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Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.
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Кыргыз Республикасынын тёлём теъдеми
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айларында кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.
Кыргыз Республикасында инфляция боюнча баяндама
Басылмада республикада жана анын региондорунда керектёё бааларынын динамикасы, инфляциянын негизги факторлорун анализдёёлёр, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын акчакредит саясат жагында кабыл алган чечимдери
жёнщндёгщ маалыматтар камтылып, кийинки мезгилге инфляциялык болжолдоолор келтирилет. Чейрек сайын кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.
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жаъылыктарды, Улуттук банктын ыкчам маалыматтарын, финансы рыногу боюнча
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Басылма Кыргыз Республикасынын финансы системасынын учурдагы абалын
экономиканын башка секторлору ёз ара байланышта кароого арынышы боюнча
аналитикалык маалыматты камтыйт. Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жёнщндё коомчулукка маалымдайт. Алты айда бир жолу кыргыз,
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Годовой отчет Национального банка Кыргызской Республики
Издание является полным отчетом Национального банка за прошедший год.
Содержит краткую информацию об экономическом развитии республики и денежно-кредитной политике, финансовую отчетность Национального банка, общие
сведения о НБКР, статические приложения. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.
Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики
Информационное издание содержит статические сведения по основным макроэкономическим показателям и секторам экономики Кыргызской Республики.
Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.
Платежный баланс Кыргызской Республики
«Платежный баланс Кыргызской Республики» отражает последние тенденции
в развитии внешнего сектора. В приложениях приводятся таблицы с данными по
нейтральной форме платежного баланса, структуре внешней торговли, международным резервам, внешнему долгу. Выпускается ежеквартально - в январе, мае,
июле, октябре на кыргызском, русском и английском языках.
Обзор инфляции в Кыргызской Республике
Издание содержит описание динамики потребительских цен в республике и ее
регионах, анализ основных факторов инфляции, информацию о решениях Национального банка Кыргызской Республики в области денежно-кредитной политики
и представляет прогноз инфляции на предстоящий период. Публикуется ежеквартально на кыргызском, русском и английском языках.
Пресс-релиз Национального банка Кыргызской Республики
«Пресс-релиз НБКР» содержит хронику событий, происходящих в Национаном банке и банковской системе в целом, оперативную информацию НБКР за неделю, аналитические материалы по финансовому рынку и другую информацию
к сведению СМИ (средства массовой информации), юридических и физических
лиц. Публикуется еженедельно на русском и кыргызском языках.
Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Реcпублики
Издание содержит аналитическую информацию о текущем положении финансовой системы Кыргызской Республики во взаимосвязи с другими секторами экономики. Информирование общественности о стабильности финансового сектора
Кыргызской Республики. Выпускается 1 раз в 6 месяцев на трех языках: кыргызском, русском и английском.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-жылдын 14-октябрындагы № 62/1

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу
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
өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин:
–– 2005-жылдын 4-майындагы № 14/3 «Кредиттик союздарды
лицензиялоо жөнүндөгү» жобонун жаңы редакциясы тууралуу»;
–– 2002-жылдын 11-сентябрындагы № 37/2 «Кыргыз Республикасында микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик
агентстволорду түзүү жөнүндө» жобо тууралуу»;
–– 2007-жылдын 31-январындагы № 5/1 «Кыргыз Республикасынын
аймагындагы микрофинансылык компанияларды лицензиялоо,
кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндө» жобо тууралуу».
2.
Юридика башкармалыгы:
–– бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
–– расмий жарыялангандан кийин бул токтомдун Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
реестринде чагылдырылышы үчүн аны Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул
токтом менен микрофинансылык уюмдарды, кредиттик союздарды,
Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен
областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун
басары, айым Л.Орозбаевага ыйгарылсын.
Төрага			
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Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 14-октябрындагы
№ 62/1 токтомуна карата тиркеме
Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна
өзгөртүүлөр жана толуктоолор
I. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 4-майындагы № 14/3
«Кредиттик союздарды лицензиялоо жөнүндө» жобонун жаңы редакциясы тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
- токтомдун аталышындагы «жобонун жаңы редакциясы тууралуу»
сөздөр «жобо жөнүндө» дегенге алмаштырылсын.
- 1-пункттагы «жобонун жаңы редакциясы» сөздөр «жобо» дегенге
алмаштырылсын;
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кредиттик союздарды
лицензиялоо жөнүндө» жобонун:
10.3.-пунктунун:
- 1-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:
«1) кредиттик союздун ишин токтотуу;»;
- жобо төмөнкү мазмундагы 10.3-1. жана 10.3-2. пункттар менен толукталсын:
«10.3-1. Эгерде кредиттик союз кредиторлор, анын ичинде финансы-кредит мекемелери алдында бардык милдеттенмесин аткара албай
калган болсо, өзүнөн-өзү жоюлуу чечимин кабыл алышына жол берилбейт.
10.3-2. Кредиттик союз Улуттук банктын лизенцияны кайтарып алуу
тууралуу чечимин алгандан кийинки үч күн ичинде лицензиянын түп нускасын (кошумча лицензияны кошо алганда) Улуттук банкка ташырууга
тийиш.».
II. Улуттук банк Башкармасынын 2002-жылдын 11-сентябрындагы
№37/2 «Кыргыз Республикасында микрокредиттик компанияларды жана
микрокредиттик агентстволорду түзүү жөнүндө» жобо тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:
- токтомдун аталышында жана 1-пункттагы «түзүү жөнүндө» деген
сөздөрдөн кийин «жана алардын иши» деген сөздөр менен толукталсын:
Жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасында микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агентстволорду түзүү жана алардын иши жөнүндө» жобо:
- төмөнкү мазмундагы 8.2.-1.-пункт менен толукталсын:
«8.2.-1. Эгерде МКК жана МКА кредиторлор, анын ичинде финансы-кредит мекемелери алдында бардык милдеттенмесин аткара албай калган болсо, ыктыяры боюнча өзүнөн-өзү жоюлуу чечимин кабыл
алышына жол берилбейт.».
III. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 31-январындагы
9

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 9, 2015

№ 5/1 «Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндө»
жобо тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын
аймагындагы микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндө» жобо:
- төмөнкү мазмундагы 10.2.-1. пункту менен толукталсын:
«10.2-1. Эгерде МФК кредиторлор, анын ичинде финансы-кредит мекемелери алдында бардык милдеттенмесин аткара албай калган болсо,
ыктыяры боюнча өзүнөн-өзү жоюлуу чечимин кабыл алышына жол берилбейт.».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-жылдын 14-октябрындагы № 62/2

Улуттук банк Башкармасынын
2006-жылдын 28-июнундагы № 19/4 «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын айрым ченемдик актылары жөнүндө» токтомуна
өзгөртүүлөр жана толуктоолор
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 28-июнундагы № 19/4
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик актылары жөнүндө» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор
(кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
–– бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
–– расмий
жарыялангандан
кийин
бул
токтомду
Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул
токтом менен микрокредиттик компанияларды, микрокредиттик агенттиктерди, микрофинансылык уюмдар ассоциациясын, Улуттук банктын
областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн
тааныштырсын.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, айым Л.Орозбаевага ыйгарылсын.
