийиш. Берилген билдирме кайтарылгыс болуп 
саналат.

54. Билдирменин ар бир барагы ыйгарым укуктуу адамдын кол 
тамгасы жана тике катышуучунун мөөрү менен тастыкталууга тийиш. 
Билдирмеде тике катышуучунун расмий аталышы, билдирме берилген 
күн, кайра сатып алуу жүргүзүлчү күн, сатып алынуучу МКО(в)нын 
каттоо номерин камтууга тийиш.

55. Банктардын билдирмелеринде өз атынан берилген (өздүк 
билдирмелер) билдирмелер сыяктуу эле, кардарларынын – кыйыр 
катышуучулардын атынан берилген агрегирленген билдирмелер 
(кардардын билдирмелерин) да камтылышы мүмкүн.

56. Тике катышуучунун кайра сатып алууга өздүк билдирмесинде 
баалуу кагаздардын минималдуу саны төмөнкү талапка жооп берүүгө 
тийиш: баалуу кагаздардын саны 100 даанадан кем болбоого жана 
10го барабар болууга тийиш.

57. Тике катышуучунун билдирмесинде баалуу кагаздардын саны 
кайра сатып алынуучу баалуу кагаздардын санынан ашпоого тийиш, 
б.а. өздүк билдирменин номинал боюнча көлөмү кайра сатып алуунун 
жарыяланган көлөмүнөн ашпоого тийиш.

58. Бир кардар тарабынан берилген баалуу кагаздардын 
минималдуу саны талапка ылайык келүүгө – 10 даанадан кем болбоого 
жана 10го барабар болууга тийиш.

59. Бир кардардан берилген баалуу кагаздардын саны кайра сатып 
алуунун жарыяланган көлөмүнөн ашпоого тийиш.

60. Тариздөө тартибин бузуу менен толтурулган билдирмелер 
жараксыз болуп таанылышат жана кайра сатып алууга жол берилбейт. 

61. Улуттук банк маалыматтардын Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында белгиленген тартипте ачыкка чыгарылышын эске 
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албаганда, кайра сатып алууга катышуучунун билдирмесинде 
көрсөтүлгөн маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылат.

62. Кайра сатып алууга катышуучулардын билдирмелери аларда 
көрсөтүлгөн баалуу кагаздардын саны боюнча аткарылат. Билдирменин 
наркы билдирмеде көрсөтүлгөн баалуу кагаздардын санын Эмитент 
тарабынан белгиленген баага көбөйтүү аркылуу эсептелет. Эгерде 
кайра сатып алууга сунуштары менен билдирмелердин суммардык 
көлөмү номиналдык нарк боюнча Эмитент тарабынан белгиленген 
кайра сатып алуу көлөмүнөн ашса, аларды канааттандыруу 
пропорционалдуу негизде жүзөгө ашырылат.

63. Кайра сатып алууга уруксат берилген билдирүүлөрдү иргөө 
кайра сатып алуу жүргүзүлгөн күнү саат 13:00дон 14:00го чейин жүзөгө 
ашырылат. Кайра сатып алуу жүргүзүлгөн күнү саат 14:30да кайра 
сатып алуу натыйжалары Эмитентке берилет. 

64. Акыркы натыйжалар кайра сатып алуу жүргүзүлгөн күнү саат 
15:00дон кечиктирилбестен жарыяланат. 

65. Кайра сатып алуунун жыйынтыкталган натыйжалары Улуттук 
банктын мезгилдүү басылмаларында жана веб-сайтында жарыяланат.

6-глава. Эсептөөлөр

66. Тике катышуучу МКО(в)ны жайгаштыруу аукционунун 
натыйжалары боюнча сатып алынган МКО(в)га төлөө үчүн 
(жайгаштыруу боюнча аукционго катышууга канаттандырылган 
билдирмеге ылайык) каражаттарды МКО(в) чыгарылган күнгө 
чейинки 1 (бир) күн ичинде Эмитенттин Улуттук банктагы чет өлкө 
валютасындагы тиешелүү эсебине толук көлөмдө чегерүүнү жүзөгө 
ашырат. Тике катышуучу чет өлкө валютасындагы каражаттарды 
которууда каражат алуучуну (Эмитентти), анын Улуттук банктагы чет 
өлкө валютасындагы эсебинин номерин, толук жана так негизин жана 
төлөм багытын милдеттүү түрдө көрсөтүүгө тийиш. 

67. Сатып алынган МКО(в)га бөлүп-бөлүп төлөөгө жол берилбейт. 
Эгерде аукциондун тике катышуучусу МКО(в)нын чыгаруу күнү, сатып 
алынган МКО(в)га төлөө үчүн Эмитенттин Улуттук банктагы чет өлкө 
валютасындагы тиешелүү эсебине каражаттарды толук көлөмдө 
жана өз убагында (ушул Жобонун 66-пунктуна ылайык) чегербесе, 
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анда анын билдирмеси жокко чыгарылат. Бул учурда аукциондун 
тике катышуучусу Эмитентке сатып алынган МКО(в)нын номиналдык 
наркынан 1 пайыз өлчөмдө, МКО(в) чыгарылган күнгө карата Улуттук 
банк тарабынан белгиленген расмий курс боюнча, улуттук валютада 
үстөк айыптык төлөм төлөөгө милдеттүү болот. Аукциондун тике 
катышуучусу үстөк айыптык төлөмдү төлөмөйүнчө кийинки аукционго 
катышпайт. 

68. Тике катышуучу ушул Жобонун 66-пунктунда көрсөтүлгөн 
операцияларда келип чыгышы мүмкүн болгон, банк-
корреспонденттердин которуулары үчүн бардык тике жана кыйыр 
чыгашаларды өз алдынча төлөөгө милдеттенет. 

69. МКО(в) чыгарылган күнү Улуттук банк анын корреспондент 
банкынан чет өлкө валютасындагы каражаттарды толук көлөмдө 
Улуттук банктын корреспонденттик эсебине чегерилгендиги 
тууралуу тастыктамасын (эсеп боюнча көчүрмө) алгандан кийин тике 
катышучунун депо эсебине МБКларды которууну жүзөгө ашырат. 

70. Жайгаштыруу боюнча аукциондун натыйжалары боюнча 
эсептешүүлөр аяктагандан кийин Улуттук банк аукциондун тике 
катышуучусуна сатып алынган МКО(в)на менчик укугун тастыктаган 
квитанция берет (4-тиркеме).

71. Кайра сатып алуунун натыйжалары боюнча эсептешүүлөр 
МКО(в) кайра сатып алынган күндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде 
жүзөгө ашырылат. 

72. Эмитент МКО(в)ны кайра сатып алуу жүргүзүлгөндөн кийинки 
иш күнү Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгынын 
Улуттук банктагы күндөлүк эсебинде чет өлкө валютасындагы акча 
каражаттардын жеткиликтүү деңгээлде болушун камсыз кылат, ал 
аркылуу кайтарым сатып алуу жүргүзүүнүн натыйжаларына ылайык 
сатып алынган МКО(в)га төлөө жүргүзүлөт.

73. Улуттук банк Финансы министрлигинин Борбордук 
казыналыгынын төлөм тапшырмасынын негизинде өзүнчө 
келишимдердин шарттарына ылайык аныкталган күнү, Эмитенттин 
атынан МКО(в)ны кайра сатып алуу боюнча каражаттарды чегерүүнү 
жүргүзөт. Которуулардын көрсөтүлгөн суммасынын тууралыгына, 
каражаттардын тике катышуучуга өз убагында чегерилиши үчүн 
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төлөм тапшыруусунун өз убагында берилиши, банктык төлөм 
реквизиттеринин тууралыгына Эмитент жооп берет. 

74. Купондук төлөмдөрдү төлөө жана МКО(в)нын ордун жабуу 
боюнча эсептешүүлөр МКО(в)ны чыгаруу шарттарына ылайык, 
тиешелүүлүгүнө жараша, купондук төлөмдөр күнү жана ордун жабуу 
күнү жүргүзүлөт. Эгерде, купондук төлөм күнү жана ордун жабуу күнү 
Кыргыз Республикасында жана/же корреспондент өлкөдө дем алыш 
күнүнө туура келип калса, анда эсептешүүлөр кийинки жумуш күнү 
ишке ашырылат.

75. Эмитент купондук төлөмдөрдү төлөө күнүнө жана ордун жабуу 
күнүнө карата Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгынын 
Улуттук банктагы күндөлүк эсебинде чет өлкө валютасындагы акча 
каражаттарынын жеткиликтүү көлөмдө болушун камсыз кылат, ал 
аркылуу купондук төлөмдөрдү төлөө жана МКО(в)нын орду жабылуучу 
номиналдык наркын чегерүү жүзөгө ашырылат. 

76. Улуттук банк Финансы министрлигинин Борбордук 
казыналыгынын төлөм тапшырмасынын негизинде МКО(в)ны 
чыгаруу шарттарына ылайык Эмитент тарабынан аныкталган күнү 
МКО(в) боюнча купондук төлөмдөр жана/же МКО(в)нын ордун жабуу 
каражаттарын Эмитенттин атынан чегерүүнү жүзөгө ашырат. Которулчу 
сумманын туура көрсөтүлүшү, тике катышуучуга каражаттардын өз 
убагында чегерилиши үчүн төлөм тапшырмалардын өз убагында 
сунушталышы, ошондой эле банктык төлөм реквизиттеринин 
тууралыгы үчүн Эмитент жооп берет. 

77. Эмитент корреспондент банктардын которуулары үчүн ушул 
Жобонун 73 жана 76 пункттарында көрсөтүлгөн операцияларда келип 
чыгышы мүмкүн болгон бардык тике жана кыйыр чыгашаларын өз 
алдынча төлөөгө милдеттенет.

7-глава. Корутунду жоболор

78. МКО(в) менен жүргүзүлгөн операциялар боюнча 
тобокелдиктерди тескөө ыкмалары аукциондун катышуучусунун ички 
ченемдик документтери менен аныкталат. 

79. Улуттук банк Эмитент менен макулдашуу аркылуу Евразия 
экономикалык бирлигинин алкагында Кыргыз Республикасы 
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тарабынан башка мамлекеттер менен биргеликте түзүлгөн эл аралык 
уюмдарга (мындар ары – Уюм) экинчилик рыногунда сатылып алынган 
МКО(в)ны эсепке алуу үчүн депо-эсеп ачууга укуктуу. Улуттук банкта 
депо-эсеп ачуу үчүн Уюм Улуттук банк менен МКО(в)ны эсепке алуу 
үчүн депо-эсеп ачуу жөнүндө келишим түзүүгө тийиш (5-тиркеме).
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“Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн чет өлкө валютасында 
номинацияланган мамлекеттик 
казына облигацияларын Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкы 
аркылуу жайгаштыруу, кайра 
сатып алуу жана алар менен 
эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби 
жөнүндө” жобого карата 1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чет өлкө 
валютасында номинацияланган жана Улуттук банк аркылуу 

жайгаштырылган мамлекеттик казына облигациялары 
рыногунда __________банкынын иши тууралуу 

№____________________келишим

Бишкек ш. 20___-ж «____» _________
Мындан ары «Улуттук банк» деп аталуучу Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкынын атынан, 20___-жылдын “____”________ №____ 
буйруктун негизинде иш алып барган Төраганын орун басары 
____________________________ бир тараптан жана мындан 
ары «Банк» деп аталуучу _____________________ атынан, 
Уставдын негизинде иш алып барган Башкарманын Төрагасы 
__________________________ экинчи тараптан, мындан 
ары биргелешип «Тараптар» деп аталуучулар Улуттук Банк 
Башкармасынын 20___-жылдын «___»_______ №___ токтому 
менен бекитилген, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чет өлкө 
валютасында номинацияланган мамлекеттик казына облигацияларын 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайра 
сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби 
жөнүндө» жобого (мындан ары – Жобо) таянуу менен төмөнкүлөр 
боюнча ушул Келишимди түзүштү:

1. Келишим предмети

1.1. Банктын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чет өлкө 
валютасында номинацияланган жана Жобого ылайык Улуттук банк 
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аркылуу жайгаштырылган мамлекеттик казына облигациялары 
(мындан ары - МКО(в)) рыногунда тике катышуучу катары ишин жүзөгө 
ашыруусу ушул Келишим предмети болуп саналат. 

2.Банкка коюлуучу талаптар

2.1. Тике катышуучу катары иш алып барууну каалаган Банк, 
кеминде төмөнкү критерийлерге ылайык келүүгө тийиш:

 − банк операцияларын улуттук валютада чектөөсүз жүргүзүүгө 
Улуттук банктын лицензиясынын болушу;

 − банк операцияларын чет өлкө валютасында чектөөсүз жүргүзүү 
укугуна Улуттук банктын лицензиясынын болушу;

 − чет өлкө валютасында корреспонденттик эсебинин болушу;
 − Кыргыз Республикасынын “Банктарды консервациялоо, жоюу 

жана банкроттоо жөнүндө” мыйзамында каралган процесстер жана 
жол-жоболор (консервация, санация, реабилитация, ыктыярдуу же 
мажбурлап жоюу, реструктуризация жана кайра өзгөртүп түзүү) ага 
карата колдонулбашы;

 − МКО(в) менен иш алып баруу учурунда тобокелдиктерди 
тескөө саясатын, МКО(в) депозитардык эсебин жүргүзүү тартибин 
жана аталган облигациялар менен иш алып барууда ички контролдук 
системасын аныктаган документтердин болушу. 

2.2. Ушул Келишимге кол коюу менен банк Келишимдин 
2.1-пунктунда көрсөтүлгөн критерийлерге ылайык келээрин тастыктайт. 

3. Банктын укугу

Банк төмөнкүлөргө укуктуу: 
3.1. МКО(в) жайгаштыруу жана кайра сатып алуу боюнча 

аукциондорго өз атынан жана кардарларынын тапшырмасы боюнча 
тике катышууга. 

3.2. Өз атынан жана кардарларынын тапшырмасы боюнча сатылып 
алынган МКО(в) боюнча депозитардык ишти жүзөгө ашырууга. 
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3.3. МКО(в) жайгаштыруу жана кайра сатып алуу боюнча 
алдыда боло турган аукциондордун параметрлери жана өткөрүлгөн 
аукциондордун натыйжалары тууралуу маалымат алууга.

3.4. Сый акылардын өлчөмү жана Банк кардарларынын 
билдирмелерин кабыл алуу тартиби Банк тарабынан өз алдынча 
аныкталат.

4. Банктын милдеттери

Банк төмөнкүлөргө милдеттүү: 
4.1. МКО(в) рыногунда ишин Улуттук банктын ченемдик укуктук 

актыларына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 
жүзөгө ашырууга. 

4.2. Жайгаштыруу боюнча аукционго катышууга берилген 
канааттандырылган билдирмелерге ылайык, сатып алынган МКО(в)га 
төлөө үчүн МКО(в) чыгарылган күнгө чейинки 1 (бир) жумуш күнү ичинде 
Эмитенттин Улуттук банктагы чет өлкө валютасындагы тиешелүү 
эсебине каражаттарды өз убагында жана толук көлөмдө чегерүүнү 
жүргүзүү. Тике катышуучу чет өлкө валюталарындагы каражаттарды 
которууда каражат алуучуну (Эмитентти), анын Улуттук банктагы 
чет өлкө валютасындагы эсебинин номерин, төлөмдүн негизин жана 
багытын милдеттүү түрдө толук жана так көрсөтүүгө тийиш. Эгерде 
аукциондун тике катышуучусу сатып алынган МКО(в)га төлөө үчүн 
Эмитенттин Улуттук банктагы чет өлкө валютасындагы тиешелүү 
эсебине чет өлкө валютасындагы каражаттарды толук көлөмдө жана 
өз убагында чегербесе, анын билдирмеси жокко чыгарылат. Бул учурда 
аукциондун тике катышуучусу Эмитентке сатып алынган МКО(в)нын 
номиналдык наркынан 1 пайыз өлчөмдө, МКО(в) чыгарылган күнгө 
карата Улуттук банк тарабынан белгиленген расмий курс боюнча, 
улуттук валютада үстөк айыптык төлөм төлөөгө милдеттүү болот. 
Аукциондун тике катышуучусу үстөк айыптык төлөмдү төлөмөйүнчө 
кийинки аукционго катышпайт.

4.3. Банк-корреспонденттердин которуулары үчүн ушул Жобонун 
4.2-пунктунда көрсөтүлгөн операцияларда келип чыгышы мүмкүн 
болгон бардык тике жана кыйыр чыгашаларды өз алдынча төлөөгө.
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4.4. Банк кардарларын МКО(в)ны жайгаштыруу жана кайра сатып 
алуу боюнча ауциондорго катышуусу үчүн зарыл шарттар менен 
камсыз кылуу.