Төрага				

Т. Абдыгулов
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Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 14-октябрындагы
№ 62/2 токтомуна карата тиркеме

Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 28-июнундагы № 19/4
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик
актылары жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор
Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 28-июнундагы № 19/4
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
жогоруда
аталган
токтом
менен
бекитилген
«Кыргыз
Республикасындагы микрофинансылык уюмдардын ишине тышкы аудит
жүргүзүүгө карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:
- жобонун кириш бөлүгү (преамбуласы) төмөнкү редакцияда берилсин:
«Бул «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдардын
ишине тышкы аудит жүргүзүүгө карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобо (мындан ары - жобо) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз
Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө», «Аудитордук
иш жөнүндө» жана «Бухгалтердик эсеп жөнүндө» мыйзамдарына ылайык иштелип чыккан жана анда микрофинансылык уюмдардын, анын
ичинде микрофинансылык уюм катары иш жүргүзүү үчүн Улуттук банктын
күбөлүгүнө ээ болгон, колдонулган терминдердин өзгөчөлүгүн эске алуу
менен ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдардын жылдык финансылык отчетуна тышкы аудитти жүргүзүүгө карата минималдуу талаптар
белгиленген.»;
- жобонун 2-главасы жана 2.1.-пунктка карата 1-шилтеме күчүн жоготкон катары таанылсын;
- 3.1.-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«3.1. Микрокредиттик компаниянын жана микрокредиттик агенттиктин
(мындан ары - МКК/МКА) ишине тышкы аудит Кыргыз Республикасынын
«Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө» мыйзам талабына ылайык жүргүзүлөт.
МКАнын ишине тышкы аудит жүргүзүлүшү мүмкүн.
МКК, МККнын ишине тышкы аудит төмөндө келтирилген жагдайлардын бири орун алган шартта жыл сайын ишке ашырылууга тийиш:
- кредиторлордон, анын ичинде финансы-кредит мекемелеринен карыздык каражаттар алынган шартта;
- кредит портфелинин жылдык орточо мааниси 20 (жыйырма) млн
сомду же андан жогоруну түзсө;
12

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 9, 2015

- карыз алуучулардын саны 5 000 (беш миңди) же андан көптү түзсө.
Мындай жагдайлар орун албаган МККнын ишине тышкы аудит эки
жылда бир жолу жүргүзүлөт.
МКК/МКАнын ишине тышкы аудит Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, аудиттин эл аралык стандарттарында жана ушул жободо
белгиленген аудитордук ишке карата талаптарга таянуу менен ишке
ашырылууга тийиш.
Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МКК/МКА ишине тышкы аудитти жүргүзүүдө
Ислам финансылык институттары үчүн бухгалтердик эсепти жана аудитти белгилеген уюм тарабынан иштелип чыккан ислам финансылык институттары үчүн аудиттин стандарттары колдонулушу мүмкүн.»;
- 3.2.-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«3.2. Микрофинансылык компанияга өзгөртүп түзүлгөн МККнын
ишине көз карандысыз тышкы аудит Улуттук банк Башкармасынын
2005-жылдын 14-июлундагы № 22/2 токтому менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган банктардын жана
башка финансы-кредит мекемелердин тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобого ылайык ишке ашырылууга тийиш.»;
- 3.4.-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«3.4.Тышкы аудиторлорго карата талаптар:
- Кыргыз Республикасынын аймагында аудитордук ишти жүзөгө ашыруу укугуна аудитордун тиешелүү лицензиясына/сертификатына ээ болуу;
- өз алдынча көз карандысыз иш алып барып, объективдүү болуу, таламдардын каршы келип калышын шарттаган жагдайларга жол бербөө.
Эгерде тышкы аудитти өз алдынча иш алып барган аудитор жүргүзө
турган болсо, анда жогоруда белгиленген талаптарга кошумча аудиттин
эл аралык стандарттарына жана финансылык отчеттуулуктун эл аралык
стандарттарына ылайык анын финансы-кредит мекемелеринде аудит
жүргүзүү жагында үч жылдык тажрыйбасынын болушу зарыл.
МКК/МКАнын ишине аудит жүргүзүү үчүн тандалып алынган аудитордук уюмдун штаттык же сырттан тартылган аудиторлору төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш:
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ыйгарым укуктуу
орган тарабынан белгиленген квалификациялык талаптарга жооп бериши;
- аудиттин эл аралык стандарттарына жана финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык анын финансы-кредит мекемелеринде аудит жүргүзүү жагында үч жылдык тажрыйбасынын болушу.»;
- 3.8.-пункт төмөнкү мазмундагы абзацтар менен толукталсын:
«- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, анын ичинде Улуттук
банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын так сактоо;
- тобокелдиктердин тескөөгө алынышы сапатына баа берүү.»;
- 3.9.-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
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«Тышкы аудитор аудитти жүргүзүп бүткөндөн кийин Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарында жана аудиттин эл аралык стандарттарында белгиленген талаптарга ылайык тариздетилген аудитордук корутундуну, МКК/МКА жетекчилигине катты, ошондой эле тышкы аудитти
жүргүзүү боюнча келишимде белгиленген бардык отчетту МКК/МКАга сунуштоого тийиш.
Улуттук банк, эгерде төмөнкүлөрдү камтыган жагдайлардын орун алгандыгы аныкталган болсо, МКК/МКАнын тышкы аудиторунун корутундусун кабыл албай коюуга жана кайталап аудит жүргүзүүнү талап кылууга
укуктуу:
- Кыргыз Республикасындагы «Аудитордук иш жөнүндө» мыйзамдын
11-беренесине ылайык, аудитти жүргүзүүдө чектөөлөр орун алгандыгы
тууралуу тыянак чыгарууга негиз болгон маалыматтарды жаап-жашыруу
фактылары аныкталса;
- ыйгарым укуктуу орган тарабынан аудитордун квалификациялык
сертификаты/лицензиясы кайтарылып алынган болсо;
- тышкы аудитордун ишинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Жобонун 3.4.-пунктунун талабына ылайык келбеген жагдайлар орун алгандыгын тастыктаган фактылар аныкталса.
Улуттук банк жогоруда белгиленген жагдайлар аныкталган шартта,
мөөнөттөрүн белгилеп жана негиздүү себептерин көрсөтүү менен кайталап аудит жүргүзүү талабын МКК/МКАнын дарегине жөнөтөт. МКК/МКА,
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана ушул жобонун талаптарына ылайык кайталап тышкы аудитти жүргүзүүгө милдеттүү. Кайталап
өткөрүлгөн аудит МКК/МКАнын эсебинен ишке ашырылат.»;
- 3.11.-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«3.11. МКК/МКА тышкы аудитордун корутундусун алгандан кийинки 30 күн ичинде, бирок отчеттук жылдан (мезгилден) кийинки жылдын
30-апрелинен кечиктирбестен, (Чүй областы жана Бишкек шаары боюнча
- Тышкы көзөмөл башкармалыгына, башка областтарда – Улуттук банктын областтык башкармалыктарына жана өкүлчүлүгүнө) МКК/МКАнын
жетекчилигине катты кошо алганда, тышкы аудитор тарабынан белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн МКК/МКАнын финансылык отчетун кошо
тиркөө менен аудитордук корутундунун көчүрмөсүн Улуттук банкка сунуштоого тийиш.»;
- жобо төмөнкү мазмундагы 3.12-пункт менен толукталсын:
«3.12. МКК/МКА, эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында
башкасы белгиленбесе, тышкы аудитор тастыктагандан кийин жылдык
финансылык отчетун республикалык жана жергиликтүү маанидеги жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялай алат.».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-жылдын 14-октябрындагы № 62/3

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы
№ 51/6 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым
ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү
жана толуктоолорду киргизүү тууралуу
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы
№ 51/6 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик
укуктук актылары жөнүндө» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр жана
толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин.
2.Токтом күчүнө киргенден кийин анын талабы жаңыдан берилген
жана реструктуризацияланган кредиттерге да таркатылат.
3. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
4. Юридика башкармалыгы:
–– бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
–– расмий жарыялангандан кийин бул токтомдун Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
реестринде чагылдырылышы үчүн аны Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
5. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул
токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын.
6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун
басары, айым Л.Дж.Орозбаевага ыйгарылсын.
Төрага					
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Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 14-октябрындагы
№ 62/3 токтомуна карата тиркеме
Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы
№ 51/6 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым
ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна
өзгөртүүлөр жана толуктоолор
Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы № 51/6
«Кыргыз Республикасынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»
токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана
каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууда
активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана
чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр
жөнүндө» жобонун:
16-пунктунун
экинчи
сүйлөмүндөгү
«классификациялоо
категориясын» деген сөздөр «, эгерде ушул жободо башкасы
белгиленбесе» деген сөздөр менен толукталсын;
- 21-пункт төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:
«Банктар эгерде алар ушул жобонун 22-пунктунда белгиленген
талаптарга ылайык келсе, өзүндө кредиттик тобокелдиктерди камтыган
улуттук валютадагы активдерди «нормалдуу активдер» катары
классификациялай алат.»;
- 22-пункт төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:
«- эгерде бул актив буга чейин «классификацияланган активдер»
категориясына кирбесе, чет өлкө валютасындагы ошол активди улуттук
валютага которуу аркылуу өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган
активди баштапкы реструктуризациялоо.»;
- төмөнкү мазмунда 22-1-пункт менен толукталсын:
«22-1. Банк, эгерде ошол активди алган кардардын чогуу алгандагы
кирешесинин (түшкөн акчанын) жалпы көлөмүндө чет өлкө валютасындагы
кирешенин (түшкөн акчанын) үлүшү 75 пайыздан көбүрөөктү түзсө, чет
өлкө валютасындагы активди эң аз дегенде «канааттандыраарлык»
катары классификациялоого тийиш.»;
- 23-пункттун он экинчи абзацындагы «актив» деген сөз «, ушул
жобонун 22-пунктунда көрсөтүлгөн реструктуризациялоону эске
албаганда,» деген сүйлөм менен толукталсын;
- жобо төмөнкү мазмундагы 23-1 жана 23-2-пункттар менен
толукталсын:
«23-1. Банк, эгерде ошол активди алган кардардын чогуу алгандагы
кирешелеринин (түшкөн акчанын) жалпы көлөмүндө чет өлкө
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валютасындагы кирешенин (түшкөн акчанын) үлүшү 50 пайыздан 75
пайызга чейинкини түзсө, өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган чет
өлкө валютасындагы активди эң аз дегенде «байкоого алынган актив»
катары классификациялоого тийиш.
23-2. Банк, эгерде ошол активди алган кардардын чогуу алгандагы
кирешесинин (түшкөн акчанын) жалпы көлөмүндө чет өлкө валютасындагы
кирешенин (түшкөн акчанын) үлүшү 50 пайыздан азды түзсө, өзүндө
кредиттик тобокелдикти камтыган чет өлкө валютасындагы активди эң аз
дегенде «байкоого алынган актив» катары классификациялоого тийиш.»;
- 26-пункт төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:
«Актив боюнча карызды төлөө 180 жана андан көп күнгө созулуп
кеткен шартта, бул актив «жоготуу» катары классификацияланууга
тийиш.»;
- 43-1-пункттагы «классификацияланат» деген сөздөр «эң аз дегенде»
деген сөздөр менен толукталсын;
- 43-2-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«43-2. Эгерде Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары турган
актив боюнча күрөөлүк камсыздоо, күрөөлүк камсыздоонун жалпы
наркынын 50 пайызынан көбүрөөгүн түзсө, анда мындай актив эң аз
дегенде «байкоого алынган актив» катары классификацияланат.»;
- 47-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«47. Улуттук банк, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине
ылайык жайгаштырылган активдер боюнча РППУга чегерүүлөрдүн
төмөнкүдөй өлчөмдөрүн белгилейт:
Жалпы камдар:
		
Атайы камдар:
Нормалдуу – 0 %;
		
Субстандарттык – 25 %;
Канааттандыраарлык – 2/2,5 %;
Шектүү – 50 %;
Байкоого алынган активдер – 5/7,5%; Жоготуулар – 100 %.
Ушул жобонун 22-1 пунктунда көрсөтүлгөн, алар боюнча РППУ
өлчөмү 2,5% түзүүгө тийиш болгон активдерди эске албаганда, банк
«канааттандыраарлык активдер» боюнча 2% өлчөмүндө РППУ түзүүгө
тийиш.