4.5. Эсепке алуунун эки деңгээлдүү системасынын алкагында 
(Улуттук банк – Башкы депозитарий; Банк – Субдепозитарий) Улуттук 
банк тарабынан белгиленген эрежелерге ылайык МКО(в) боюнча 
депозитардык ишти жүзөгө ашырууга:

 − МКО(в)нын биринчи жайгаштырылышында (МКО(в) аукционунун 
жыйынтыгы боюнча) алардын өз депоненттеринин эсептерине 
чегерүүнү жүзөгө ашырууга; 

 − төлөө мөөнөтү келип жеткен шартта, МКО(в)нын тиешелүү 
чыгарылыштарынын эсептерин жабууга; 

 − депоненттерге таандык МКО(в) сакталышын камсыз кылууга 
жана укуктун эсебин жүргүзүүгө;

 − ар бир депонентке тиешелүү МКО(в) өз-өзүнчө эсепке алынат; 
 − депо-эсептер боюнча жазууларды жүргүзүү үчүн негиз болуп 

саналган, документтердин эсебин жүргүзүү; 
 − Банк кардарынын Банктын Субдепозитарийинде эске алынган 

МКО(в)га менчик укугун тастыктоо.
4.6. Өз кардарларына МКО(в) рыногу тууралуу так маалыматты, 

анын ичинде МКО(в) рыногунда түптөлгөн баалар, пайыздык чендер, 
тенденциялар жана башка зарыл маалыматтарды сунуштоо. 

4.7. Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына 
ылайык маалыматтын ачыка чыгарылышын эске албаганда, өз 
кардарларынын МКО(в) боюнча маалыматтарынын купуялуулугун 
камсыз кылуу.

4.8. Улуттук банк тарабынан белгиленген форматта отчетторду, 
ошондой эле тике катышуучу катары Банк ишине байланыштуу башка 
маалыматтарды Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана/же 
Финансы министрлигинин талап кылуусу боюнча өз убагында берүү.

4.9. Ушул Келишимге кол коюлгандан кийинки 2 жумуш күнү 
ичинде Улуттук банкка ишеним катты жана МКО(в) аукциондоруна 
билдирмелерге кол коюуга ыйгарым укуктуу адамдардын тизмесин 
берүү. Эгерде ушул пунктта көрсөтүлгөн ыйгарым укуктар башка 
адамга өткөрүлүп берилсе, анда бул ыйгарым укуктар өткөрүп 
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берилген учурдан тартып эки жумуш күнү ичинде Улуттук банкка жаңы 
тизме жана ишеним катты сунуштоо.

4.10. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, ошондой эле 
Улуттук банк Башкармасынын “___”_______№_______токтому 
менен бекитилген, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чет өлкө 
валютасында номинацияланган мамлекеттик казына облигацияларын 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайра 
сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби 
жөнүндө” жобого ылайык МКО(в) менен жарандык-укуктук бүтүмдөрдү 
жүзөгө ашыруу.

5. Улуттук банктын укугу.

Улуттук банк төмөнкүлөргө укуктуу: 
5.1. МКО(в) рыногунда Банктын ишине, анын ичинде жеринде 

барып текшерүүлөрдү жүргүзүү аркылуу көзөмөлдүктү жүзөгө ашыруу. 
5.2. МКО(в)нын Башкы депозитарийи катары иш жүргүзүүгө. 
5.3. Отчеттордун, ошондой эле Банктын ишине байланыштуу 

Улуттук банкка жана/же Кыргыз Республикасынын Финансы 
министрлигине зарыл болгон башка маалыматтардын белгиленген 
формада, өз убагында берилишин талап кылуу. 

5.4. Банкка карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 
белгиленген чараларды кабыл алуу. 

6. Улуттук банктын милдеттери

Улуттук банк төмөнкүлөргө милдеттүү: 
6.1. Жүгүртүүдөгү МКО(в)нын так жана толук эсепке алынышын 

камсыз кылууга. 
6.2. МКО(в) аукциондорунун параметрлерин жарыялоого жана 

Улуттук банктын сайтына жайгаштырууга.
6.3. МКО(в) аукциондору ишке ашырылгандан кийин Банкка МКО(в) 

аукциондорунун натыйжалары тууралуу маалыматты белгиленген 
тартипке ылайык сунуштоо. 
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6.4. МКО(в), ошондой эле купондук төлөмдөр төлөнгөн күнү 
Эмитенттин төлөм тапшырмасынын негизинде жана анда көрсөтүлгөн 
реквизиттер боюнча Банктын корреспонденттик эсебине чет өлкө 
валютасындагы каражаттарды чегерүү. Которулган сумманын туура 
көрсөтүлүшүнө, Банкка каражаттардын өз убагында чегерилиши үчүн 
төлөм тапшырмасынын өз убагында берилишине, банктык төлөм 
реквизиттеринин тууралыгына Эмитент жооп берет. 

6.5. Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына 
ылайык маалыматтардын ачыка чыгарылышын эске албаганда, 
Банктын МКО(в) менен операциялары боюнча маалыматтардын 
купуялуулугун камсыз кылуу. 

7. Тараптардын жоопкерчиликтери жана 
талаш маселелерди чечүү тартиби

7.1. Банк тарабынан акча каражаттары Эмитенттин Улуттук 
банктагы эсебине ашыкча же жаңылыш которулган учурда, Улуттук 
банк жаңылыш чегерилген сумма тууралуу Банкка маалымдоого жана 
аны кайтарып берүүгө милдеттүү. Мында банк-корреспонденттердин 
которуулары үчүн кандайдыр бир тике жана/же кыйыр чыгашалар 
келип чыккан шартта, алар Банк тарабынан төлөнөт.

7.2. Улуттук банк тарабынан МКО(в) боюнча купондук төлөмдөрдүн 
ордун жабууда же төлөөдө тиешелүү сумманын кечиктирилип же туура 
эмес төлөнүшүндө, Улуттук банк Банктын пайдасына кечиктирилген ар 
бир күн үчүн кем чегерилген сумманын 0,1% өлчөмүндө туум төлөйт.  

7.3. Банк жаңылыш чегерилген сумма тууралуу Улуттук банкка 
маалымдоого жана кайтарып берүүгө милдеттүү. Жаңылыш чегерилген 
сумма кайтарып берилбеген учурда Банк жаңылыш чегерилген 
сумманын 0,1% өлчөмүндө ар бир кечиктирилген календардык күн 
үчүн Улуттук банкка туум төлөйт. 

7.4. Тараптар өз милдеттерин аткарбагандыгы же талапка 
ылайыксыз аткаргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат. 

7.5. Ушул Келишим талаптарын аткаруу процессинде келип 
чыккан талаш маселелер, өз ара алгылыктуу чечимди иштеп чыгуу 
максатында, Тараптардын сүйлөшүүлөрү аркылуу жөнгө салынат. 
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7.6. Жөнгө салынбаган талаш маселелер Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында белгиленген тартипте чечилет. 

7.7. Улуттук банк милдеттердин аткарылбагандыгы үчүн 
жоопкерчилик тартпайт, эгерде бул Кыргыз Республикасынын 
Финансы министрлигинин эмитирленген МКО(в) боюнча милдеттерин 
аткарбагандыгынын натыйжасынан улам орун алса.

8. Келишимдин аракеттенүү мөөнөтү жана аны токтотуу тартиби

8.1. Келишим ага кол коюлган учурдан тартып күчүнө кирет жана 
бир календардык жыл ичинде колдонууда болот.  

8.2. Эгерде Тараптардын бири дагы ушул Келишимдин аракеттенүү 
мөөнөтү бүткөнгө чейинки 30 календардык күн ичинде аны токтотуу 
тууралуу кат жүзүндө билдирбесе, анда Келишимдин аракеттенүү 
мөөнөтү ар бир кийинки календардык жыл үчүн дароо узартылат. 

8.3. Келишимдин аракети Улуттук банктын сыяктуу эле, Банктын 
демилгеси боюнча да токтотулушу мүмкүн. 

8.4. Улуттук банк төмөнкү учурларда Банкка алдын ала билдирүүсүз 
эле, Келишимди бир тараптуу негизде токтотууга укукту: 

 − Банк ушул Келишим боюнча өз милдеттерин аткарбаса же 
талапка ылайыксыз аткарган болсо; 

 − эгерде Банкка карата жоюу жол-жобосу башталса; 
 − эгерде Банктын лицензиясынын аракети токтотулса же 

кайтарылып алынган болсо. 

9.Башка шарттар 

9.1. Банк МКО(в) аукциондоруна катышуусунун натыйжасында 
анын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинен акча каражаттарын 
акцепциз алып салууну жүргүзүү укугун берет.

9.2. Келишим шарттарына Тараптардын өз ара макулдашуулары 
боюнча өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн. 

9.3. Жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген же жаңы 
редакциясы кабыл алынган шартта, Келишимди Жобонун жаңы 
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нормаларына ылайык келтирүү максатында, Келишим шарттары 
кайра каралууга тийиш.

9.4. Келишимге кат жүзүндө кошумча келишим менен таризделген 
өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн, ага эки Тараптын 
тең колу коюлат жана ушул Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп 
саналат. 

9.5. Келишим Тараптардын ар бири үчүн бирден, эки нускада 
түзүлгөн.  Эки нускасы тең бирдей юридикалык күчкө ээ. 

Тараптардын реквизиттери:

Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы

720040, Бишкек ш, Үмөталиев 
атындагы көчөсү 101

(Кызматы)

(Аты-жөнү)

________________________
(кол тамгасы)

МО

Банктын аталышы

(Почта индекси, дареги)

(Кызматы)

(Аты-жөнү)

________________________
(кол тамгасы)

МО
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“Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн чет өлкө валютасында 
номинацияланган мамлекеттик 
казына облигацияларын Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкы 
аркылуу жайгаштыруу, кайра 
сатып алуу жана алар менен 
эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби 
жөнүндө” жобого карата 2-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 
МКО(в) жайгаштыруу боюнча аукционго катышууга

БИЛДИРМЕ

Ушул аркылуу [аукционго тике катышуучунун аты], мындан 
ары “Катышуучу” деп аталуучу _______________________ каттоо 
номериндеги МКО(в)ны [аукцион өткөрүлчү күн], өткөрүлүп жаткан 
аукциондо төмөнкү шарттарда сатып алууга макулдугун билдирет:

Өз атынан:
Өздүк билдирме

Атаандашуу шартында берилген билдирме

Лот №  Сатып алуу баасы МКО(в) саны 
(даана) Сатып алуу наркы

1 2 3 4 = 2 * 3

Өз кардарларынын атынан (1):
 Кардардык билдирме

Атаандашуу шартында берилген билдирме

Лот № Сатып алуу баасы МКО(в) саны 
(даана) Сатып алуу наркы

1 2 3 4 = 2 * 3

Атаандашуусуз билдирме
МКО(в) саны (даана)

Катышуучу аукцион өткөрүү эрежелери менен таанышты жана 
андан келип чыккан бардык милдеттенмелерди өзүнө алат.
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___________________ _________________ ___________________
 (Кызматы) (кол тамгасы) (аты-жөнү)

Күнү М.П.

Аткаруучу Аты-жөнү
Тел.: ____________

(1) кардардын билдирмеси болгон шартта, тике катышуучу 
тарабынан толтурулат.



51

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 6, 2016

“Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн чет өлкө валютасында 
номинацияланган мамлекеттик 
казына облигацияларын Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкы 
аркылуу жайгаштыруу, кайра 
сатып алуу жана алар менен 
эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби 
жөнүндө” жобого карата 3-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  
МКО(в)ны кайра сатып алууга катышууга

БИЛДИРМЕ
Ушул аркылуу [кайра сатып алуучу тике катышуучунун аты], 

мындан ары “Катышуучу” деп аталуучу _______________________ 
каттоо номериндеги МКО(в)ны [кайра сатуу өткөрүлчү күн] [XXXX] 
баада, төмөнкү шарттарда кайра сатууга даяр экендигин билдирет:

өз атынан:
Өздүк билдирме

МКО(в) саны (даана)

өз кардарларынын атынан (1):
Кардардык билдирме
МКО(в) саны (даана)

Катышуучу аукцион өткөрүү эрежелери менен таанышты жана 
андан келип чыккан бардык милдететнмелерди өзүнө алат.

___________________ _________________ ___________________
 (Кызматы) (кол тамгасы) (аты-жөнү)

Күнү М.О.

Аткаруучу Аты-жөнү.
Тел.: ____________

(1) кардардын билдирмеси болгон шартта, тике катышуучу 
тарабынан толтурулат. 
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“Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн чет өлкө валютасында 
номинацияланган мамлекеттик 
казына облигацияларын Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкы 
аркылуу жайгаштыруу, кайра 
сатып алуу жана алар менен 
эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби 
жөнүндө” жобого карата 4-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
КВИТАНЦИЯ

Ушул аркылуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы МКО(в)ны 
жайгаштыруу боюнча [өткөрүлчү күн] өткөн аукциондун жыйынтыгы 
боюнча, [тике катышуучунун аты-жөнү] төмөнкү чыгарылыштагы 
МКО(в)га ээлик кылуучу катары таанылаарын тастыктайт:

МКО(в) 
каттоо 
номери

МКО(в) саны 
(даана) Суммасы Купондук 

чен %

Купонду төлөө 
шарттары (төлөө 
мезгилдүүлүгү)Өздүк Кардардын Өздүк Кардардын

Акча-кредиттик операциялар башкармалыгынын кайра каржылоо 
жана баалуу кагаздарды кайра жайгаштыруу бөлүмүнүн начальниги 
___________________ _________________ ___________________
 (Кызматы) (кол тамгасы) (аты-жөнү)

Аткаруучу аты-жөнү
Тел.: ____________
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“Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн чет өлкө валютасында 
номинацияланган мамлекеттик 
казына облигацияларын Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкы 
аркылуу жайгаштыруу, кайра 
сатып алуу жана алар менен 
эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби 
жөнүндө” жобого карата 5-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чет өлкө валютасында 
номинацияланган мамлекеттик казына облигацияларын 

эсепке алуу үчүн депо-эсеп ачуу жөнүндө №_____келишим

Бишкек ш. 20___-ж»____» _________

Мындан ары «Улуттук банк» деп аталуучу Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын атынан, 20___-жылдын “____”________ №____ 
буйруктун негизинде иш алып барган Төраганын орун басары 
____________________________ бир тараптан жана мындан 
ары «Катышуучу» деп аталуучу _____________________ атынан, 
Уставдын негизинде иш алып барган Башкарманын Төрагасы 
__________________________ экинчи тараптан, мындан 
ары биргелешип «Тараптар» деп аталуучулар Улуттук Банк 
Башкармасынын 20___-жылдын «___»_______ №___ токтому 
менен бекитилген, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чет өлкө 
валютасында номинацияланган мамлекеттик казына облигацияларын 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайра 
сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби 
жөнүндө» жобого (мындан ары – Жобо) таянуу менен төмөнкүлөр 
боюнча ушул Келишимди түзүштү:

1. Келишим предмети

1.1. Катышуучуга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чет өлкө 
валютасында номинацияланган мамлекеттик казына облигацияларын 
(мындан ары – МКО(в)) экинчилик рыногунда Катышуучу тарабынан 
сатып алынган МКО(в)ны эсепке алуу жана депо-эсеп боюнча 
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Катышуучунун тапшыруусунун негизинде операцияларды ишке 
ашыруу үчүн Улуттук банкта депо-эсеп ачуу ушул Келишим предмети 
болуп саналат. 

1.2. Катышуучуга кызмат көрсөтүү учурунда МКО(в)нын Башкы 
депозитарийи катары иш жүргүзүүгө тартиби Улуттук банктын 
ченемдик укуктук актылары аркылуу аныкталат.

2. Катышуучунун укуктары жана милдеттери

Катышуучу төмөнкүлөргө укуктуу: 
2.1. МКО(в) экинчилик рыногунда өз атынан сатып алынган 

МКО(в)нын Башкы депозитарийде ачылган депо-эсептеги жылышын 
контролдоо.

Катышуучу төмөнкүлөргө милдеттүү: 
2.2. МКО(в) рыногунда ишин, анын ичинде МКО(в) менен жарандык-

укуктук бүтүмдөрдү, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 
жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык жүзөгө 
ашырууга.

2.3. Отчетторду Улуттук банк тарабынан белгиленген форматта, 
ошондой эле МКО(в) рыногунда Катышуучунун ишине байланыштуу 
башка маалыматтарды Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 
жана/же Финансы министрлигинин талап кылуусу боюнча өз убагында 
берүүгө. 

3. Улуттук банктын укуктары жана милдеттери.

Улуттук банк төмөнкүлөргө укуктуу: 
3.1. Отчеттордун, ошондой эле Катышуучунун МКО(в) рыногунда 

ишине байланыштуу Улуттук банкка жана/же Кыргыз Республикасынын 
Финансы министрлигине зарыл болгон башка маалыматтардын өз 
убагында берилишин талап кылуу. 

3.2. Катышуучуга карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 
белгиленген чараларды кабыл алуу. 