Ушул жобонун 23-2 пунктунда көрсөтүлгөн, алар боюнча РППУ өлчөмү
7,5% түзүүгө тийиш болгон активдерди эске албаганда, банк «байкоого
алынган активдер» боюнча 5% өлчөмүндө РППУ түзүүгө тийиш.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-жылдын 14-октябрындагы № 62/4

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
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 2013-жылдын 25-сентябрындагы
№ 35/13 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
операцияларды жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча
минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна
сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин:
2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
–– токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
–– расмий жарыялангандан кийин бул токтомдун Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
реестринде чагылдырылышы үчүн аны Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул
токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун
басары, айым Л.Дж. Орозбаевага ыйгарылсын.
Төрага					
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Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 14-октябрындагы
№ 62/4 токтомуна карата тиркеме
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/13 «Операцияларды ислам
банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда
кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар
жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна
өзгөртүүлөр жана толуктоолор
Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы №
35/13 «Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча
минималдуу талаптар жөнүндө жобону» бекитүү тууралуу» токтомуна
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Операцияларды ислам
банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:
1. 11-пунктундагы:
- «кредиттик тобокелдикти» деген сөздөр «, анын ичинде валюта тобокелдиги менен шартталган кредиттик тобокелдик (тобокелдикти)» деген сөздөр менен толукталсын;
- төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:
«Банк, валюта тобокелдиги менен шартталган кредиттик тобокелдикти туруктуу негизде аныктап туруунун, ага баа берүүнүн, мониторинг жүргүзүүнүн жана контролдукка алуунун комплекстүү системасынын, ошондой эле валюта тобокелдиги менен шартталган кредиттик тобокелдикке
контролдукту, талдап-иликтөөлөрдү жана мониторингди жүзөгө ашыруу
боюнча отчет берүү системасынын жөнгө салынышын камсыз кылууга
тийиш».
2. 12-пункттун:
- экинчи абзацындагы «мындай укукту башка бирөөгө ыйгарып берүүгө укугу бар» деген сөздөр «банктын Директорлор кеңешинин компетенциясына кирген маселелерден тышкары,» деген сөздөр менен толукталсын;
«ченемдик укуктук актыларга ылайык» деген «ченемдик укуктук актылары аркылуу» дегенге алмаштырылсын;
- төртүнчү абзацынын бүтүндөй тексти боюнча «өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган ири активдерди,» деген сөздөр «олуттуу тобокелдикти камтыган активдерди» дегенге алмаштырылсын»;
«Өзүндө кредиттик тобокелдиктерди камтыган ири активдерди» деген
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сөздөрдөн кийинки «жана кредиттик тобокелдикти камтыган активдерди»
деген сөздөр алынып салынсын;
- «Банктын Директорлор кеңеши өзүндө кредиттик тобокелдикти
камтыган ири активдердин,» деген сөздөрдөн кийинки «кредиттик тобокелдикти камтыган активдерди» деген сөздөр алынып салынсын;
3. Жобону төмөнкү мазмундагы 12-1 жана 12-2-пункттар менен толукталсын:
«12-1. Банк, валюта тобокелдиги менен шартталган кредиттик тобокелдикке ички контролдук системасына ички аудитти, анын ичинде активдерди классификациялоону жыл сайын жүргүзүп турууга тийиш.
12-2. Банк, каржылоо жана мониторинг жүргүзүү процессине тартылган кызматкерлерди, каржылоо маселелери, анын ичинде Кыргыз
Республикасынын мыйзам талаптарын аткаруу жана жоопкерчиликтүү
каржылоо принциптерине мезгил-мезгили менен окутуп турууну жөнгө
салышы зарыл».
4. 25-пункттун бешинчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:
«Журналда
чагылдырылган
маалыматтар
Улуттук
банк
Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы № 22/9 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия
алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин ишинде түзүлгөн негизги документтердин тизмегинде көрсөтүлгөн
мөөнөттөргө ылайык сакталууга тийиш.».
5. 29-пункттун:
- биринчи абзацындагы «каржылоо боюнча адис» деген сөздөр
«банк» дегенге алмаштырылсын;
- экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- кардар/өнөктөш жөнүндө негизги маалыматтар (кардар/өнөктөш –
юридикалык жак – иштин негизги түрү, жүгүртүү каражаттарынын болжолдуу өлчөмү), валюталар боюнча кирешелер (түшкөн акчанын) түзүмү,
каржылоонун ордун жабуу планы, негизги бизнес-өнөктөштөр жана башкалар чагылдырылууга тийиш болгон толтурулган анкета/билдирме.»;
- төртүнчү абзацтагы «финансылык отчетту жана/же» деген сөздөрдөн
кийин «банктын ыңгайына жараша салык» деген сөздөр менен толукталып, андан ары текст боюнча улансын;
- алтынчы абзацтагы кашаа белгиси ичиндеги «күбөлүк же патенттин
негизинде» деген сөздөрдон кийин «250 000 сомдон ашпаган өлчөмдө
каржылоо сунушталган жеке адамдарды эске албаганда,» деген сөз менен толукталып, андан ары текст боюнча уланат;
- жетинчи абзац төмөнкү редакцияда берилсин:
«- каржылоодон пайдалануу максатын, кардардын/өнөктөштүн акча
каражаттарынын болжолдуу өлчөмүн, валюталар боюнча төлөө булактарын, каржылоонун ордун жабуу боюнча иш-чаралар планын, мөөнөттөрүн камтыган бизнес-план (эгерде кардар – юридикалык жак болсо
жана каржылоо суммасы 3 500 000 сомдон көп болсо). Мында банк,
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кредиттик тобокелдикти кыскартуу максатында, инвестициялык каржылоо, олуттуу өлчөмдө каржылоо жана кардардын/өнөктөштүн бизнесине
кылдат баа берүүнү талап кылган, каржылоонун башка түрлөрү боюнча
бизнес-планга кошумча талаптарды белгилөөгө тийиш;»;
- сегизинчи абзацтагы «ээлик кылууну тастыктаган» деген сөздөрдөн
кийин «(эгерде кыймылдуу/кыймылсыз мүлк күрөө болуп саналса)» деген
сөздөр менен толукталып, андан ары текст боюнча улансын;
- 11-абзацтагы «(каржылоо суммасы 100 000 сомдон ашпаса, 6 ай
үчүн)» деген сөздөр алынып салынсын;
- 12-абзац төмөнкү редакцияда берилсин:
«Банк, жогоруда белгиленген документтерден тышкары зарыл болгон, анын ичинде кардардын/өнөктөштүн төлөөгө жөндөмдүүлүгүнө баа
берүү үчүн талап кылынган башка документтерди (контракттар, келишимдер, сунуштама каттарды ж.б.у.с.) да талап кыла алат.»;
6. 30-пункттун бешинчи абзацындагы «башка күрөөгө» деген
сөздөрдүн алдына «эки тарап үчүн алгылыктуу болгон» деген сөздөр менен толукталып, андан ары текст боюнча улансын.
7. 34-пункттун:
- экинчи, үчүнчү абзацтарындагы «Каржылоо боюнча адис» деген
сөздөр «Банк» дегенге алмаштырылсын;
- төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- акча каражаттары. Кредиттик тобокелдикти камтыган активди алууга келип түшкөн билдирмеге талдап-иликтөөлөрдү жүргүзгөн банктын кызматкери төмөнкүдөй эң негизги суроолорго жооп берүүгө тийиш: кардар/
өнөктөш өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган активдердин ордун
жабуу үчүн жетиштүү көлөмдөгү киреше жана нак акча агымын, болжолдонуп жаткан каржылоо валютасында алууга мүмкүнчүлүгү барбы? Банк
баа берүүдө буга чейин анын туруктуу өсүшкө ээ болгон пайдасы болгонбу же сатуу көлөмү канча, мындай ийгилик келишим мөөнөтү ичинде да
туруктуу сакталабы? - мына ушул жагдайларды тактоого тийиш.
Мындан тышкары банк, кардар/өнөктөш активди өз учурунда төлөөсүн
камсыз кылуусу үчүн алмашуу курсунун өсүшүн эске алуу менен кардардын/өнөктөштүн кирешелеринин (түшкөн акчасынын) жана чыгашаларынын (анын ичинде чет өлкө валютасында) жетиштүүлүгүн аныктоосу
зарыл.
Эгерде, кардардын/өнөктөштүн кирешеси (түшкөн акчасы) келерки 12
ай ичинде айрыкча улуттук валютада түшө турган болсо, банк Улуттук
банктын ченемдик укуктук актыларынын, анын ичинде РППУ боюнча талаптарды эске алуу менен алмашуу курсунун өзгөрүүсү кардарга/
өнөктөшкө терс таасирин тийгизүүсүнөн улам валюта тобокелдиги менен шартталган кредиттик тобокелдикти эске алып, кардарга/өнөктөшкө
каржылоону чет өлкө валютасында сунуштоо максатка ылайыктуу экендигине баа берүүгө тийиш;»;
- жетинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
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«- чогуу жоопкерчиликтүү топтун мүчөлөрүнүн кепилдиги. Мында, чогуу жоопкерчиликтүү топ (мындан ары - ЧЖТ) дегенден улам, катышуучулардын – пайда табуу максатында ишкердик менен алектенген жеке
адамдардын (кеминде 3 адам) ыктыярдуу биригүүсүн түшүнүү зарыл.
ЧЖТнын мүчөлөрү топтун ар бир мүчөсүнүн милдеттенмелеринин аткарылышына биргелешип кепилдик берип, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кандай болбосун жагдайда алынган каражаттардын
толук кайтарылып берилиши үчүн жоопкерчиликтүү болуп саналышат.
ЧЖТ катышуучуларынын өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган
активди алууга берген билдирмесин кароо учурунда банк, чогуу жашап
жаткан жана/же биргелешип бизнес жүргүзгөн бир үй-бүлө мүчөлөрү
мындай топтун катышуучусу эмес экендигине көңүл бурууга тийиш.
Бир үй-бүлөнүн мүчөсү болуп саналбаган, бирок биргелешип бизнес
жүргүзгөн ЧЖТнын катышуучуларынын саны ошол топтун катышуучуларынын жалпы санынын 20 пайызынан ашпоого тийиш экендиги эске
алынышы зарыл. Бир үй-бүлө мүчөсү болуп саналбаган, бирок биргелешип бизнес жүргүзгөн ЧЖТнын катышуучусунун үлүшү мындай топко
сунушталган, өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган активдин жалпы
суммасынын 20 пайызынан ашпоого тийиш.
Ушул жобонун талабына ылайык, биргелешип бизнес жүргүзүү дегенден улам, бир нече ишкерлер (өнөктөштөр, чогуу ээлик кылуучулар
ж.б.) тартылган экономикалык иш чөйрөсүн түшүнүү зарыл. Мында,
алардын иши биргелешип өндүрүүдөн жана/же товар сатуудан, кызмат
көрсөтүүдөн пайда алууга багытталып, ошол максатта мүлк, материалдык эмес активдер, ошол ишкердин эмгеги колдонулат. Биргелешип жүргүзүлгөн бизнеске катышкандар андан түшкөн пайданы өз ара бирдей
үлүштө бөлүштүрүп, бардык орун алган тобокелдик үчүн бүтүндөй мүлкү
же алардын бөлүгү менен жооп беришет.»;
8. 35-пункттагы:
- «Каржылоо боюнча адис» деген сөздөр «Банк» деген сөзгө алмаштырылсын;
- төмөнкү мазмундагы сүйлөм менен толукталсын:
«Ушул жобонун 34-пунктунда көрсөтүлгөн талаптардын сакталбагандыгы үчүн жоопкерчилик өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган
активдерди сунуштоо чечимин кабыл алган ыйгарым укуктуу адамдарга
жүктөлөт.»;
9. Жобо төмөнкү мазмундагы 38-1-пункт менен толукталсын:
«38-1. Банк, кардарга эгерде өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган актив боюнча пландаштырылып жаткан ар айлык төлөмдөрдүн (негизги карыз жана үстөк баа/киреше) кардардын айына орточо алынган
жалпы кирешесине карата катышы кеминде 50 пайызды түзгөн шартта
гана керектөө максаттарына каржылоо сунуштай алат.»;
10. 43-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«43. Келишимди түзүү учурунда берилген каражатты кайтарып алуу22
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га байланыштуу көйгөйлөр келип чыкпашы үчүн өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган активди сунуштоонун жана анын ордун жабуунун
бардык шарттары камтылууга тийиш. Мында банк, кардарга белгиленген
мөөнөттө маалымдоо (кеминде 30 күн мурда), ошондой эле бардык өзгөрүүлөрдүн айкын статьяларын, шарттарын жана жогорку/ төмөнкү чектерин көрсөтүү менен, келишимде ал тууралуу түздөн-түз белгиленген
учурду эске албаганда, келишимдин баштапкы шарттарын бир тараптуу
негизде өзгөртүүгө укугу жок. Кардар/өнөктөш менен биргеликте өзүндө
кредиттик тобокелдикти камтыган активдин планда каралган төлөө графигин, ал боюнча үстөк ченди/кирешени аныктоодо мындай актив багытталууга тийиш болгон иш максатына, кардардын/өнөктөштүн бизнесинин
мүнөзүнө, алар сунуштаган жана банк текшерүүгө алган бизнес-планга,
акча каражаттарынын болжолдуу жылышына таянуу менен иш алып баруу зарыл. Карызды төлөө графигинде эң аз дегенде, активдин суммасы,
актив боюнча үстөк чен, сунуштоо күнү, актив боюнча карыздын негизги
суммасы, ал боюнча үстөк чен, калдыктарды пландык төлөө суммасын