Улуттук банк төмөнкүлөргө милдеттүү: 
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3.3. Катышуучунун депо-эсебиндеги МКО(в)нын так жана толук 
эсепке алынышын камсыз кылуу. 

3.4. Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына 
ылайык маалыматтардын ачып чыгарылышын эске албаганда, 
Катышуучунун МКО(в) менен операциялары боюнча маалыматтардын 
купуялуулугун камсыз кылуу. 

4. Тараптардын жоопкерчиликтери жана 
талаш маселелерди чечүү тартиби

4.1. Тараптар өз милдеттерин аткарбагандыгы же талапка 
ылайыксыз аткаргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат. 

4.2. Ушул Келишим талаптарын аткаруу процессинде келип 
чыккан талаш маселелер, өз ара алгылыктуу чечимди иштеп чыгуу 
максатында, Тараптардын сүйлөшүүлөрү аркылуу жөнгө салынат. 

4.3. Жөнгө салынбаган талаш маселелер Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында белгиленген тартипте чечилет. 

4.4. Улуттук банк милдеттердин аткарылбагандыгы үчүн 
жоопкерчилик тартпайт, эгерде бул Кыргыз Республикасынын 
Финансы министрлигинин эмитирленген МКО(в) боюнча милдеттерин 
аткарбагандыгынын натыйжасынан улам орун алса. 

5. Келишимдин аракеттенүү мөөнөтү жана аны токтотуу тартиби

5.1. Бул Келишим ага кол коюлган учурдан тартып күчүнө кирет 
жана бир календардык жыл ичинде колдонууда болот. 

5.2. Эгерде Тараптардын бири дагы ушул Келишимдин аракеттенүү 
мөөнөтү бүткөнгө чейинки 30 календардык күн ичинде аны токтотуу 
тууралуу кат жүзүндө билдирбесе, анда Келишимдин аракеттенүү 
мөөнөтү ар бир кийинки календардык жыл үчүн дароо узартылат. 

5.3. Келишимдин аракети Улуттук банктын сыяктуу эле, 
Катышуучунун демилгеси боюнча да токтотулушу мүмкүн. 

5.4. Улуттук банк Катышуучу ушул Келишим боюнча өз милдеттерин 
аткарбаса же талапка ылайыксыз аткарган болсо Катышуучуга алдын 
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ала билдирүүсүз эле, Келишимди бир тараптуу негизде токтотууга 
укукту.

6. Башка шарттар

6.1. Ушул Келишим шарттарына Тараптардын өз ара 
макулдашуулары боюнча өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши 
мүмкүн. 

6.2. Жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген же жаңы 
редакциясы кабыл алынган шартта, Жобонун жаңы нормаларына 
ылайык келтирүү максатында, Келишим шарттары кайра каралууга 
тийиш. 

6.3. Келишимге кат жүзүндө кошумча келишим менен таризделген 
өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн, ага эки Тараптын 
тең колу коюлат жана ушул Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп 
саналат. 

6.4. Келишим Тараптардын ар бири үчүн бирден, эки нускада 
түзүлгөн.  Эки нускасы тең бирдей юридикалык күчкө ээ. 

Тараптардын реквизиттери:

Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы

720040, Бишкек ш., Үметалиев 
атындагы көчөcү 101

(Кызматы)

(Аты-жөнү)

________________________
(колтамгасы)

МО

Катышуучунун аталышы

(Почта индекси, дареги)

(Кызматы)

(Аты-жөнү)

________________________
(колтамгасы)

МО
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 25-майындагы №20/3

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы 
№10/15 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна 
карата расмий курстарын аныктоо» эрежелерин бекитүү 

тууралуу» токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы жөнүндө» мыйзамынын 7, 17 жана 43-беренелерине таянуу 
менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом 
кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы 
№10/15 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө 
валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо» 
эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү 
киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын 
кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо» эрежелеринин:

 − 22-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«22. Орус рублинин жана казак теңгесинин сомго карата расмий 

курстары Москвадагы банктар аралык валюта биржасындагы, 
Казакстан фондулук биржасындагы орточо салмактанып алынган 
маанилерди Улуттук банк тарабынан АКШ долларынын сомго карата 
расмий курсун аныктаган учурда кросс-курс боюнча эсептелинет.».

2. Бул токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин 
күчүнө кирет.
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3. Юридика башкармалыгы:
 − токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын 

камсыз кылсын;
 − расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз 

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

4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен 
республиканын коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын 
Финансы министрлигин, Кыргыз Республикасынын Экономика 
министрлигин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Мамлекеттик бажы кызматын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 
караштуу Мамлекеттик салык кызматын, Кыргыз Республикасынын 
Улуттук статистика комитетин, Улуттук банктын тиешелүү 
түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен 
областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Н. Жениш мырзага 
жүктөлсүн.

Төрага Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Үметалиев көч., 101 
2016-жылдын 25-майындагы №20/6 

Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 14-июлундагы 
№ 22/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан 
лицензияланган банктардын жана финансы-кредит 

мекемелеринин тышкы аудитине карата минималдуу 
талаптар жөнүндө» жобо тууралуу» токтомуна 

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 14-июлундагы 
№ 22/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган 
банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин тышкы аудитине 
карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобо тууралуу” токтомуна 
сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) 
бекитилсин:

2. Юридика башкармалыгы: 
 − токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын 

камсыз кылсын; 
 − расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын 

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

3. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө 
кирет. 
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4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул 
токтом менен коммерциялык банктарды, адистештирилген финансы-
кредит мекемеси –«Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» 
ААКсын, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, 
«Ислам финансы ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, 
Микрофинансылык уюмдар ассоциациясын жана микрофинансылык 
компанияларды тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т.Дж.Джусупов мырзага 
жүктөлсүн.

Төрага Т. Абдыгулов
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Улуттук банк Башкармасынын  
2016-жылдын 25-майындагы №20/6  

токтомуна карата тиркеме

Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 
14-июлундагы № 22/2 «Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкынан лицензияланган банктардын жана 
финансы-кредит мекемелеринин тышкы аудитине 

карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобо тууралуу» 
токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор

Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 14-июлундагы № 22/2 
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган 
банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин тышкы аудитине 
карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобо тууралуу» токтомуна 
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

жогорудагы токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынан лицензияланган банктардын жана финансы-кредит 
мекемелеринин тышкы аудитине карата минималдуу талаптар 
жөнүндө» жобонун:

 − 2.4-пунктунун 2.4.2-пунктчасындагы «банк кызматкери» деген 
сөздөр алынып салынсын;

 − 3.3-пункту төмөнкү мазмундагы экинчи сүйлөм менен 
толукталсын:

«Банктар үч жылда бир жолу маалымат системасына аудит 
жүргүзүп турууга тийиш.»;

 − 3.4-пунктунун 3.4.1-пунктчасы төмөнкү мазмундагы абзацтар 
менен толукталсын:

«(6) Банктын маалымат системаларынын төмөнкү талаптарга 
ылайык келүүсүнө талдап-иликтөөлөрдү жана баа берүүлөрдү жүзөгө 
ашыруу:

а) Улуттук банктын, банктын маалымат коопсуздугуна тиешелүү 
ченемдик укуктук актыларынын талаптарына;

б) банктын жетекчилиги тарабынан бекитилген маалымат 
системасынын ишине тиешелүү ички саясатынын/жол-жоболорунун 
талаптарына.»;
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 − 3.4-пункту төмөнкү мазмундагы 3.4.2-пунктча менен 
толукталсын:

«3.4.2. Маалымат системасына тышкы аудитти жүргүзүүдө эң аз 
дегенде төмөнкүлөрдү ишке ашыруу зарыл:

а) маалымат коопсуздугун камсыз кылуу боюнча ички ченемдик 
документтерге алардын белгиленген талаптарга жана Кыргыз 
Республикасынын мыйзам талаптарына, Улуттук банктын 
стандарттарына жана ченемдик укуктук актыларына ылайык келиши 
көз карашынан иликтөөлөрдү жүргүзүү; 

б) маалымат системасында орун алышы ыктымал болгон 
тобокелдиктерди тескөө боюнча банктын стратегиялык 
документтерине, бизнес пландарга, саясаттарына жана жол-
жоболоруна алардын шайкештигине, талапка ылайыктуулугуна жана 
актуалдуулугуна баа берүү максатында иликтөөлөрдү жүргүзүү;

в) маалымат технологиясы процесстерин жөнгө салуу системасына, 
операциялык тобокелдиктерди тескөө системасына баа берүү;

г) маалымат системасынын иш үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу 
системасына жана өзгөчө кырдаалдар келип чыккан шартта маалымат 
системасын калыбына келтирүү пландарына баа берүү;

д) түйүндүн, операциялык системанын, тиркемелердин, маалымат 
базасынын, персоналдын коопсуздугун жана жалпы коопсуздукту 
камсыз кылуу деңгээлине баа берүү;

е) филиалдарда маалымат системасынын коргоого алынышы 
деңгээлин кароого алуу;

ж) автоматташтырылган системалардан пайдалана алуу 
мүмкүнчүлүгүн жөнгө салуу жана андагы бөлүштүрүү системасына 
баа берүү;

з) банк персоналынын маалыматтык коопсуздук жагында 
маалыматын жогорулатуу деңгээлине баа берүү;

и) интеллектуалдык менчик укугуна тиешелүү мыйзам талаптарынын 
сакталышы, лицензияланган программалык продукттарды колдонуу 
жагында маселелерди кароого алуу.»;

 − 3.8-пункт төмөнкү мазмундагы 3.8.3-пунктча менен 
толукталсын: 
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«3.8.3. Аудитордук компаниянын маалымат системасынын 
штаттагы же ишке сырттан тартылган аудиторлору төмөнкүлөргө ээ 
болууга тийиш:

 − квалификациялык сертификаттарга (CISA, CISM ж.б.);
 − финансы-кредит мекемелеринин маалымат системасына аудит 

жүргүзүү жагында тажрыйбага.»;
 − 5.3-пункт төмөнкү мазмундагы сегизинчи абзац менен 

толукталсын:
«- операциялык тобокелдик категориясы катары маалымат 

системасында орун алышы мүмкүн болгон тобокелдиктерди тескөө 
системасына баа берүү.»;

 − 3.8.-пункттун 3.8.1., 3.8.2-пунктчалары жана 3.13-пункттагы (3), 
(4) жана (5) шилтемелер (2) шилтемеге алмаштырылсын;

 − (3), (4), жана (5) шилтемелер күчүн жоготкон катары таанылсын.
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 25-майындагы №20/8

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 
21-декабрындагы № 55/3 «Коммерциялык банктарды 

жана финансы-кредит мекемелерин Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкында кассалык тейлөө 

жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна 
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине таянуу менен 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 21-декабрындагы 
№ 55/3 «Коммерциялык банктарды жана финансы-кредит 
мекемелерин Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында кассалык 
тейлөө жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна сунушталган 
өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин.

2.  Юридика башкармалыгы:
 − токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын 

камсыз кылсын;
 − расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз 

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

3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
4. Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы ушул токтом менен 

коммерциялык банктарды, финансы-кредит мекемелерин, Улуттук 
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банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы 
өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

5. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун 
басары, айым Л.Дж. Орозбаевага ыйгарылсын.

Төрага Т. Абдыгулов
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Улуттук банк Башкармасынын  
2016-жылдын 25-майындагы № 20/8  

токтомуна карата тиркеме

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 21-декабрындагы 
№ 55/3 «Коммерциялык банктарды жана финансы-

кредит мекемелерин Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкында кассалык тейлөө жөнүндө» нускоону бекитүү 

тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 21-декабрындагы 
№ 55/3 «Коммерциялык банктарды жана финансы-кредит 
мекемелерин Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында кассалык 
тейлөө жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй 
өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

2.1-пункттун:
экинчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:
«Бланк Улуттук банктын Банктык эсептешүүлөр башкармалыгынын/

областтык башкармалыктын бухгалтериясынын кызматкерине 
тапшырылат, ал документтин туура толтурулгандыгын текшерип, кол 
коюп, аны аткаруу үчүн кассага жөнөтөт.»;

төмөнкү мазмундагы үчүнчү сүйлөм менен толукталсын:
«Инкассаторлор Улуттук банктын жүгүртүү кассасына акчаны 

тапшыруу учурунда алар опистин негизинде нак түрүндө кассалык 
кириш ордери боюнча кабыл алынат.»;

 − 2.2-пункттун онунчу абзацындагы экинчи жана үчүнчү сүйлөм 
төмөнкү редакцияда берилсин:

«Банкнотторду жана монеталарды иргөө тартибин бузууга жол 
берилгендиги аныкталган шартта, нак акча кабыл алынбайт. Жетпей 
же артып калуулар аныкталган учурда кассир банктык «Башкы китеп» 
интеграцияланган системасында «нак акча каражаттарын кайра 
эсептөө боюнча жыйынтык ведомосту» операциясын ишке ашырып, 
тиешелүү актыны түзүп, аны кагазга чыгарат. Актыга кассирдин өзү 
жана кардар (эгерде акча инкассаторлор аркылуу тапшырылган 
болсо, анда инкассатор) кол коюп, актынын бир нускасы кардарга/
инкассаторлорго берилет, ал эми экинчиси кассада калат.»;
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 − 2.4-пункттун үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«Жасалма банкноттор жана монеталар табылган шартта, кассирдин 

иш-аракети «Шектүү банкноттор жана монеталар менен иш алып 
баруу жөнүндө» нускоого ылайык аныкталат.»;

 − 2.7-пункттагы:
«Борбордук сактоо жайында» деген сөздөр «Камдык фондуларды 

сактоо жайынын Эскилиги жеткен акча менен иш алып баруу тобунда» 
дегенге алмаштырылсын;

«Борбордук жүгүртүү кассасына караштуу Иргөө тобундагы» 
деген сөздөр «Борбордук жүгүртүү кассасы тобунун Кайра эсептөө 
кассасында» дегенге алмаштырсын.»;

 − 2.8-пункттагы «Борбордук жүгүртүү кассасы» деген сөздөр 
«Борбордук жүгүртүү касса тобунун» дегенге алмаштырылсын;

 − 2.8.1-пунктту төмөнкү мазмундагы бешинчи абзац менен 
толукталсын:

«-кайрадан бирден эсептеп чыгуу;»;
 − 3.1-пункттун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- банктарга (кардарларга–коммерциялык банктардын башка 
мекемелерине) – белгиленген формадагы акча чектери боюнча;»; 

үчүнчү абзацындагы «инкассация башкармалыгы» деген сөздөр 
«Кыргыз инкассациясы» ЖАКтын (мындан ары – «КЫРГЫЗИНКАС» 
ЖАК) дегенге алмаштырылсын;

 − 3.2-пункттагы «бухгалтерине» деген сөздөр «Банктык 
эсептешүүлөр башкармалыгынын кызматкерине» дегенге 
алмаштырылсын;

 − 3.3-пункттагы «Улуттук банктын бухгалтери жана контролеру» 
деген сөздөр «Банктык эсептешүүлөр башкармалыгынын 
кызматкерлердин» дегенге алмаштырылсын;

 − 3.4-пункттун биринчи абзацындагы «1, 5 жана 10»деген сандар 
«1, 3, 5, жана 10» сандарына алмаштырылсын;

 − 3.5-пункттун биринчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:
«Баалуулуктар инкассаторлор тарабынан ташылып келүүдө 

ишеним катка «КЫРГЫЗИНКАС» ЖАКтын филиалынын директору 
кол коет жана филиалдын мөөрү басылат.»; 
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 − 3.7-пункттагы «келип түшкөн телеграммага – жүгүртүүгө акча 
чыгарууга уруксатта көрсөтүлгөн» деген сөздөр «коммерциялык 
банктардын операциялык кассаларын толуктоо үчүн алынган 
ведомостко ылайык» дегенге алмаштырылсын;

 − 4.2.1-пункттагы:
11-абзацындагы сөздөр«карандаш менен жана»алынып салынсын;
төмөнкү мазмундагы 12 жана 13-абзацтар менен толукталсын:
«- төрттөн көбүрөөк белгиден турган актай тилкеде ашыкча сыя 

менен жазуусу жана сүрөттөрү;»;
«- Банкноттун бүтүндүгүндө бир же андан ашык кемчиликтер 

болсо, көпчүлүк бөлүгү 200 мм² түзгөнже андан көбүрөөк чаптагыч 
менен жабыштырылган болсо;»; 

 − 4.3-пунктутөмөнкү мазмундагы экинчи жана үчүнчү абзацтар 
менен толукталсын:

«Банктар банкноттун бүтүндүгүндө (айрылган жерлери) 
кемчиликтери бар болсо, 200 мм² көп эмес бөлүгүн түзгөн учурда, 
айрылган жерлерин жабыштырып, аларды эскилиги жеткен банкноттор 
катарына чегерүүгө тийиш.»;

«Банктар банкнот бетиндеги карандаш менен жазылган жазууларды 
жана сүрөттөрдү, банкнотанын басылган сүрөттөрүнүн көрүнүүсүн 
начарланткан булганган жерлерин өчүргүч (ластик) менен өчүрүп, 
аларды жарактуу банкноттор катарына кошууга тийиш.»;

 − 4.9-пункттагы Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 
19-сентябрындагы № 42/9 токтом менен бекитилген «Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкында кассалык операцияларды 
жүргүзүү тартиби жөнүндө» нускоо деген сөздөр «Кыргыз 
Республикасынын банкнотторунун жана монеталарынын төлөөгө 
жөндөмдүүлүгү белгилери жана аларды алмаштыруу эрежелери 
жөнүндө» жобо» дегенге алмаштырылсын.
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 30-майындагы № 22/2 

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 6,00 пайыз өлчөмүндө белгиленсин. 