көрсөтүү менен план боюнча төлөө күнү камтылууга тийиш. Төлөө графиги сунушталган каржылоо келишиминин ажырагыс бөлүгүнөн болуп саналат. Каржылоо продукттары боюнча (эмгек акы долбоорлорунун, каржылоо линияларынын алкагында, төлөм карттары боюнча овердрафттар
ж.б.у.с.) карызды төлөө графигин түзүү талап кылынбайт. »;
11. 44-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«44. Келишимде эң аз дегенде, төмөнкүлөр көрсөтүлүүгө тийиш:
- тараптардын аталышы;
- келишим предмети;
- келишим колдонулган мезгил аралыгы;
- өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган активди сунуштоонун негизги шарттары, суммасы, төлөө мөөнөтү, камсыздоо шарттары, ал боюнча үстөк чен/киреше жана эсептөө ыкмалары, активди сунуштоо формасы: нак түрдө (касса аркылуу) же нак эмес түрдө (анын ичинде банктык
төлөм карттары аркылуу кардардын/өнөктөштүн эсебине чегерүү);
- өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган активдин максаттуу багытталышы;
- тараптардын укуктары жана милдеттери;
- кардардын өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган активдин ордун
мөөнөтүнөн мурда жабууга укугу, мында банкка кайтарып берүүгө чейин
кеминде 30 күн мурда маалымдалууга тийиш. Кредит алгандан алты ай
өткөндөн кийин аны мөөнөтүнөн мурда төлөгөн учурда айыптык санкциялар колдонулбайт. ЧЖТнын катышуучусунун бири калган катышуучулар
кат жүзүндө ага макулдук берген шартта гана мөөнөтүнөн мурда төлөөгө
жол берилет;
- кардар/өнөктөш жөнүндө маалыматтарды кредиттик бюрого берүү
шарттары;
- тараптардын кимдир бирөөсү өз милдеттенмелерин бузууга жол
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бергендиги үчүн санкциялар, келишимди токтотууга түрткү берген учурлар жана шарттар.
ЧЖТнын катышуучуларынын бири өзүндө кредиттик тобокелдикти
камтыган активдин бөлүгүн мөөнөтүнөн мурда төлөгөн болсо да, топтун
курамында алынган активдин орду толук жабылганга чейин кепилдик келишими боюнча чогуу жоопкерчилик тартууну уланта берет. Чогуу жоопкерчиликтүү топтун катышуучуларынын жана банктын макулдугу болгон
шартта, ошондой эле ЧЖТнын курамынын минималдуу саны боюнча
шарттар сакталган учурда өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган активдин ага тиешелүү бөлүгүн төлөгөн катышуучу чогуу жоопкерчиликтен
бошотулушу мүмкүн.».
12. 45-пункттун:
- экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«Банк, кардарга көрсөтүлгөн тизмени сунуштап, аны менен тааныштырууга, зарылчылык келип чыккан шартта кардарга/өнөктөшкө
өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган активди, туумдарды, айыптык
төлөмдөрдү эсептөө тартибин, активди алуу/төлөө, анын ичинде банктык
төлөм карттарын пайдалануу менен алуу же төлөө шарттарын, тобокелдиктердин келип чыгышы ыктымалдыгын, эгерде актив чет өлкө валютасында алынып, бирок күтүлүп жаткан киреше (же анын бөлүгү) улуттук
валютада боло турган болсо, чет өлкө валютасынын алмашуу курсунун
өсүшү шартында төлөөгө жөндөмсүздүк жагдайынын орун алышы тууралуу түшүндүрмө берип, кардардын/өнөктөштүн макулдугун алууга тийиш.
Мында кардардын/өнөктөштүн кол тамгасы анын далилинен болуп саналат.»;
- үчүнчү абзацтын экинчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:
- «Банк мындай кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштабаган шартта, ал кардарга/өнөктөшкө түшүнүктүү болушу үчүн келишим түзүлгөн күнгө карата мындай чыгашалардын болжолдуу наркын (чегин), чыгашалар үчүнчү
жактардын пайдасына ишке ашырылып жаткандыгын чагылдыруу менен
көрсөтүүгө тийиш.»;
- жетинчи абзац төмөнкү мазмундагы сүйлөмдөр менен толукталсын:
«. Айыптык санкциялар жана туумдар Шариат стандарттарында каралган учурларда гана колдонулушу мүмкүн. Айыптык төлөмдөр (айыптык төлөмдөр, туумдар) өлчөмү каржылоо калдыгынын суммасынын
20 пайызынан ашпоого тийиш. Мында, айыптык төлөмдөр (айыптык
төлөмдөр, туумдар) түрүндө алынган акча каражаттары финансы-кредит
мекемелери менен аффилирленбеген уюмдарга кайрымдуулук максаттары үчүн багытталууга тийиш;».
13. 46-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын.
14. 47-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«47. Келишимде кардар/өнөктөш өзүндө кредиттик тобокелдикти
камтыган активди максаттуу багыттарга гана пайдалангандыгын тастыктаган финансылык отчеттун жана/же башка финансылык документтердин
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мезгил-мезгили менен берилип турушу шарты каралышы маанилүү.».
15. Жобо төмөнкү мазмундагы 50-1-пункт менен толукталсын:
«50-1. Эгерде каржылоо линиясы боюнча келишимде, каржылоонун
биринчи бөлүгү алынгандан кийин кардардын/өнөктөштүн каржылоо
линиясынын калган бөлүгүн алууга укугу же банктын каржылоо линиясынын калган бөлүгүн берүү боюнча милдеттенмеси жокко чыгарыла
тургандыгын караган норма камтылса жана бул учурда банк каржылоо
линиясы боюнча баланстан тышкаркы милдеттенмелерге потенциалдуу
жоготуулардын чыгым тартуулардын ордун жабууга кам түзбөгөн болсо,
анда банк каржылоо линиясынын экинчи бөлүгүн берүүдөн тартып жана
каржылоо линиясынын бөлүгүн ар бир жолу кезеги менен берүүдө кайталап талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү үчүн тиешелүү документтер топтомун топтоого тийиш (ушул Жобого карата биринчи тиркеменин 4, 5,
11, 15, 18-пункттары жана каржылоо линиясынын буга чейин сунушталган бөлүгүнүн максаттуу пайдаланылышы жөнүндө отчет). Эгерде мындай документтердин берилишинен алты ай өтө элек болсо, кардардын/
өнөктөштүн буга чейин сунуштаган документтери колдонулушу мүмкүн.