2. Токтом 2016-жылдын 31-майынан тартып күчүнө кирет.  
3. Экономика башкармалыгы токтом кабыл алынган күндөн кийинки 

жумуш күнү ичинде эсептик чен өлчөмү жөнүндө маалыматтын Улуттук 
банктын расмий веб-сайтында жайгаштырылышын камсыз кылсын. 

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары 
Н.Жениш мырзага жүктөлсүн. 

Төрага  Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 9-июнундагы № 24/1

Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-мартындагы 
№ 6/2 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл 

боюнча комитети жөнүндө” жобонун жаңы редакциясын 
бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республиканын «Кыргыз Республиканын Улуттук банкы 
жөнүндө» мыйзамынын 7, 43-беренелерине ылайык, Кыргыз 
Республиканын Улуттук банк Башкармалыгы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-мартындагы 
№ 6/2 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча 
комитети жөнүндө” жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу” 
токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

токтомдун аталышындагы «жаңы редакциясы» деген сөздөр алынып 
салынсын, «Улуттук банк» деген сөз «Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы» дегенге алмаштырылсын;

биринчи пункттагы «жобонун жаңы редакциясы» деген сөздөр 
алынып салынсын, «Улуттук банк» деген сөз «Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы» дегенге алмаштырылсын;

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча Комитети 
жөнүндө» жобонун:

 − 1.3-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 
«1.3. Көзөмөл боюнча комитеттин курамына көзөмөл блогунун 

куратору Улуттук банктын Төрагасынын орун басары/Улуттук банк 
Башкармасынын мүчөсү (Комитеттин Төрагасы), Улуттук банк 
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Башкармасынын мүчөсү, Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн 
жетекчилери кирет.

Көзөмөл боюнча комитеттин жеке курамы Улуттук банктын буйругу 
менен бекитилет.

Көзөмөл боюнча комитеттин курамына Улуттук банктын буйругуна 
ылайык кеңеш берүүчү укугунда башка кызматкерлер да кириши 
мүмкүн. 

Комитеттин төрагасы жана/же анын башка мүчөлөрү жок учурда 
Улуттук банктын буйругуна ылайык, алардын милдетин аткарган 
башка кызматкерлер комитеттин ишине катышат.».

2. Юридика башкармалыгы:
 − 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.

3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
4. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т.Дж.Джусупов мырзага 
жүктөлсүн.
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 27 апреля 2016 года № 19/5 

О внесении дополнений и изменений в некоторые 
постановления Правления Национального 

банка Кыргызской Республики 

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики 
«О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление 
Национального банка Кыргызской Республики постановляет: 

1. Внести дополнения и изменения в следующие постановления 
Правления Национального банка Кыргызской Республики:

 − «Об утверждении Положения «О мерах воздействия, 
применяемых к банкам и некоторым другим финансово-кредитным 
учреждениям, лицензируемым Национальным банком Кыргызской 
Республики» от 19 мая 2005 года № 16/2;

 − «О новой редакции Положения «О прямом банковском надзоре» 
от 28 мая 2008 года № 22/4;

 − «Об утверждении Инструкции по работе с банковскими счетами, 
счетами по вкладам (депозитам)» от 31 октября 2012 года № 41/12. 

2. Юридическому управлению:
 − опубликовать настоящее постановление на официальном 

сайте Национального банка Кыргызской Республики;
 − после официального опубликования направить настоящее 

постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для 
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики.
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3. Управлению методологии надзора и лицензирования 
довести настоящее постановление до сведения коммерческих 
банков, Государственного банка развития Кыргызской Республики, 
микрофинансовых организаций, привлекающих депозиты, 
специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО 
«Финансовая компания кредитных союзов» и кредитных союзов, 
привлекающих депозиты от участников.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней 
со дня официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики 
Джусупова Т. Дж. 

Председатель Т. Абдыгулов
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Приложение 
к постановлению Правления 

Национального банка 
Кыргызской Республики 

от 27 апреля 2016 года № 19/5 

Дополнения и изменения в некоторые постановления 
Правления Национального банка Кыргызской Республики

1. Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О мерах 
воздействия, применяемых к банкам и некоторым другим финансово-
кредитным учреждениям, лицензируемым Национальным банком 
Кыргызской Республики» от 19 мая 2005 года № 16/2 следующие 
дополнения и изменения:

в Положении «О мерах воздействия, применяемых к банкам 
и некоторым другим финансово-кредитным учреждениям, 
лицензируемым Национальным банком Кыргызской Республики», 
утвержденном вышеуказанным постановлением:

 − по всему тексту Положения слова «курирующий надзор» в 
различных падежах заменить словами «курирующий надзорный блок» 
в соответствующих падежах; 

 − пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Предписание – обязательное к исполнению в течение 

установленного срока требование Национального банка, издаваемое в 
отношении банка, должностных лиц банка и значительных участников 
банка. 

Предписание должно содержать следующее: дата и место 
вынесения предписания, наименование органа/Ф.И.О. лица, 
издавшего предписание, факт нарушения, обстоятельства 
(описание) нарушения, установленные Национальным банком, с 
изложением положений законодательства Кыргызской Республики, 
в том числе нормативных правовых актов Национального банка, 
а также международных соглашений, которые были нарушены 
банком/должностными лицами/значительными участниками банка, 
кроме того законы и иные нормативные правовые акты, которыми 
руководствовался Национальный банк при вынесении предписания. 
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А также предписание содержит вывод Национального банка об 
установлении факта нарушения, соответствующие меры, которые 
должны быть предприняты банком/должностными лицами и/или 
значительными участниками банка и устанавливаются сроки их 
исполнения. 

В предписании могут быть указаны Ф.И.О. и занимаемая 
должность должностных лиц банка, Ф.И.О. и занимаемая должность 
или наименование значительных участников банка, допустивших 
нарушение, последствия нарушений (убытки и любой другой ущерб, 
в том числе и репутационный, который банк понес или может понести 
в будущем). 

После направления предписания ответственное структурное 
подразделение Национального банка обеспечивает контроль за 
исполнением предписания в установленные сроки и предпринимает 
незамедлительные последующие меры в случае его невыполнения.»;

 − подпункт 6.8.2 дополнить абзацами 5 и 6 следующего 
содержания:

«5) наличие в составе акционеров банка, владеющих или 
управляющих как в совокупности, так и единолично десятью 
и более процентами акций банка, лиц, зарегистрированных в 
государствах, в отношении которых приняты решения (резолюции) 
Совета безопасности ООН, к которым присоединилась Кыргызская 
Республика, предусматривающие запрет и/или ограничения на 
сотрудничество с физическими и юридическими лицами из данных 
государств. Уполномоченный государственный орган в сфере 
иностранных дел и другие государственные органы Кыргызской 
Республики предоставляют по запросу Национального банка 
имеющуюся информацию о международных санкциях;

6) наличие в составе акционеров банка, владеющих или 
управляющих как в совокупности, так и единолично десятью и 
более процентами акций банка, лиц, зарегистрированных на 
территории государств, которые не принимают Рекомендации ФАТФ 
по разработке и внедрению международных стандартов по борьбе с 
отмыванием денег и финансированием терроризма и не участвуют 
в международном сотрудничестве в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию 
террористической или экстремисткой деятельности, и в отношении 
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которых ФАТФ призывает государства-члены применять контрмеры. 
Перечень данных стран устанавливается государственным 
уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики 
в области противодействия легализации (отмыванию) преступных 
доходов и финансированию террористической или экстремистской 
деятельности.».

2. Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «О новой редакции Положения «О прямом 
банковском надзоре» от 28 мая 2008 года № 22/4, следующие 
дополнения и изменения:

в Положении «О прямом банковском надзоре», утвержденном 
вышеуказанным постановлением:

 − в первом предложении пункта 2.2. слова «Управления внешнего 
надзора» заменить словами «Национального банка»;

 − подпункт 2.2.1. дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«В соответствии с целями и причинами введения прямого 
банковского надзора определяются круг задач, прямые обязанности, 
за которые ответственны контролеры/группа контролеров.»;

 − пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. В день введения прямого банковского надзора ответственное 

структурное подразделение Национального банка направляет 
Правлению банка выписку из постановления КПН о введении прямого 
банковского надзора, содержащую полную преамбулу и резолютивную 
часть постановления КПН. Правление банка уведомляет Совет 
директоров и акционеров банка о введении прямого банковского 
надзора.»;

 − дополнить пунктом 2.10. следующего содержания:
«2.10. Руководство банка, находящегося в режиме прямого 

банковского надзора, несет полную ответственность за исполнение 
постановления КПН, включая требования по согласованию операций 
с группой контролеров. В случае невыполнения требований 
постановления КПН к руководству банка могут быть применены 
меры воздействия в соответствии с нормативными правовыми актами 
Национального банка.»;
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 − пункт 3.1. дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего 
содержания:

«- наличие в составе акционеров банка, владеющих или 
управляющих как в совокупности, так и единолично десятью 
и более процентами акций банка, лиц, зарегистрированных в 
государствах, в отношении которых приняты решения (резолюции) 
Совета безопасности ООН, к которым присоединилась Кыргызская 
Республика, предусматривающие запрет и/или ограничения на 
сотрудничество с физическими и юридическими лицами из данных 
государств. Уполномоченный государственный орган в сфере 
иностранных дел и другие государственные органы Кыргызской 
Республики предоставляют по запросу Национального банка 
имеющуюся информацию о международных санкциях;

 − наличие в составе акционеров банка, владеющих или 
управляющих как в совокупности, так и единолично десятью и 
более процентами акций банка, лиц, зарегистрированных на 
территории государств, которые не применяют Рекомендации ФАТФ 
по разработке и внедрению международных стандартов по борьбе с 
отмыванием денег и финансированием терроризма и не участвуют 
в международном сотрудничестве в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию 
террористической или экстремистской деятельности, и в отношении 
которых ФАТФ призывает государства-члены применять контрмеры. 
Перечень данных стран устанавливается государственным 
уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики 
в области противодействия легализации (отмыванию) преступных 
доходов и финансированию террористической или экстремистской 
деятельности.»;

 − пункт 3.3. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«- происходит частая смена1 руководства банка (Председатель, 

члены Совета директоров), при этом происходит невыполнение/
несвоевременное выполнение предписаний и других требований 
Национального банка, неспособность руководства банка надлежащим 
образом обеспечить работу банка в соответствии с банковским 
законодательством и законодательством по противодействию 
легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию 
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террористической или экстремистской деятельности, потеря 
преемственности и ослабление системы внутреннего контроля;»;

 − дополнить сноской следующего содержания: 
«1Под частой сменой руководства банка понимается: для 

Председателя – более двух раз за последовательные 12 месяцев; для 
членов Совета директоров – смена всего состава Совета директоров 
более двух раз за последовательные 12 месяцев (не считая избрания 
Совета директоров на годовом собрании акционеров).»;

 − в пункте 4.3:
в абзаце пятом после слова «иметь» дополнить словом «полный»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- иметь полный доступ к электронной нормативной базе банка с 

возможностью чтения и печати, без права исправления, удаления;»;
 − пункт 4.4. изложить в следующей редакции:

«4.4 В условиях прямого банковского надзора руководство банка 
продолжает нести полную ответственность за деятельность банка, в 
том числе за финансовое состояние банка, выполнение требований и 
рекомендаций Национального банка, проведение мер по финансовому 
оздоровлению, снижению рисков, устранению нарушений и 
недостатков в деятельности банка, а также за предоставление в 
Национальный банк и руководителю группы контролеров плана 
мероприятий по выводу банка из сложившейся ситуации, регулярных 
отчетов и любой необходимой и/или запрашиваемой информации.»;

в пункте 4.5.:
в конце абзаца шестого знак «.» заменить знаком «;»;
дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:

 − «- обеспечить полный доступ к внешней электронной почте;
 − обеспечить соблюдение полного режима конфиденциальности 

банком и/или работниками банка компьютерных рабочих станций 
группы контролеров.»;

 − пункт 4.7. признать утратившим силу. 
3. Внести в постановление Правления Национального банка 

Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по работе с 
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банковскими счетами, счетами по вкладам (депозитам)» от 31 октября 
2012 года № 41/12, следующие изменения:

в Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по вкладам 
(депозитам), утвержденной вышеуказанным постановлением:

 − в пункте 17:
в абзаце первом слова «, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, с третьими лицами» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«К отношениям банка и вкладчика-физического лица по вкладу 

(депозиту) до востребования применяются правила договора 
банковского счета, если иное не вытекает из существа договора 
банковского вклада (депозита). При этом на счет по вкладу (депозиту) 
до востребования физических лиц, помимо личных денежных 
средств клиента, могут зачисляться заработная плата, авторские 
гонорары, пенсии, алименты, социальные пособия, средства с другого 
банковского счета, платежи, связанные с наследованием, плата за 
реализацию личного имущества, принадлежащего владельцу счета, 
и другие поступления и платежи.»

в абзаце третьем слова «и не связанные с осуществлением 
владельцем счета предпринимательской деятельности» исключить.
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 27 апреля 2016 года № 19/6 

О внесении дополнений и изменений в некоторые 
постановления Правления Национального 

банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном 
банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка 
Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести дополнения и изменения в следующие постановления 
Правления Национального банка Кыргызской Республики 
(прилагаются):

 − «Об утверждении новой редакции Положения «О классификации 
активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие 
потенциальных потерь и убытков» от 21 июля 2004 года № 18/3;

 − «О некоторых нормативных правовых актах Национального 
банка Кыргызской Республики» от 28 декабря 2009 года № 51/6;

 − «Об утверждении новой редакции Инструкции по определению 
стандартов адекватности капитала коммерческих банков Кыргызской 
Республики» от 21 июля 2004 года № 18/2;

 − «Об утверждении Инструкции по определению стандартов 
адекватности капитала банков, осуществляющих операции в 
соответствии с исламскими принципами банковского дела и 
финансирования» от 28 декабря 2009 года № 51/4;

 − «О внесении дополнений и изменений в некоторые 
постановления Правления Национального банка Кыргызской 
Республики» от 23 декабря 2015 года № 78/23.
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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. Управлению методологии надзора и лицензирования довести 
настоящее постановление до сведения коммерческих банков, 
специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО 
«Финансовая компания кредитных союзов», Государственного банка 
развития Кыргызской Республики, ОсОО ОЦ «Баракат» областных 
управлений и представительства Национального банка Кыргызской 
Республики в Баткенской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
пятнадцати дней со дня официального опубликования, за 
исключением подпункта 4.3.5 Положения «О классификации активов 
и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных 
потерь и убытков», утвержденного постановлением Правления 
Национального банка «Об утверждении новой редакции Положения 
«О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв 
на покрытие потенциальных потерь и убытков» от 21 июля 2004 года 
№ 18/3, который вступает в силу с 20 июля 2016 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики Т. 
Джусупова.