Мында каржылоо линиясынын кезектеги бөлүгүн берүү маселеси банктын каржылоо саясатына ылайык анын ыйгарым укуктуу органы/жагы
тарабынан чечилүүгө тийиш. Ошону менен бирге эле, тиешелүү келишимде кардардын каржылоо линиясынын сунуштоо жагында бардык
шарттарга макулдугун билдирген, алар ага түшүнүктүү экендигин далилдеген кол тамгасы коюлууга тийиш.»;
16. 51-пункттагы кашаанын ичиндеги «(бланктык негизде)» деген
сөздөр алынып салынсын.
17. 53-пункттагы «кардардын/өнөктөштүн» деген сөздөрдөн кийин кашаанын ичиндеги «(эгерде кардар/өнөктөш - резидент эмес болсо, анын
бизнеси Кыргыз Республикасынын аймагында жүргүзүлүүгө тийиш)» деген сөздөр «анын ичинде валюта тобокелдиги менен шартталган кредиттик тобокелдикке талдап-иликтөөлөр (эгер каржылоо чет өлкө валютада
берилген болсо),» деген сөздөргө алмаштырылсын.
18. 63-пункттун:
- биринчи абзацындагы «бланктык болуп эсептелинет» деген сөздөр
алынып салынсын жана сүйлөм «Эмгек акы долбоорлорунун алкагында
төлөм карттары боюнча овердрафттарды эске албаганда,» деген сөздөр
менен башталып, андан ары текст боюнча уланат;
- экинчи абзацтагы «(кеминде эки жыл)» деген сөздөрдөн кийин «(кеминде 12 ай колдонууга тийиш болгон, 250 000 сомдон ашпаган өлчөмдөгү активдерди эске албаганда,)» деген сөздөр менен толукталсын;
19. 66-пункттун экинчи абзацындагы «150 000» деген сан «250 000»
дегенге алмаштырылсын.
20. 68-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«Банк, айына кеминде бир жолу (чет өлкө валютасынын расмий алмашуу курсу ай ичинде 5 жана андан көп пайызга өзгөргөн шартта - дароо)
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чет өлкө валюталарынын сомго карата алмашуу курсунун өзгөрүүсүнүн
валюталык тобокелдик менен шартталган кредиттик тобокелдикке дуушарланган активдерге тийгизген таасирине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүүгө тийиш. Талдап-иликтөөлөрдүн негизинде банк валюта алмашуу
курсунун өзгөрүшүнөн улам келип чыгышы мүмкүн болгон жоготууларды (чыгымдарды), валюталардын өзгөрүшүнүн кардардын/өнөктөштүн
төлөөгө жөндөмдүүлүгүнө таасирин аныктоого тийиш.»;
21. Жобо төмөнкү мазмундагы 68-1, 68-2, 68-3, 68-4-пункттар менен
толукталсын:
«68-1. Банк мезгил-мезгили менен колдонулуп жаткан активдерге
мониторинг жүргүзүп турууга тийиш. Активге мониторинг жүргүзүү мезгил аралыгы (анын ичинде жеринде барып) активдин суммасына жана
түрүнө, ошондой эле классификациялоо категориясына жараша банк
тарабынан өз алдынча аныкталат. Мында банк, жеринде барып мониторингди төмөнкү учурларда ишке ашырып турууга тийиш:
- суммасы банктын таза суммардык капиталынын бир пайызынан ашкан активдер үчүн жарым жылда кеминде бир жолу;
- калган активдер үчүн жылына кеминде бир жолу.
Активди төлөөнүн күтүлүп жаткан мезгил ичинде ага мониторинг жүргүзүү жөнүндө отчетто (орто жана узак мөөнөткө берилген активдер боюнча - келерки 12 ай ичинде) кардардын/өнөктөштүн күтүлүп жаткан кирешелериндеги (түшкөн акчадагы) өзгөрүүлөр (чет өлкө валютасындагы
активдер үчүн), кардардын/өнөктөштүн ишиндеги өзгөрүүлөр, активдин
ошол учурдагы статусу, каржылоо келишиминин шарттарынын сакталышы, ал эми күрөөгө мониторинг жүргүзүүдө - анын абалы, сакталышын
камсыздоо шарттары, ошондой эле кардардын/өнөктөштүн активдин ордун өз учурунда жаба алышын аныктоо максатында башка жагдайлар
жана факторлор чагылдырылууга тийиш.
68-2. Башка финансы-кредит мекемелерине активдерди сунуштаган
банк ошол финансы-кредит мекемелеринин кардары/өнөктөшү берген
маалыматтардын тактыгына кылдат талдап-иликтөөнү, ошондой эле
активдерге ырааттуу мониторингди (анын ичинде жеринде барып) жүргүзүүгө тийиш.
68-3. Кароого алуунун жыйынтыгы боюнча тиешелүү чечим кабыл
алууда банк жетекчилигине ай сайын - тиешелүү сунуштар менен талдап-иликтөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча жалпыланган маалыматтар, ал
эми чейрек сайын - тиешелүү сунуштар чагылдырылган мониторинг жыйынтыгы боюнча жалпы маалыматтар камтылган отчеттор сунушталып
турат.
68-4. Мониторинг боюнча отчетко тиешелүү тастыктоочу документтер
кошо тиркелүүгө тийиш. Каржылоо боюнча адис көйгөйлүү маселелер
аныкталган шартта аны б банк жетекчилигине дароо билдирип, зарыл
болгон учурда өзүндө тобокелдикти камтыган ошол активди классификациялоо категориясын кайра карап чыгууну сунуштоого тийиш. Өзүндө
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кредиттик тобокелдикти камтыган актив боюнча төлөмдөр кечиктирилсе
же мындай активди классификациялоо начарлаган шартта, ага айына
кеминде бир жолу мониторинг жүргүзүп туруу зарыл (кардардын/өнөктөштүн ошол учурдагы финансылык абалына, кардар/өнөктөш менен
байланыш түптөө жагында).»;
22. 70-пункттун:
- бешинчи абзацынын аягы «, анын ичинде эгерде каржылоо чет өлкө
валютасында берилген болсо;» деген сөздөр менен толукталсын;
- 11-абзацтагы кашаанын ичиндеги «(келишимдер, кабыл алуу актылары, эсеп-фактуралар, коштомо каттары ж.б.у.с.)» деген сөздөрдүн алдына «эгерде болгон болсо» деген сөздөр кошулсун;
- 11-абзацы «250 000 сомдон ашпаган өлчөмдөгү активди эске албаганда,» деген сөздөр менен башталып, андан ары текст боюнча улансын.