Председатель  Т. Абдыгулов
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Приложение 
к постановлению Правления 

Национального банка 
Кыргызской Республики 

от 27 апреля 2016 года № 19/6

Дополнения и изменения в некоторые постановления 
Правления Национального банка Кыргызской Республики

1. Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «Об утверждении новой редакции Положения 
«О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв 
на покрытие потенциальных потерь и убытков» от 21 июля 2004 года 
№ 18/3 следующие дополнения и изменения:

в Положении «О классификации активов и соответствующих 
отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков», 
утвержденном вышеуказанным постановлением:

 − в пункте 2.3:
после слов «с обязательным заключением нового договора» 

дополнить словами «или дополнительного соглашения к кредитному 
договору»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Изменение первоначальных условий договора по кредиту, не 

связанного с ухудшением финансового состояния заемщика, не 
является реструктуризацией кредита (например, перевод валюты 
кредита из иностранной в национальную).»;

 − подпункт 4.1.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Банки могут классифицировать вновь выданные кредиты 

в долларах США как «нормальные активы» в случае, если они 
соответствуют требованиям, указанным в пункте 4.2. настоящего 
Положения, с формированием РППУ в размере от 0 % до 2 % в 
соответствии с внутренней политикой банка. При этом данные 
требования распространяются на льготные кредиты, выданные в 
рамках сотрудничества Правительства Кыргызской Республики с 
Правительством Российской Федерации (Российско-Кыргызский Фонд 
развития – далее Фонд развития), включая ранее выданные кредиты, 
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погашение которых будет осуществляться за счет финансирования 
из средств Фонда развития и предусматривает изменение 
первоначальных условий кредитного договора. За счет средств 
Фонда развития не могут быть реструктуризированы кредиты банков, 
а также профинансированы ранее выданные кредиты, которые входят 
в категорию «классифицированных» активов.»;

 − в абзаце восьмом подпункта 4.2.2 слова «первичная 
реструктуризация кредита» заменить словами «изменение 
первоначальных условий договора по кредиту»;

 − подпункт 4.2.3 изложить в следующей редакции:
«4.2.3. Банк должен классифицировать кредит в иностранной 

валюте (кроме валют стран-членов ЕАЭС1) как минимум как 
«удовлетворительный» актив в случае, если у заемщика, получившего 
данный кредит, доля доходов в иностранной валюте (кроме валют 
стран-членов ЕАЭС) в общем объеме его совокупных доходов 
составляет более 75 процентов.»;

 − в подпункте 4.3.2:
в абзаце девятом слова «, за исключением реструктуризации, 

указанной в подпункте 4.2.2. настоящего Положения» исключить;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- повторное изменение условий договора по кредиту путем 

перевода валюты данного кредита из иностранной валюты в 
национальную в случае, если этот кредит ранее не входил в категорию 
«классифицированных кредитов» и при этом, если данное изменение 
не связано с ухудшением финансового состояния клиента.»;

 − подпункт 4.3.3 изложить в следующей редакции:
«4.3.3. Банк должен классифицировать кредит в иностранной 

валюте (кроме валют стран-членов ЕАЭС) как минимум как «актив 
под наблюдением» в случае, если у заемщика, получившего данный 
кредит, доля доходов в иностранной валюте (кроме валют стран-
членов ЕАЭС) в общем объеме его совокупных доходов составляет 
от 50 до 75 процентов.»;

 − подпункт 4.3.4 изложить в следующей редакции:

1 Список стран-членов Евразийского экономического союза: http://www.eaeunion.org/
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«4.3.4. Банк должен классифицировать кредит в иностранной 
валюте (кроме валют стран-членов ЕАЭС) как минимум как «актив 
под наблюдением» в случае, если у заемщика, получившего данный 
кредит, доля доходов в иностранной валюте (кроме валют стран-
членов ЕАЭС) в общем объеме его совокупных доходов составляет 
менее 50 процентов.»;

 − подпункт 4.3.5 изложить в следующей редакции:
«4.3.5. В случае если график погашения действующего кредита 

предусматривает неравномерное погашение основной суммы не на 
ежемесячной основе, при этом срок погашения кредита составляет 
более двух лет (с 20 января 2016 года), то такой кредит, при условии, 
что не наблюдается ухудшение качества актива, необходимо 
классифицировать как «актив под наблюдением», с формированием 
РППУ в размере 15 %, за исключением кредитов:

 − выданных по целевым государственным программам 
Правительства Кыргызской Республики, предусматривающим 
предоставление льготного периода погашения кредита;

 − межбанковские размещения, в том числе кредиты, выданные 
микрофинансовым организациям;

 − относящихся к категории «классифицированных» активов;
 − на сумму менее 1 % от ЧСК в совокупности выданных одному 

заемщику.
После вступления в силу данной нормы, все кредиты, в том числе 

все транши, выданные в рамках одной кредитной линии, выданные 
до вступления в силу данной нормы, должны классифицироваться 
согласно вышеуказанному требованию.

Также исключением из данного подпункта являются льготные 
кредиты, выданные в рамках Фонда развития, согласно подпункту 
4.1.1. настоящего Положения.»;

 − подпункт 5.1.3 изложить в следующей редакции: 
«5.1.3. В случае если график погашения вновь выданного кредита 

предусматривает неравномерное погашение основной суммы не на 
ежемесячной основе, то такой кредит необходимо классифицировать 
как «субстандартный», с формированием РППУ в размере 25 %, за 
исключением кредитов:
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 − выданных по целевым государственным программам 
Правительства Кыргызской Республики, предусматривающим 
предоставление льготного периода погашения кредита;

 − межбанковские кредиты, в том числе кредиты, выданные 
микрофинансовым организациям;

 − на сумму менее 1 % от ЧСК в совокупности выданных одному 
заемщику.

После вступления в силу данной нормы, все вновь выданные 
кредиты, в том числе все транши, выданные в рамках одной кредитной 
линии, должны классифицироваться согласно вышеуказанному 
требованию.

Также исключением из данного подпункта являются льготные 
кредиты, выданные в рамках Фонда развития, согласно подпункту 
4.1.1. настоящего Положения.»;

 − в пункте 7.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Повторно реструктуризированные кредиты, должны сразу 

классифицироваться как «субстандартные» с созданием РППУ в 
размере 25 %, при этом размер РППУ может составлять 15 % (при 
наличии регулярных, в течение последних шести месяцев погашений 
по реструктуризируемому кредиту к дате повторной реструктуризации), 
до подтверждения:»;

абзац четвертый признать утратившим силу;
 − пункт 7.1-1 признать утратившим силу.

2. Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах 
Национального банка Кыргызской Республики» от 28 декабря 2009 
года № 51/6 следующие дополнения и изменения:

в Положении «О классификации активов и соответствующих 
отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и 
убытков при осуществлении операций в соответствии с исламскими 
принципами банковского дела и финансирования», утвержденном 
вышеуказанным постановлением:

 − пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Изменение первоначальных условий договора по активу, не 
связанного с ухудшением финансового состояния клиента, не 
является реструктуризацией актива (например, перевод валюты 
актива из иностранной в национальную).»;

 − в абзаце восьмом пункта 22 слова «первичная реструктуризация 
актива, несущего» заменить словами «изменение первоначальных 
условий договора по активу, несущему»;

 − пункт 22-1 изложить в следующей редакции:
«22-1. Банк должен классифицировать актив в иностранной 

валюте (кроме валют стран-членов ЕАЭС1) как минимум как 
«удовлетворительный» актив в случае, если у клиента, получившего 
данный актив, доля доходов (выручки) в иностранной валюте (кроме 
валют стран-членов ЕАЭС) в общем объеме его совокупных доходов 
(выручки) составляет более 75 процентов.»; 

 − в пункте 23:
в абзаце двенадцатом слова «, за исключением реструктуризации, 

указанной в пункте 22 настоящего Положения» исключить; 
 − абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«- повторное изменение условий договора по активу путем 
перевода валюты данного актива из иностранной валюты в 
национальную в случае, если этот актив ранее не входил в категорию 
«классифицированных активов» и при этом, если данное изменение 
не связано с ухудшением финансового состояния клиента.»;

 − пункты 23-1, 23-2 и 23-3 изложить в следующей редакции:
«23-1. Банк должен классифицировать актив, несущий в себе 

кредитный риск, в иностранной валюте (кроме валют стран-членов 
ЕАЭС) как минимум как «актив под наблюдением» в случае, если 
у клиента, получившего данный актив, доля доходов (выручки) в 
иностранной валюте (кроме валют стран-членов ЕАЭС) в общем 
объеме его совокупных доходов (выручки) составляет от 50 до 75 
процентов. 

23-2. Банк должен классифицировать актив, несущий в себе 
кредитный риск, в иностранной валюте (кроме валют стран-членов 

1  Список стран-членов Евразийского экономического союза: http://www.eaeunion.org/
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ЕАЭС) как минимум как «актив под наблюдением» в случае, если 
у клиента, получившего данный актив, доля доходов (выручки) в 
иностранной валюте (кроме валют стран-членов ЕАЭС) в общем 
объеме его совокупных доходов (выручки) составляет менее 50 
процентов.

23-3. В случае если график погашения актива как вновь выданного, 
так и действующего, предусматривает неравномерное погашение 
основной суммы не на ежемесячной основе, при этом срок погашения 
действующего актива составляет более двух лет (с 20 января 2016 
года), то по таким активам, при условии, что не наблюдается ухудшения 
качества активов, необходимо увеличивать РППУ в размере 2% 
каждые полгода, за исключением активов:

 − выданных по целевым государственным программам 
Правительства Кыргызской Республики, предусматривающим 
предоставление льготного периода погашения актива;

 − на сумму менее 1 % от ЧСК в совокупности выданных одному 
клиенту; 

 − на сумму менее 10 % от ЧСК по договорам мудараба, шарика 
и истиснаа в совокупности выданных одному клиенту; 

 − межбанковские размещения, в том числе активы, выданные 
микрофинансовым организациям;

 − относящихся к категории «классифицированных» активов.
После вступления в силу данной нормы по всем вновь выданным 

активам и по всем действующим активам, относящимся к категории 
«неклассифицированных», в том числе по всем траншам в рамках 
одной кредитной линии, необходимо создавать РППУ согласно 
вышеуказанному требованию.»;

 − пункт 24-1 признать утратившим силу;
 − в пункте 33: 

абзац первый изложить в следующей редакции:
«Повторно реструктуризированные активы должны сразу 

классифицироваться как «субстандартные» с созданием РППУ в 
размере 25 %, при этом размер РППУ может составлять 15 % (при 
наличии регулярных, в течение последних шести месяцев погашений 
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по реструктуризируемому активу к дате повторной реструктуризации), 
до подтверждения:»;

абзац четвертый признать утратившим силу.
3. Внести в постановление Правления Национального банка 

Кыргызской Республики «Об утверждении новой редакции Инструкции 
по определению стандартов адекватности капитала коммерческих 
банков Кыргызской Республики» от 21 июля 2004 года № 18/2 
следующие дополнение и изменение:

в Инструкции по определению стандартов адекватности капитала 
коммерческих банков Кыргызской Республики, утвержденной 
вышеуказанным постановлением:

 − в пункте 2.5 после слов «на выплату дивидендов» дополнить 
словами «, за исключением, когда за счет нераспределенной прибыли 
банк увеличивает свой уставной капитал»;

 − пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. При достижении установленных значений показателя «буфера 

капитала» банк не имеет права на выплату дивидендов без получения 
письменного согласия Национального банка, за исключением случаев, 
когда за счет нераспределенной прибыли банк увеличивает свой 
уставной капитал.».

4. Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по определению 
стандартов адекватности капитала банков, осуществляющих 
операции в соответствии с исламскими принципами банковского 
дела и финансирования» от 28 декабря 2009 года № 51/4 следующие 
дополнения и изменения:

в Инструкции по определению стандартов адекватности капитала 
банков, осуществляющих операции в соответствии с исламскими 
принципами банковского дела и финансирования, утвержденной 
вышеуказанным постановлением:

 − в пункте 9-2 после слов «на выплату дивидендов» дополнить 
словами «, за исключением, когда за счет нераспределенной прибыли 
банк увеличивает свой уставной капитал»;

 − пункт 9-3 изложить в следующей редакции:
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«9-3. При достижении установленных значений показателя 
«буфера капитала» банк не имеет права на выплату дивидендов 
без получения письменного согласия Национального банка, за 
исключением случаев, когда за счет нераспределенной прибыли банк 
увеличивает свой уставной капитал.»;

5. Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений 
в некоторые постановления Правления Национального банка 
Кыргызской Республики» от 23 декабря 2015 года № 78/23 следующее 
изменение:

 − абзац второй пункта 2 признать утратившим силу.
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 27 апреля 2016 года №19/13

Об утверждении Положения «О порядке размещения, 
обратного выкупа и проведения расчетов с государственными 

казначейскими облигациями Правительства Кыргызской 
Республики, номинированными в иностранной валюте, 

через Национальный банк Кыргызской Республики»

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном 
банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка 
Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение «О порядке размещения, обратного 
выкупа и проведения расчетов с государственными казначейскими 
облигациями Правительства Кыргызской Республики, 
номинированными в иностранной валюте, через Национальный банк 
Кыргызской Республики» (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 коммерческих банков.
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской 
Республики Н. Жениша.

Председатель Т. Абдыгулов
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Приложение  
к постановлению Правления  

Национального банка 
Кыргызской Республики 

от 27 апреля 2016 года № 19/13 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О порядке размещения, обратного выкупа и проведения 

расчетов с государственными казначейскими 
облигациями Правительства Кыргызской Республики, 

номинированными в иностранной валюте, через 
Национальный банк Кыргызской Республики»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской 
Республики», Положением «О выпуске, размещении, обращении и 
погашении государственных ценных бумаг Кыргызской Республики», 
утвержденным постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 2 октября 2008 года № 556, и определяет порядок 
осуществления Национальным банком Кыргызской Республики (далее 
– Национальный банк) операций по размещению, обратному выкупу и 
проведению расчетов с государственными казначейскими облигациями 
Правительства Кыргызской Республики, номинированными в 
иностранной валюте (далее –ГКО-В) и выпускаемыми Министерством 
финансов Кыргызской Республики (далее –Министерство финансов, 
Эмитент) на территории Кыргызской Республики. 

2. Национальный банк выступает в качестве организатора торгов, 
депозитария и оператора по расчетам на основании договора, 
заключаемого с Министерством финансов, в соответствии с 
Положением «О выпуске, размещении, обращении и погашении 
государственных ценных бумаг Кыргызской Республики», 
утвержденным постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 2 октября 2008 года № 556, и учитывает позицию 
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Эмитента (письмо Министерства финансов Кыргызской Республики 
от 15 марта 2016 года №10-1-2/3009).

3. ГКО-В являются валютными долговыми обязательствами 
Министерства финансов.

4. Объем каждого выпуска ГКО-В, валюта, в которой номинируется 
ГКО-В, номинал и купонная ставка определяется Эмитентом.

5. Национальный банк не несет обязательств по ГКО-В, в том числе 
по кредитным и иным рискам, связанным с их обслуживанием. 

6. В соответствии с Положением «О выпуске, размещении, 
обращении и погашении государственных ценных бумаг Кыргызской 
Республики», утвержденным постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 2 октября 2008 года № 556, Эмитент 
вправе привлечь иного от Национального банка организатора торгов, 
депозитария и оператора по расчетам к осуществлению операций по 
размещению, обращению и погашению ГКО-В.

7. Размещение ГКО-В осуществляется Национальным банком на 
аукционной основе. Аукцион проводится методом, при котором заявки 
удовлетворяются по указанным в них ценам. 

8. Обратный выкуп ГКО-В осуществляется Эмитентом через 
Национальный банк и проводится по цене, установленной Эмитентом, 
в рамках объявленного Эмитентом объема обратного выкупа ГКО-В. 

9. Присвоение регистрационного номера ГКО-В осуществляется в 
соответствии с Положением «О порядке присвоения регистрационного 
номера государственным и муниципальным ценным бумагам 
и ведения реестра государственных и муниципальных ценных 
бумаг в Кыргызской Республике», утвержденным постановлением 
Правительства Кыргызской Республики и Национального банка от 13 
сентября 2010 года № 201. 

10. Право участия на аукционах по первичному размещению и 
обратному выкупу ГКО-В имеют прямые участники, соответствующие 
требованиям настоящего Положения. Непрямые участники 
принимают участие на аукционах, подавая заявки через коммерческие 
банки (далее – банки), являющиеся прямыми участниками, и/или 
приобретают ГКО-В на вторичном рынке. 
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Глава 2. Определения и термины

Для целей настоящего Положения применяются следующие 
определения и термины. 

11. Аукцион – форма торгов ГКО-В, при проведении которых 
удовлетворение заявок производится на конкурентной основе. 

12. Конкурентная продажа – продажа с указанием цены и 
количества ГКО-В, приобретаемых по указанной (заявленной) цене. 

13. Неконкурентная продажа – продажа ГКО-В по средневзвешенной 
цене, сложившейся на аукционе. 

14. Непрямой участник – физическое, юридическое лицо, не 
являющееся прямым участником аукциона, подающее заявки на 
покупку ГКО-В через банк, являющийся прямым участником. 

15. Обратный выкуп – операция по покупке Эмитентом ГКО-В, 
находящихся в обращении. 

16. Параметры выпуска – информация о выпуске ГКО-В: 
наименование валюты ГКО-В, номер, дата, объем выпуска, дата 
погашения и другая информация, характеризирующая ГКО-В.

17. Погашение ГКО-В – зачисление номинальной стоимости на 
счета держателей ГКО-В погашаемого выпуска. 

18. Прямой участник – коммерческий банк, лицензируемый 
Национальным банком и имеющий право на проведение банковских 
операций в иностранной валюте (далее – Банк). 

19. Цена отсечения – цена, на которой заканчивается 
удовлетворение заявок. 

20. Эмитент – Министерство финансов, выступающее от имени 
Правительства Кыргызской Республики. 

Глава 3. Условия предоставления статуса 
прямого участника на рынке ГКО-В

21. Банк, желающий работать в качестве прямого участника на 
рынке ГКО-В, должен соответствовать как минимум следующим 
критериям: 
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 − иметь лицензию Национального банка на проведение 
банковских операций в национальной валюте без ограничений;

 − иметь лицензию Национального банка на право проведения 
банковских операций в иностранной валюте без ограничений;

 − иметь корреспондентский счет в иностранной валюте;
 − не находиться в процессах и/или процедурах, предусмотренных 

Законом Кыргызской Республики «О консервации, ликвидации 
и банкротстве банков» (консервация, санация, реабилитация, 
добровольная или принудительная ликвидация, реструктуризация и 
реорганизация);

 − иметь в наличии документы, определяющие политику 
управления рисками при работе с ГКО-В, порядок ведения 
депозитарного учета ГКО-В, систему внутреннего контроля при работе 
с ГКО-В; 

 − иметь заключенный с Национальным банком договор о 
деятельности на рынке ГКО-В, размещаемых через Национальный 
банк (Приложение 1). 

22. В качестве прямого участника банк обязан своевременно 
предоставлять отчеты в установленном Национальным банком 
формате, а также иную, связанную с деятельностью в качестве 
прямого участника, информацию по запросам Национального банка 
и/или Министерства финансов. 

Глава 4. Условия и порядок проведения 
первичного размещения ГКО-В

23. Национальный банк проводит аукцион на основании 
полученных от Эмитента поручения и глобального сертификата на 
проведение аукциона по размещению ГКО-В установленных форм. 
Структура и форма документов на выпуск и размещение ГКО-В 
согласуются с Национальным банком и утверждаются приказом 
Эмитента. Документы, необходимые для проведения аукциона ГКО-В, 
передаются Эмитентом в Национальный банк не позднее, чем за 
два рабочих дня до даты проведения аукциона. Параметры выпуска 
ГКО-В публикуются Эмитентом на веб-сайте Эмитента и в средствах 
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массовой информации. Национальный банк публикует параметры 
выпуска ГКО-В на веб-сайте Национального банка.

24. Заявка на участие в аукционе по размещению ГКО-В подается 
прямым участником в Национальный банк в документарном виде 
согласно форме Приложения 2 к настоящему Положению. Заявка 
должна быть запечатана в непрозрачный конверт. Прямой участник 
может подать на аукцион только одну заявку. В случае поступления 
от прямого участника более одной заявки на один аукцион, он не 
допускается к участию в этом аукционе, а все поданные им на этот 
аукцион заявки признаются недействительными.

25. Заявка в документарном виде должна быть опущена в ящик 
с надписью «Для заявок на аукционы ГЦБ», расположенный в 
кабинете Отдела делопроизводства и контроля Управления по работе 
с документами Национального банка. Прямой участник должен 
зарегистрировать факт подачи заявки в журнале регистрации заявок.

26. Заявка должна быть предоставлена в Национальный банк в 
день проведения аукциона до 12.00 ч. Поданная заявка является 
безотзывной.

27. Каждая страница заявки должна быть заверена подписью 
уполномоченного лица и печатью прямого участника. Заявка должна 
содержать официальное наименование прямого участника, дату 
подачи заявки, дату проведения аукциона, номер размещаемого 
выпуска, количество покупаемых ценных бумаг, цену и стоимость 
покупки. 

28. Заявки банков могут содержать в себе как заявки от своего 
имени (собственные заявки), так и агрегированные заявки от имени 
своих клиентов – непрямых участников (клиентские заявки). 

29. Прямые участники не могут подавать собственную заявку с 
неконкурентным предложением. 

30. Собственная заявка прямого участника с конкурентными 
предложениями должна соответствовать следующим требованиям: 

 − количество лотов – не более 5, 
 − расположение лотов – в порядке убывания цены покупки;
 − количество ценных бумаг по каждой заявке – кратно 100, 
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 − минимальное количество ценных бумаг в одной заявке – не 
менее 1000 штук. 

31. Общее количество ценных бумаг в собственных заявках 
прямого участника не должно превышать количества размещаемых 
ценных бумаг, т.е. суммарный объем собственных заявок по номиналу 
не должен превышать объявленного объема выпуска. 

32. Клиентская заявка с конкурентными предложениями должна 
соответствовать следующим требованиям: 

 − количество ценных бумаг по каждому лоту – кратно 10, 
 − минимальное количество ценных бумаг в одном лоте – не 

менее 100 штук. 
33. Ограничение на минимальный объем заявки с неконкурентным 

предложением, поданной от одного клиента, не устанавливается. 
34. Максимальный объем заявок, поданных от одного клиента, 

включая конкурентную и неконкурентную части, не должен превышать 
объявленный объем выпуска. 

35. Заявки, поданные с нарушением установленного порядка 
оформления, признаются недействительными и к аукциону не 
допускаются. 

36. Национальный банк обеспечивает конфиденциальность 
сведений, указанных в заявках участника аукциона, за исключением 
случаев раскрытия информации в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики. 

37. Заявки с неконкурентными предложениями удовлетворяются в 
первую очередь. Максимальный предел удовлетворения составляет 
30% от объема выпуска по номинальной стоимости. В случае если 
суммарный объем заявок с неконкурентными предложениями 
превышает 30% от объема выпуска ГКО-В по номинальной стоимости, 
то их удовлетворение осуществляется на пропорциональной основе. 

38. Объем выпуска, оставшийся после удовлетворения заявок с 
неконкурентными предложениями, распределяется между заявками 
с конкурентными предложениями. Лоты заявок ранжируются по 
ценам покупки в порядке их убывания и удовлетворяются, начиная с 
лота с максимальной ценой, далее – по нисходящей до достижения 
цены отсечения. В случае если по цене отсечения подана более чем 
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одна заявка, то распределение ценных бумаг между этими заявками 
производится на пропорциональной основе. 

39. Если по цене отсечения поданы как собственная заявка 
банка, так и заявки его клиентов, то распределение ценных бумаг 
осуществляется между этими заявками на пропорциональной основе. 

40. Неконкурентная заявка удовлетворяется по средневзвешенной 
цене. 

41. Предварительная обработка допущенных к аукциону заявок 
осуществляется в день проведения аукциона с 13.00 ч. до 14.30 ч. 

42. Предварительные результаты аукциона передаются Эмитенту 
в день проведения аукциона не позднее 15.00 ч. для принятия 
Эмитентом решения. 

43. Эмитент может принять одно из следующих решений: утвердить 
результаты аукциона или признать аукцион несостоявшимся. 

44. Эмитент утверждает результаты аукциона в следующих 
пределах: 

 − максимальное удовлетворение заявок ограничивается 25% 
превышением объема выпуска; 

 − минимальное удовлетворение заявок обеспечивается в 
следующих пределах: 

в случае, если сумма поданных заявок равна или превышает 
объемы объявленной эмиссии, минимальное удовлетворение заявок 
составляет 25% объявленной эмиссии; 

в случае, если сумма поданных заявок меньше объявленной 
эмиссии, минимальный объем удовлетворенных заявок 
устанавливается в пределах поданных заявок.  

45. Эмитент имеет право признать аукцион несостоявшимся в 
следующих случаях: 

 − при участии в аукционе менее трех участников; 
 − если средневзвешенная доходность принятых заявок 

превышает на 15% средневзвешенную доходность, сложившуюся на 
последнем аукционе. 

46. Эмитент утверждает результаты аукциона до 16.00 ч. дня 
проведения аукциона. 
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47. После утверждения Эмитентом результатов аукциона 
проводится окончательная обработка заявок и публикуются сводные 
результаты аукциона. 

48. В случае утверждения Эмитентом результатов аукциона прямым 
его участникам сообщаются сводные результаты аукциона: объемы 
спроса и размещения, средневзвешенные цены, максимальная цена 
заявок и цена отсечения; отдельно каждому прямому участнику 
сообщается количество и стоимость ГКО-В, купленных им и его 
клиентами по результатам участия в аукционе. 

49. Сводные результаты аукциона публикуются на веб-сайте 
Национального банка. 

Глава 5. Условия и порядок обратного выкупа ГКО-В

50. Информация об условиях (цена, объем и регистрационный 
номер покупаемых ГКО-В) и дата проведения обратного выкупа ГКО-В, 
по которым предлагается обратный выкуп, публикуется Эмитентом на 
веб-сайте Эмитента, а также публикуется Национальным банком на веб-
сайте Национального банка. Обратный выкуп ГКО-В осуществляется 
среди прямых участников, соответствующих требованиям настоящего 
Положения, непрямые участники принимают участие, подавая заявки 
через банки.  

51. Заявка на участие в обратном выкупе ГКО-В подается прямым 
участником в Национальный банк в документарном виде до 12.00 
согласно форме Приложения 3 к настоящему Положению. Заявка 
должна быть запечатана в непрозрачный конверт. Прямой участник 
может подать только одну заявку. В случае поступления от прямого 
участника более одной заявки он не допускается к участию в этом 
обратном выкупе, а все поданные им на этот обратный выкуп заявки 
признаются недействительными.

52. Заявка в документарном виде должна быть опущена в ящик 
с надписью «Для заявок на аукционы ГЦБ», расположенный в 
кабинете Отдела делопроизводства и контроля Управления по работе 
с документами Национального банка. Прямой участник должен 
зарегистрировать факт подачи заявки в журнале регистрации заявок.
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53. Заявка должна быть предоставлена в Национальный банк 
в день проведения обратного выкупа до 12.00 ч. Поданная заявка 
является безотзывной.

54. Каждая страница заявки должна быть заверена подписью 
уполномоченного лица и печатью прямого участника. Заявка должна 
содержать официальное наименование прямого участника, дату 
подачи заявки, дату проведения обратного выкупа, регистрационный 
номер выкупаемой ГКО-В.

55. Заявки банков могут содержать в себе как заявки от своего 
имени (собственные заявки), так и агрегированные заявки от имени 
своих клиентов – непрямых участников (клиентские заявки).

56. Минимальное количество ценных бумаг в собственной заявке 
прямого участника обратного выкупа должно соответствовать 
требованию: количество ценных бумаг должно быть не менее 100 
штук и кратным 10. 

57. Количество ценных бумаг в заявке прямого участника не должно 
превышать количества обратно выкупаемых ценных бумаг, т.е. объем 
собственной заявки по номиналу не должен превышать объявленный 
объем обратного выкупа. 

58. Минимальное количество ценных бумаг, поданное от одного 
клиента, должно соответствовать требованию: быть не менее 10 штук 
и кратным 10. 

59. Количество ценных бумаг, поданное от одного клиента, не 
должно превышать объявленный объем обратного выкупа. 

60. Заявки, заполненные с нарушением порядка оформления, 
признаются недействительными и к обратному выкупу не допускаются. 

61. Национальный банк обеспечивает конфиденциальность 
сведений, указанных в заявке участника обратного выкупа, 
за исключением случаев раскрытия информации в порядке, 
установленном законодательством Кыргызской Республики. 

62. Заявки участников обратного выкупа исполняются по количеству 
ценных бумаг, указанных в них. Стоимость заявки исчисляется путем 
умножения количества ценных бумаг, указанных в заявке, на цену, 
установленную Эмитентом. В случае если суммарный объем заявок 
с предложениями на обратный выкуп превышает установленный 
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Эмитентом объем обратного выкупа по номинальной стоимости, то 
их удовлетворение осуществляется на пропорциональной основе. 

63. Обработка допущенных к обратному выкупу заявок 
осуществляется в день проведения обратного выкупа с 13.00 ч. 
до 14.00 ч. Не позднее 14.30 ч. дня проведения обратного выкупа 
результаты обратного выкупа передаются Эмитенту. 

64. Окончательные результаты публикуются не позднее 15.00 ч. 
дня проведения обратного выкупа. 

65. Сводные результаты обратного выкупа публикуются в 
периодических изданиях и на веб-сайте Национального банка. 

Глава 6. Расчеты

66. По результатам аукциона по размещению ГКО-В прямой 
участник производит перечисление средств в иностранной валюте в 
полном объеме на соответствующий счет Эмитента в иностранной 
валюте в Национальном банке для оплаты купленного количества 
ГКО-В (согласно удовлетворенным заявкам на участие в аукционе 
по размещению) за 1 (один) рабочий день до даты выпуска ГКО-В. 
При переводе средств в иностранной валюте прямой участник 
обязательно должен указать получателя средств (Эмитента), номер 
счета Эмитента в иностранной валюте в Национальном банке, полное 
и корректное основание и назначение платежа.

67. Не допускается частичная оплата купленных ГКО-В. В случае 
если прямой участник аукциона не зачислил в полном объеме и 
своевременно (в соответствии с пунктом 66 настоящего Положения) 
средства в иностранной валюте на соответствующий счет в 
иностранной валюте Эмитента в Национальном банке для оплаты 
купленного количества ГКО-В в дату выпуска ГКО-В, то его заявка 
аннулируется. В этом случае прямой участник аукциона обязан 
выплатить Эмитенту неустойку в национальной валюте в размере 
одного процента от номинальной стоимости купленных ГКО-В по 
официальному курсу, установленному Национальным банком на дату 
выпуска ГКО-В. До выплаты неустойки прямой участник аукциона не 
допускается на последующие аукционы. 
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68. Прямой участник обязуется самостоятельно оплачивать все 
прямые и косвенные расходы за переводы банков-корреспондентов, 
которые могут возникнуть при операциях указанных в пункте 66 
настоящего Положения.

69. В дату выпуска ГКО-В Национальный банк производит перевод 
ГЦБ на депо-счет прямого участника после получения подтверждения 
(выписки по счету) от банка-корреспондента Национального банка 
о зачислении средств в иностранной валюте в полном объеме на 
корреспондентский счет Национального банка. 

70. После завершения расчетов по результатам аукциона по 
размещению Национальный банк предоставляет прямому участнику 
аукциона квитанцию, удостоверяющую право собственности на 
купленные ГКО-В (Приложение 4).

71. Расчеты по результатам обратного выкупа осуществляются в 
течение пяти рабочих дней после даты обратного выкупа ГКО-В.  

72. Эмитент на следующий рабочий день после проведения 
обратного выкупа ГКО-В обеспечивает достаточный объем денежных 
средств в иностранной валюте на текущем счете Центрального 
казначейства Министерства финансов в Национальном банке, через 
который будет производиться оплата купленного количества ГКО-В 
согласно результатам проведенного обратного выкупа. 

73. Национальный банк на основании платежного поручения 
Центрального казначейства Министерства финансов от имени 
Эмитента производит перечисление средств по обратному 
выкупу ГКО-В в дату, которая определяется условиями отдельных 
соглашений. Ответственность за правильность указания суммы 
перевода, за своевременное предоставление платежного поручения 
для своевременного перечисления средств прямому участнику, за 
правильность банковских реквизитов платежа несёт Эмитент.

74. Расчеты по выплате купонных платежей и погашению ГКО-В 
производятся в дату купонных платежей и в дату погашения, 
соответственно, согласно условиям выпуска ГКО-В. В случае если 
дата купонного платежа и дата погашения выпадает на нерабочий день 
в Кыргызской Республике и/или в стране банков-корреспондентов, то 
расчеты производятся на следующий рабочий день.
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75. Эмитент на дату выплаты купонных платежей и на дату 
погашения обеспечивает достаточный объем денежных средств в 
иностранной валюте на текущем счете Центрального казначейства 
Министерства финансов в Национальном банке, через который 
будет производиться выплата купонных платежей и перечисление 
погашаемой номинальной стоимости ГКО-В.

76. Национальный банк на основании платежного поручения 
Центрального казначейства Министерства финансов от имени 
Эмитента производит перечисление средств по купонным платежам 
по ГКО-В и/или погашение ГКО-В на дату, определенную Эмитентом 
в соответствии с условиями выпуска ГКО-В. Ответственность 
за правильность указания суммы перевода, за своевременное 
предоставление платежного поручения для своевременного 
перечисления средств прямому участнику, за правильность банковских 
реквизитов платежа несёт Эмитент.

77. Эмитент обязуется самостоятельно оплачивать все прямые и 
косвенные расходы за переводы банков-корреспондентов, которые 
могут возникнуть при операциях указанных в пунктах 73 и 76 
настоящего Положения.

Глава 7. Заключительные положения

78. Методы управления рисками по операциям с ГКО-В 
определяются внутренними нормативными документами участников 
аукциона. 

79. По согласованию с Эмитентом Национальный банк может 
открывать депо-счета международным организациям, создаваемым 
Кыргызской Республикой совместно с другими государствами в 
рамках Евразийского экономического союза (далее – Организация), 
для учета ГКО-В, приобретенных на вторичном рынке. Для открытия 
депо-счета в Национальном банке Организация должна заключить 
с Национальным банком Договор об открытии депо-счета для учета 
ГКО-В (Приложение 5).
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Приложение 1 
к Положению «О порядке 
размещения, обратного выкупа 
и проведения расчетов с 
государственными казначейскими 
облигациями Правительства 
Кыргызской Республики, 
номинированными в иностранной 
валюте, через Национальный 
банк Кыргызской Республики»

ДОГОВОР №__

о деятельности банка ________________________
на рынке государственных казначейских облигаций 

Правительства Кыргызской Республики, номинированных в 
иностранной валюте и размещаемых через Национальный банк

г. Бишкек «____» ___________ 20___г.

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в 
дальнейшем «Национальный банк», в лице Заместителя Председателя 
___________________, действующего на основании приказа от 
_________20___г. №______, с одной стороны, и _______________, 
именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Председателя Правления 
_____________________, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», руководствуясь Положением Национального банка 
«О порядке размещения, обратного выкупа и проведения расчетов 
с государственными казначейскими облигациями Правительства 
Кыргызской Республики, номинированными в иностранной валюте, 
через Национальный банк Кыргызской Республики», утвержденным 
постановлением Правления Национального банка от ____________ 
20___г. № _____, (далее –Положение), заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:  
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1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление 
Банком деятельности в качестве прямого участника на рынке 
государственных казначейских облигаций Правительства Кыргызской 
Республики, номинированных в иностранной валюте и размещаемых 
через Национальный банк (далее – ГКО-В) в соответствии с 
Положением. 

2. Требования, предъявляемые к Банку

2.1. Банк, желающий работать в качестве прямого участника, 
должен соответствовать как минимум следующим критериям: 

 − иметь лицензию Национального банка на проведение 
банковских операций в национальной валюте без ограничений;

 − иметь лицензию Национального банка на право проведения 
банковских операций в иностранной валюте без ограничений;

 − иметь корреспондентский счет в иностранной валюте;
 − не находиться в процессах и/или процедурах, предусмотренных 

Законом Кыргызской Республики «О консервации, ликвидации 
и банкротстве банков» (консервация, санация, реабилитация, 
добровольная или принудительная ликвидация, реструктуризация и 
реорганизация);

 − иметь в наличии документы, определяющие политику 
управления рисками при работе с ГКО-В, порядок ведения 
депозитарного учета ГКО-В, систему внутреннего контроля при работе 
с ГКО-В.

2.2. Подписывая настоящий Договор, Банк подтверждает свое 
соответствие критериям, указанным в пункте 2.1. настоящего 
Договора. 

3. Права Банка

Банк имеет право: 
3.1. Принимать прямое участие на аукционах по размещению и 

обратному выкупу ГКО-В от своего имени и по поручению клиентов. 
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3.2. Осуществлять депозитарную деятельность по ГКО-В, 
приобретенным им от имени и по поручению своих клиентов. 

3.3. Получать информацию о параметрах предстоящих и 
результатах проведенных аукционов по размещению и обратному 
выкупу ГКО-В. 

3.4. Размер вознаграждения и порядок принятия заявок клиентов 
Банка определяется Банком самостоятельно.

4. Обязанности Банка

Банк обязан: 
4.1. Осуществлять деятельность на рынке ГКО-В в соответствии 

с нормативными правовыми актами Национального банка и 
законодательством Кыргызской Республики. 

4.2. Производить своевременно и в полном объеме перечисление 
средств в иностранной валюте на соответствующий счет в 
иностранной валюте Эмитента в Национальном банке для оплаты 
купленного количества ГКО-В согласно удовлетворенным заявкам на 
участие в аукционе по размещению за 1 (один) рабочий день до даты 
выпуска ГКО-В. При переводе средств в иностранной валюте прямой 
участник обязательно должен указать получателя средств (Эмитента), 
номер счета Эмитента в иностранной валюте в Национальном банке, 
полное и корректное основание и назначение платежа. В случае 
если прямой участник аукциона не зачислил в полном объеме и 
своевременно средства в иностранной валюте на соответствующий 
счет в иностранной валюте Эмитента в Национальном банке для 
оплаты купленного количества ГКО-В, то его заявка аннулируется. В 
этом случае прямой участник аукциона обязан выплатить Эмитенту 
неустойку в размере одного процента от номинальной стоимости 
купленных ГКО-В по официальному курсу, установленному 
Национальным банком на дату выпуска ГКО-В. До выплаты неустойки 
прямой участник аукциона не допускается на последующие аукционы. 

4.3. Самостоятельно оплачивать все прямые и косвенные расходы 
за переводы банков-корреспондентов, которые могут возникнуть при 
операциях указанных в пункте 4.2 настоящего Договора.
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4.4. Обеспечить необходимые условия для участия на аукционах 
по размещению и обратному выкупу ГКО-В клиентов Банка.

4.5. Осуществлять депозитарную деятельность по ГКО-В 
согласно правилам, установленным Национальным банком, в рамках 
двухуровневой системы учета (Национальный банк – Головной 
депозитарий; Банк – Субдепозитарий): 

 − производить зачисление ГКО-В на счета своих депонентов при 
их первичном размещении (по итогам аукциона ГКО-В); 

 − осуществлять закрытие счетов соответствующих выпусков 
ГКО-В при наступлении сроков их погашения; 

 − обеспечивать хранение и учет прав на ГКО-В, принадлежащих 
депонентам; 

 − осуществляют обособленный учет ГКО-В каждого депонента; 
 − обеспечивать надлежащий учет документов, являющихся 

основанием для совершения записей по депо-счетам; 
 − подтверждать право собственности клиентов Банка на ГКО-В, 

учитываемые в Субдепозитарии Банка. 
4.6. Предоставлять своим клиентам достоверную информацию о 

рынке ГКО-В, в том числе информацию о складывающихся на рынке 
ГКО-В ценах, процентных ставках, тенденциях и иную необходимую 
информацию. 

4.7. Обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся 
к ГКО-В своих клиентов, за исключением случаев раскрытия 
информации согласно действующему законодательству Кыргызской 
Республики. 

4.8. Своевременно предоставлять отчеты в установленном 
Национальным банком формате, а также иную, связанную с 
деятельностью Банка в качестве прямого участника, информацию 
по запросам Национального банка и/или Министерства финансов 
Кыргызской Республики. 

4.9. В течение двух рабочих дней после подписания настоящего 
Договора предоставить в Национальный банк доверенность и список 
лиц, уполномоченных подписывать заявки на аукционы ГКО-В. В 
случае если указанные в настоящем пункте полномочия передаются 
иному лицу, то в течение двух рабочих дней с момента передачи 
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таких полномочий предоставить в Национальный банк новый список 
и доверенность. 

4.10. Осуществлять гражданско-правовые сделки с ГКО-В в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в том 
числе Положением «О порядке размещения, обратного выкупа и 
проведения расчетов с государственными казначейскими облигациями 
Правительства Кыргызской Республики, номинированными в 
иностранной валюте, через Национальный банк Кыргызской 
Республики», утвержденным постановлением Правления 
Национального банка от ___________ № ____. 

5. Права Национального банка.

Национальный банк имеет право: 
5.1. Осуществлять надзор за деятельностью Банка на рынке ГКО-В, 

в том числе посредством проведения проверок на местах. 
5.2. Выступать в качестве Головного депозитария ГКО-В. 
5.3. Требовать своевременного предоставления установленных 

форм отчетности, а также иной, связанной с деятельностью Банка, 
информации, необходимой Национальному банку и/или Министерству 
финансов Кыргызской Республики. 

5.4. Применять к Банку меры, установленные законодательством 
Кыргызской Республики. 

6. Обязанности Национального банка.

Национальный банк обязан: 
6.1. Обеспечить точный и полный учет находящихся в обращении 

ГКО-В. 
6.2. Объявлять и размещать на сайте Национального банка 

параметры аукционов ГКО-В. 
6.3. После проведения аукционов ГКО-В предоставлять Банку 

информацию о результатах аукционов ГКО-В согласно установленному 
порядку. 
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6.4. В даты погашения ГКО-В, а также в даты выплат купонных 
платежей, на основании платежного поручения Эмитента и по 
реквизитам, указанным в поручении, производить перечисление 
средств в иностранной валюте на корреспондентский счет Банка. 
Ответственность за правильность указания суммы перевода, 
за своевременное предоставление платежного поручения для 
своевременного перечисления средств Банку, за правильность 
банковских реквизитов платежа несёт Эмитент.

6.5. Обеспечить конфиденциальность сведений по операциям 
Банка с ГКО-В, за исключением случаев раскрытия информации 
согласно действующему законодательству Кыргызской Республики. 

7. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

7.1. В случае излишнего или ошибочного зачисления со стороны 
Банка денежных средств на счет Эмитента в Национальном банке 
Национальный банк обязан уведомить и вернуть Банку ошибочно 
зачисленные суммы. При этом при возникновении каких-либо прямых 
и/или косвенных расходов за переводы банков-корреспондентов 
такие расходы несет Банк.

7.2. За несвоевременное или неправильное перечисление 
Национальным банком суммы при погашении или выплате купонных 
платежей по ГКО-В Национальный банк уплачивает в пользу Банка 
пеню в размере 0,1 % от недозачисленной суммы за каждый день 
просрочки. 

7.3. Банк обязан уведомить и вернуть Национальному банку 
ошибочно зачисленные суммы. В случае невозврата ошибочно 
зачисленных сумм, Банк уплачивает Национальному банку пеню за 
каждый календарный день просрочки в размере 0,1 % от ошибочно 
зачисленной суммы. 

7.4. Стороны несут ответственность за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение своих обязанностей в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 

7.5. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего 
Договора, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон, в 
целях выработки взаимоприемлемого решения. 



110

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 6, 2016

7.6. Неурегулированные споры разрешаются в порядке, 
установленном законодательством Кыргызской Республики. 

7.7. Национальный банк не несет ответственности за невыполнение 
обязанностей, если это стало следствием невыполнения обязанностей 
Министерством финансов Кыргызской Республики по эмитируемым 
им ГКО-В. 

8. Срок действия и порядок расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 
и действует в течение одного календарного года. 

8.2. Если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 календарных 
дней до окончания срока действия настоящего Договора письменно 
не заявит о его прекращении, действие настоящего Договора 
автоматически продлевается на каждый последующий календарный 
год. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе как 
Национального банка, так и Банка. 

8.4. Национальный банк имеет право расторгнуть настоящий 
Договор в одностороннем порядке и без предварительного 
уведомления в следующих случаях: 

 − при неисполнении или ненадлежащем исполнении Банком 
обязанностей по настоящему Договору; 

 − если в отношении Банка начата процедура ликвидации; 
 − если у Банка приостановлена или отозвана банковская 

лицензия. 

9. Прочие условия

9.1. Банк предоставляет Национальному банку право производить 
безакцептное списание денежных средств с корреспондентского 
счета Банка в Национальном банке по результатам участия Банка на 
аукционах ГКО-В. 

9.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены или 
дополнены по обоюдному согласию Сторон. 
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9.3. В случае внесения изменений и дополнений в Положение или 
принятия новой редакции Положения условия настоящего Договора 
подлежат пересмотру в целях приведения Договора в соответствие с 
новыми нормами Положения. 

9.4. В настоящий Договор могут вноситься изменения и дополнения, 
оформляемые дополнительным договором в письменной форме, 
который подписывается обеими Сторонами и является неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу. 

Реквизиты Сторон:

Национальный банк 
Кыргызской Республики

720040, г. Бишкек, ул. 
Уметалиева 101

(Должность)

(ФИО)

________________________
(подпись)

МП

Наименование Банка
(Почтовый индекс, адрес)

(Должность)

(ФИО)

________________________
(подпись)

МП
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Приложение 2 
к Положению «О порядке 
размещения, обратного выкупа 
и проведения расчетов с 
государственными казначейскими 
облигациями Правительства 
Кыргызской Республики, 
номинированными в иностранной 
валюте, через Национальный 
банк Кыргызской Республики»

Национальный банк
Кыргызской Республики

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по размещению ГКО-В

Настоящим [наименование прямого участника аукциона], 
именуемое в дальнейшем «Участник», выражает готовность купить 
ГКО-В регистрационный номер _______________________, на 
проводимом [дата проведения аукциона] аукционе на следующих 
условиях:

от своего имени:
Собственная заявка
Конкурентная заявка

Лот № Цена покупки Количество  
ГКО-В (шт.) Стоимость покупки

1 2 3 4 = 2 * 3

от имени своих клиентов (1):
Клиентская заявка

Конкурентная заявка

Лот № Цена покупки Количество  
ГКО-В(шт.) Стоимость покупки

1 2 3 4 = 2 * 3

Неконкурентная заявка 
Количество ГКО-В (шт.)
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Участник ознакомлен с правилами проведения аукциона и 
принимает на себя все обязательства, которые из них вытекают.

_________________ _______________ _______________________
 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)

Дата М.П.

Исполнитель Ф.И.О.
Тел.: ____________

(1) Заполняется прямым участником при наличии клиентской 
заявки.
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Приложение 3 
к Положению «О порядке 
размещения, обратного выкупа 
и проведения расчетов с 
государственными казначейскими 
облигациями Правительства 
Кыргызской Республики, 
номинированными в иностранной 
валюте, через Национальный 
банк Кыргызской Республики»

Национальный банк
Кыргызской Республики

ЗАЯВКА
на участие в обратном выкупе ГКО-В

Настоящим [наименование прямого участника обратного выкупа], 
именуемое в дальнейшем «Участник», выражает готовность продать 
ГКО-В регистрационный номер _____________, на проводимом [дата 
проведения обратного выкупа] обратном выкупе по цене [XXXX] за 
одну ГКО-В на следующих условиях:

от своего имени:
Собственная заявка

Количество ГКО-В (шт.)

от имени своих клиентов (1):
Клиентская заявка

Количество ГКО-В (шт.)

Участник ознакомлен с правилами проведения обратного выкупа 
ГКО-В и принимает на себя все обязательства, которые из них 
вытекают.

_________________ _______________ _______________________
 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)

Дата М.П.



115

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 6, 2016

Исполнитель Ф.И.О.
Тел.: ____________

(1) Заполняется прямым участником при наличии клиентской 
заявки.
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Приложение 4 
к Положению «О порядке 
размещения, обратного выкупа 
и проведения расчетов с 
государственными казначейскими 
облигациями Правительства 
Кыргызской Республики, 
номинированными в иностранной 
валюте, через Национальный 
банк Кыргызской Республики»

Национальный банк 
Кыргызской Республики

КВИТАНЦИЯ

Настоящим Национальный банк Кыргызской Республики 
подтверждает, что по итогам аукциона по размещению ГКО-В, 
состоявшегося [дата проведения] [наименование прямого участника 
аукциона] признается владельцем ГКО-В следующих выпусков:

Регистраци-
онный номер 

выпуска 
ГКО-В

Количество 
ГКО-В (шт.) Сумма

Купонная 
ставка %

Условия вы-
платы купона 

(периодичность 
оплаты)

Соб-
ствен-
ные

Клиен-
та

Соб-
ствен-
ные

Клиен-
та

Начальник ОРРЦБ УДКО ____________ ____________ ___________
  (подпись)  (Ф.И.О.)

Исполнитель Ф.И.О.
Тел.: ____________



117

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 6, 2016

Приложение 5 
к Положению «О порядке 
размещения, обратного выкупа 
и проведения расчетов с 
государственными казначейскими 
облигациями Правительства 
Кыргызской Республики, 
номинированными в иностранной 
валюте, через Национальный 
банк Кыргызской Республики»

ДОГОВОР №__________
об открытии депо-счета для учета государственных 
казначейских облигаций Правительства Кыргызской 
Республики, номинированных в иностранной валюте

г. Бишкек «____» ___________ 20___г.

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в 
дальнейшем «Национальный банк», в лице Заместителя Председателя 
___________________, действующего на основании приказа от 
_________20___г. №______, с одной стороны, и _______________, 
именуемый в дальнейшем «Участник», в лице Председателя 
Правления _____________________, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», руководствуясь Положением Национального банка 
«О порядке размещения, обратного выкупа и проведения расчетов 
с государственными казначейскими облигациями Правительства 
Кыргызской Республики, номинированными в иностранной валюте, 
через Национальный банк Кыргызской Республики», утвержденным 
постановлением Правления Национального банка № _____ от 
____________ 20___г., (далее - Положение), заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:  

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является открытие Участнику 
депо-счета в Национальном банке для учета государственных 
казначейских облигаций Правительства Кыргызской Республики, 
номинированных в иностранной валюте (далее – ГКО-В), приобретенных 
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Участником на вторичном рынке ГКО-В, а также осуществления 
операций по депо-счету на основании поручений Участника.

1.2. Порядок работы Депозитария ГКО-В при оказании 
услуг Участнику определяется нормативно-правовыми актами 
Национального банка.

2. Права и обязанности Участника

Участник имеет право: 
2.1. Осуществлять контроль за движением ГКО-В, приобретенных 

им от своего имени на вторичном рынке ГКО-В, на депо-счете, 
открытом в Головном депозитарии. 

Участник обязан: 
2.2. Осуществлять деятельность на рынке ГКО-В, в том 

числе гражданско-правовые сделки с ГКО-В, в соответствии 
законодательством Кыргызской Республики и с нормативными 
правовыми актами Национального банка.

2.3. Своевременно предоставлять отчеты в установленном 
Национальным банком формате, а также иную, связанную с 
деятельностью Участника на рынке ГКО-В, информацию по запросам 
Национального банка и/или Министерства финансов Кыргызской 
Республики. 

3. Права и обязанности Национального банка.

Национальный банк имеет право: 
3.1. Требовать своевременного предоставления установленных 

форм отчетности, а также иной, связанной с деятельностью Участника 
на рынке ГКО-В, информации, необходимой Национальному банку и/
или Министерству финансов Кыргызской Республики. 

3.2. Применять к Участнику меры, установленные законодательством 
Кыргызской Республики. 

Национальный банк обязан: 
3.3. Обеспечить точный и полный учет находящихся на депо-счете 

участника ГКО-В. 
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3.4. Обеспечить конфиденциальность сведений по операциям 
Участника с ГКО-В, за исключением случаев раскрытия информации 
согласно действующему законодательству Кыргызской Республики. 

4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение своих обязанностей в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 

4.2. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего 
Договора, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон, в 
целях выработки взаимоприемлемого решения. 

4.3. Неурегулированные споры разрешаются в порядке, 
установленном законодательством Кыргызской Республики. 

4.4. Национальный банк не несет ответственности за невыполнение 
обязанностей, если это стало следствием невыполнения обязанностей 
Министерством финансов Кыргызской Республики по эмитируемым 
им ГКО-В. 

5. Срок действия и порядок расторжения Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 
и действует в течение одного календарного года. 

5.2. Если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 календарных 
дней до окончания срока действия настоящего Договора письменно 
не заявит о его прекращении, действие настоящего Договора 
автоматически продлевается на каждый последующий календарный 
год. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе как 
Национального банка, так и Участника. 

5.4. Национальный банк имеет право расторгнуть настоящий 
Договор в одностороннем порядке и без предварительного 
уведомления при неисполнении или ненадлежащем исполнении 
Участником обязанностей по настоящему Договору.
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6. Прочие условия

6.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены или 
дополнены по обоюдному согласию Сторон. 

6.2. В случае внесения изменений и дополнений в Положение или 
принятия новой редакции Положения условия настоящего Договора 
подлежат пересмотру в целях приведения Договора в соответствие с 
новыми нормами Положения. 

6.3. В настоящий Договор могут вноситься изменения и дополнения, 
оформляемые дополнительным договором в письменной форме, 
который подписывается обеими Сторонами и является неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу. 

Реквизиты Сторон:

Национальный банк 
Кыргызской Республики

720040, г. Бишкек, ул. 
Уметалиева 101

(Должность)

(ФИО)

________________________
(подпись)

МП

Наименование Участника
(Почтовый индекс, адрес)

(Должность)

(ФИО)

________________________
(подпись)

МП
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101 
от 25 мая 2016 года № 20/3

О внесении изменения в постановление  
Правления Национального банка Кыргызской Республики  

«Об утверждении «Правил определения официальных 
курсов иностранных валют по отношению к 

кыргызскому сому» от 28 марта 2013 года №10/15

В соответствии со статьями 7, 17 и 43 Закона Кыргызской Республики 
«О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление 
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «Об утверждении «Правил определения 
официальных курсов иностранных валют по отношению к кыргызскому 
сому» от 28 марта 2013 года №10/15 следующее изменение:

в Правилах определения Национальным банком Кыргызской 
Республики официальных курсов иностранных валют по отношению 
к кыргызскому сому, утвержденных вышеуказанным постановлением:

 − пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Официальные курсы российского рубля и казахского тенге 

по отношению к сому рассчитываются по кросс-курсу на основе 
средневзвешенных значений, размещаемых на Московской 
межбанковской валютной бирже и Казахстанской фондовой бирже 
соответственно в момент определения официального курса доллара 
США по отношению к сому Национальным банком».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
пятнадцати дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:
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 − опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте Национального банка Кыргызской Республики;

 − после официального опубликования направить настоящее 
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для 
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики. 

4. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее 
постановление до сведения коммерческих банков, Министерства 
финансов Кыргызской Республики, Министерства экономики 
Кыргызской Республики, Государственной таможенной службы 
при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной 
налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики, 
Национального статистического комитета Кыргызской Республики, 
соответствующих структурных подразделений Национального банка 
Кыргызской Республики, областных управлений и представительства 
Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской 
Республики Н. Жениша.

Председатель Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101 
от 25 мая 2016 года № 20/6

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Правления Национального банка Кыргызской Республики 
«О Положении «О минимальных требованиях к внешнему 

аудиту банков и финансово-кредитных учреждений, 
лицензируемых Национальным банком Кыргызской 

Республики» от 14 июля 2005 года № 22/2

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном 
банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка 
Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «О Положении «О минимальных требованиях 
к внешнему аудиту банков и финансово-кредитных учреждений, 
лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики» от 
14 июля 2005 года № 22/2 изменения и дополнения (прилагаются).

2. Юридическому управлению: 
 − опубликовать настоящее постановление на официальном 

сайте Национального банка Кыргызской Республики;
 − после официального опубликования направить настоящее 

постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для 
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
пятнадцати дней со дня официального опубликования. 

4. Управлению методологии надзора и лицензирования довести 
настоящее постановление до сведения коммерческих банков, 
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специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО 
«Финансовая компания кредитных союзов», Государственного 
банка развития Кыргызской Республики, ОЮЛ «Ассоциация 
исламских финансов», Ассоциации микрофинансовых организаций, 
микрофинансовых компаний.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики 
Т.Дж. Джусупова.

Председатель Т. Абдыгулов
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Приложение  
к постановлению Правления  

Национального банка 
от 25 мая 2016 года № 20/6

Изменения и дополнения в постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики  

«О Положении «О минимальных требованиях к внешнему 
аудиту банков и финансово-кредитных учреждений, 
лицензируемых Национальным банком Кыргызской 

Республики» от 14 июля 2005 года № 22/2

Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «О Положении «О минимальных требованиях 
к внешнему аудиту банков и финансово-кредитных учреждений, 
лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики» от 
14 июля 2005 года № 22/2 следующие изменения и дополнения:

в Положении «О минимальных требованиях к внешнему аудиту 
банков и финансово-кредитных учреждений, лицензируемых 
Национальным банком Кыргызской Республики», утвержденном 
вышеуказанным постановлением:

 − в подпункте 2.4.2 пункта 2.4. слова «сотрудника банка» 
исключить; 

 − пункт 3.3 дополнить вторым предложением следующего 
содержания:

«Банки должны проводить аудит информационной системы раз в 
три года»;

 − подпункт 3.4.1 пункта 3.4. дополнить абзацами следующего 
содержания:

«(6) Осуществить анализ и оценку соответствия информационных 
систем (ИС) банка требованиям:

а) нормативных правовых актов Национального банка, в части 
информационной безопасности банка;

б) внутренних политик/процедур информационных систем банка, 
утвержденных руководством банка.»;

 − пункт 3.4. дополнить подпунктом 3.4.2 следующего содержания:
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«3.4.2. При проведении внешнего аудита ИС как минимум 
необходимо:

а) изучить внутренние нормативные документы по обеспечению 
информационной безопасности на предмет их достаточности и 
соответствия требованиям законодательства Кыргызской Республики, 
стандартов и нормативных правовых актов Национального банка; 

б) изучить стратегические документы банка, бизнес-планы, 
политики и процедуры по управлению рисками ИС в целях оценки их 
адекватности, достаточности и актуальности;

в) оценить систему управления качеством ИТ-процессов и систему 
управления операционными рисками;

г) оценить систему обеспечения непрерывности деятельности ИС 
и планов восстановления ИС в случае чрезвычайной ситуации;

д) оценить уровень обеспечения безопасности сети, операционных 
систем, приложений и баз данных, персонала и физической 
безопасности;

е) рассмотреть степень защищенности информационных систем 
в филиалах;

ж) оценить систему управления доступом и распределения ролей 
в автоматизированных системах;

з) оценить уровень осведомленности персонала банка в области 
информационной безопасности;

и) рассмотреть вопросы соблюдения требований законодательства 
в отношении прав интеллектуальной собственности и использования 
лицензионных программных продуктов.»;

 − пункт 3.8. дополнить подпунктом 3.8.3 следующего содержания:
«3.8.3. Штатные или привлеченные аудиторы информационных 

систем аудиторской компании должны обладать:
 − квалификационным сертификатом (CISA, CISM и т.д);
 − опытом аудита информационных систем финансово-кредитных 

учреждениях.»;
 − пункт 5.3 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«- оценки системы управления рисками ИС как категории 
операционного риска.»;
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 − в подпунктах 3.8.1., 3.8.2. пункта 3.8. и пункте 3.13. сноски (3), 
(4) и (5) заменить сноской (2);

 − сноски (3), (4) и (5) признать утратившими силу.
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101 
от 25 мая 2016 года №20/8

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Правления Национального банка Кыргызской Республики  
«Об утверждении Инструкции «О кассовом обслуживании 

в НБКР коммерческих банков и финансово-кредитных 
учреждений» от 21 декабря 2007 года № 55/3 

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном 
банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка 
Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции «О кассовом 
обслуживании в НБКР коммерческих банков и финансово-кредитных 
учреждений»» от 21 декабря 2007 года № 55/3 прилагаемые изменения 
и дополнения.

2. Юридическому управлению:
 − опубликовать настоящее постановление на официальном 

сайте Национального банка Кыргызской Республики;
 − после официального опубликования направить настоящее 

постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для 
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Управлению денежной наличности довести настоящее 
постановление до сведения коммерческих банков, финансово-
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кредитных учреждений, областных управлений и представительства 
Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской 
Республики Орозбаеву Л.Дж. 

Председатель  Т. Абдыгулов
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Приложение 
к постановлению Правления 

Национального банка 
Кыргызской Республики 

от 25 мая 2016 года №20/8

Изменения и дополнения в постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики «Об 

утверждении Инструкции «О кассовом обслуживании 
в НБКР коммерческих банков и финансово-кредитных 

учреждений» от 21 декабря 2007 года № 55/3 

Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции «О кассовом 
обслуживании в НБКР коммерческих банков и финансово-кредитных 
учреждений» от 21 декабря 2007 года № 55/3 следующие изменения 
и дополнения:

в наименовании и по всему тексту постановления аббревиатуру 
«НБКР» заменить словами «Национальный банк» в соответствующих 
падежных формах;

в Инструкции «О кассовом обслуживании в НБКР коммерческих 
банков и финансово-кредитных учреждений», утвержденной 
вышеуказанным постановлением:

 − в наименовании и по всему тексту Инструкции аббревиатуру 
«НБКР» заменить словами «Национальный банк» в соответствующих 
падежных формах;

 − пункт 2.1:
второе предложение изложить в следующей редакции:
«Бланк передается работнику Управления банковских расчетов 

(далее –УБР)/бухгалтерии ОУ Национального банка, который 
проверяет правильность заполнения документа, подписывает его и 
передает в кассу для исполнения.»;

дополнить третьим предложением следующего содержания:
«При взносе денег в оборотные кассы Национального банка 

инкассаторами денежная наличность принимается по приходным 
кассовым ордерам на основании описи пересылаемых ценностей.»; 
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 − в абзаце десятом пункта 2.2 второе и третье предложение 
изложить в следующей редакции:

«При обнаружении нарушения порядка сортировки банкнот и монет 
денежная наличность не принимается. При обнаружении недостач/
излишков кассир в Банковской интегрированной системе «Главная 
книга» проводит операцию «Итоговая ведомость при пересчете 
денежной наличности», распечатывает сформированный акт, акт 
подписывается кассиром и клиентом (если деньги сдаются через 
инкассаторов, то – инкассатором), один экземпляр акта передается 
клиенту/инкассатору, второй остается в кассе.»;

 − абзац третий пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«В случае обнаружения фальшивых банкнот и монет действия 

кассира определяются Инструкцией по работе с сомнительными 
банкнотами и монетами.»;

 − в пункте 2.7:
слова «в Центральном хранилище» заменить словами «в Группе 

по работе с ветхими деньгами Хранилища резервных фондов»;
слова «в группе сортировки при Центральной оборотной кассе» 

заменить словами «в кассе пересчета Группы Центральная оборотная 
касса»;

 − в пункте 2.8 слова «Центральной оборотной кассы» заменить 
словами «Группы Центральная оборотная касса»;

 − пункт 2.8.1 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- полистным пересчетом;»;

 − пункт 3.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- банкам (клиентам – головным учреждениям коммерческих 

банков) – по денежным чекам установленной формы;»; 
в абзаце третьем слова «управления инкассации» заменить словами 

ЗАО «Кыргызская инкассация» (далее – ЗАО «КЫРГЫЗИНКАС»);
 − в пункте 3.2 слова «бухгалтеру» заменить словами «работнику 

УБР»;
 − в пункте 3.3 слова «бухгалтера и контролера НБКР» заменить 

словами «работников УБР»; 
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 − в абзаце первом пункта 3.4 цифры «1, 5 и 10» заменить 
цифрами «1, 3, 5, и 10»;

 − первое предложение пункта 3.5 изложить в следующей 
редакции:

«При перевозке ценностей инкассаторами доверенность 
подписывается директором филиала ЗАО «КЫРГЫЗИНКАС» и 
скрепляется печатью филиала.»; 

 − в пункте 3.7 слова «в пределах имеющейся телеграммы-
разрешения на выпуск денег в обращение» заменить словами 
«согласно полученной ведомости на подкрепление операционных 
касс коммерческих банков»;

 − пункт 4.2.1:
в абзаце одиннадцатом слова «карандашные и» исключить;
дополнить абзацами двенадцатым и тринадцатым следующего 

содержания:
«- имеющие посторонние чернильные надписи и изображения 

на белом водяном поле, состоящие более чем из четырех символов 
(знаков);»;

«- имеющие одно и более нарушений целостности банкноты, 
заклеенных клеящей лентой (скотчем), составляющей более 200 мм² 
и более;»; 

 − пункт 4.3 дополнить абзацами вторым и третьим следующего 
содержания:

«В случае наличия нарушений целостности банкноты (надрывы), 
составляющие не более 200 мм², Банки обязаны склеить имеющие 
надрывы клеящей лентой и зачислить их в разряд ветхих банкнот.»;

«Банки обязаны удалять ластиком карандашные надписи и 
изображения на банкнотах, которые не ухудшают видимость печатных 
изображений банкнот, и зачислить их в разряд годных банкнот.»;

 − в пункте 4.9 слова «Инструкции о порядке совершения 
кассовых операций в НБКР от 19.09.07 г. №42/9» заменить словами 
«Положения о признаках платежности и правилах обмена банкнот и 
монет Кыргызской Республики».
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101 
от 30 мая 2016 года № 22/2

О размере учетной ставки Национального 
банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 19 и 43 Закона Кыргызской Республики 
«О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление 
Национального банка Кыргызской Республики постановляет: 

1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской 
Республики в размере 6,00 процента годовых. 

2. Настоящее постановление вступает в действие с 31 мая 2016 
года. 

3. Экономическому управлению разместить информацию о 
размере учетной ставки на официальном веб-сайте Национального 
банка Кыргызской Республики в течение одного рабочего дня после 
принятия настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской 
Республики Н.Жениша. 

Председатель Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101 
от 9 июня 2016 года № 24\1

О внесении изменений в постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики  

«Об утверждении новой редакции Положения «О Комитете 
по надзору НБКР» от 19 марта 2005 года № 6/2»

В соответствии со статьями 7, 43 Закона Кыргызской Республики 
«О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление 
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «Об утверждении новой редакции Положения 
«О Комитете по надзору НБКР» от 19 марта 2005 г. № 6/2 следующие 
изменения:

В названии постановления исключить слова «новой редакции», 
слово «НБКР» заменить словами «Национального банка Кыргызской 
Республики»;

в пункте первом слова «новую редакцию Положения» 
заменить словом «Положение», слово «НБКР» заменить словами 
«Национального банка Кыргызской Республики;

в Положении «О Комитете по надзору НБКР», утвержденном 
вышеуказанным постановлением:

 − пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. В состав Комитета по надзору входят: заместитель 

Председателя Национального банка/член Правления Национального 
банка - куратор надзорного блока (Председатель Комитета), член 
Правления Национального банка, руководители структурных 
подразделений Национального банка.
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Персональный состав Комитета по надзору утверждается приказом 
Национального банка.

В состав Комитета по надзору с правом совещательного голоса 
могут входить работники Национального банка в соответствии с 
приказом Национального банка.

В отсутствии Председателя Комитета и других членов Комитета 
в работе Комитета принимают участие лица, замещающие их по 
должности, в соответствии с приказом Национального банка.»

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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики 
Джусупова Т.Дж.

Председатель  Т. Абдыгулов
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