23. 72-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«Топко берилген активдерди эске албаганда, камсыздоо катары гарантия (кепилдик) бирден-бир камсыздоо катары колдонулган учурда,
банк гарантиялык милдеттенмелерди аткаруу жөндөмдүүлүгүн аныктоо
максатында, гаранттын (кепилдик берүүчүнүн) финансылык абалына
кылдат талдап-иликтөөнү жүргүзүүсү зарыл.»;
24. 73-пункттун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«Күрөөгө коюлган мүлктүн сакталышына туруктуу контролдукту жүргүзүү жана анын ошол учурдагы наркынын өзгөрүүсүнө таасир эткен
жагдайларды аныктоо максатында банк, күрөө жайгашып турган жерге
баруу менен мониторинг жүргүзүп турууга тийиш. Мониторинг жүргүзүү
мезгил аралыгы күрөөнүн түрүнө, өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган активге мониторинг жүргүзүү мөөнөттөрүнө жараша, бирок жылында
кеминде бир жолу ишке ашырып турууга тийиш. Күрөөгө мониторинг жүргүзүү мезгил аралыгы күрөө саясатына ылайык жана активдин сапатына
жана башка факторлорго, анын ичинде жарым жылда кеминде бир жолу
мониторинг жүргүзүлүп турууга тийиш болгон кыймылдуу мүлктү эске
албаганда, жоготуу тобокелдигин эске алуу менен күрөө түрүнө жараша
банк тарабынан өз алдынча аныкталат. Эгерде актив жүгүртүүдөгү товарлар түрүндөгү күрөө менен 40 жана андан көп пайызда камсыздалган
болсо - ай ичинде кеминде бир жолу, ал эми камсыздоо 40 пайызга жетпесе, чейрек ичинде кеминде бир жолу мониторинг жүргүзүлүүгө тийиш.
Күрөөлүк мүлктүн сакталышына банк тарабынан контролдуктун камсыз
кылынышы милдеттүү шарт катары каралууга тийиш. Мында, айрыкча
төмөнкү учурларга өзгөчө көңүл буруу зарыл:»;
25. 74-пункттун:
- жетинчи абзацындагы «мөөнөтүн узартуу» деген сөздөр «реструктуризациялоо» деген сөзгө алмаштырылсын;
- төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:
«Банктын тиешелүү ички ченемдик документтеринде (саясаттар,
жол-жоболор ж.б.) проблемалуу активдер менен иш алып баруу тарти27
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би, анын ичинде активдерди реструктуризациялоо тартиби, кардардын/
өнөктөштүн сунушталган каржылоонун ордун жабуу дараметине кошумча талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү, ошондой эле зарыл болгон шартта,
ал кардардын/өнөктөштүн укугуна кедергисин тийгизип, анын милдеттенмелерин көбөйтпөсө, каржылоону реструктуризациялоонун алдын ала
шарттары (мисалы, каржылоо боюнча карызды төлөөгө минималдуу бир
жолку төлөм, кардар/өнөктөш тарабынан анын каржылоону төлөө жөндөмдүүлүгүн тастыктаган документтер, кошумча камсыздоо ж.б.) чагылдырылууга тийиш. Банкка аффилирленген жактарды жана инсайдерлерди жыл ичинде экиден көп жолу реструктуризациялоого тыюу салынат.
Активди кайталап реструктуризациялоо чечими банк башкармасы тарабынан кабыл алынат.»;
26. 1-тиркеменин:
- биринчи пункттун 14-абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган активдин ордун жабуу
булактары (баштапкы: валюталар боюнча, экинчи) жана төлөө планы;»;
- бешинчи пункттагы «иштин узактыгы» деген сөздөрдөн кийин «ошондой эле» деген сөздөр кошулсун;
«(эгерде кардар/өнөктөш - жеке адам болсо)» деген сөздөрдөн кийин
«валюталар боюнча» деген сөздөр кошулсун.
- 8-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«8. Бизнес-план (эгерде кардар/өнөктөш - юридикалык жак болсо
жана каржылоо суммасы 3 500 000 сомдон көптү түзсө же инвестициялык
долбоор/бизнес каржыланып жатса).»;
- 9-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«9. Аларга 250 000 сомдон ашпаган өлчөмдө каржылоо сунушталган
жеке адамдарды эске албаганда, мамлекеттик органдардан каттоодон
өткөндүгү жөнүндө документ (эгерде кардар-өнөктөш - юридикалык жак
же күбөлүктүн, патенттин негизинде ишкердикти жүргүзгөн жеке адам
болсо).»;
- 19-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«19. 250 000 сомдон ашпаган өлчөмдөгү каржылоону эске албаганда,
каржылоо максаттарына жараша, тиешелүү документтер (келишимдер,
кабыл алуу актылары, эсеп-фактуралар, коштомо каттар ж.б.) менен тастыкталган каржылоонун максаттуу пайдаланылышы жөнүндө отчет.»;
- Гаранттын же кепилдиктер бөлүгүнүн 34-пункту төмөнкү редакцияда
берилсин:
«34. Гаранттын акыркы жыл үчүн финансылык отчету (эгерде, гарантия бирден-бир камсыздоо болуп саналса).».
27. 6-тиркеменин:
- «Банктын кардарынын/өнөктөшүнүн укугу» Банктын кардарларынын/өнөктөштөрүнүн укуктарынын, чыгашаларынын (төлөмдөрүнүн) тизмеги жана айыптык санкциялар» бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин:
«
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Банктын кардарынын/өнөктөшүнүн укуктары
Келишимге кол койгон учурдан активди алганга чейин
кредиттик тобокелдикти камтыган активди алуудан
акысыз негизде баш тартууга (банк каржылоонун чегинде активдерди сатып алган учурларды эске албаганда)
Келишим долбоорун жана ага тиркелген бардык документтерди колуна алып, банктан тышкары юридикалык консультация алуу үчүн кайрылууга, мында кардар/өнөктөшкө келишим менен таанышууга кеминде
үч күн убакыт берилүүгө тийиш

Ушул жобонун
талаптарына
ылайык,
кардардын
милдеттүү укуктары кредиттик
келишимде так
чагылдырылууга тийиш

Өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган актив боюнча төлөмдөрдү, туумдарды, айыптык санкцияларды эсептөө жана төлөм карттарын пайдалануу менен
өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган активди
алуу/төлөө тартиби боюнча түшүндүрмөлөрдү алууга
Чет өлкө валютасында алынган, андан улуттук валютада киреше алуу күтүлүп жаткан өзүндө кредиттик
тобокелдикти камтыган активди алууга байланыштуу
тобокелдиктер боюнча түшүндүрмө алууга
Келишим жана ушул тизме түзүлүүчү (таризделинүүчү) тилди тандоо (мамлекеттик же расмий)
- «Банктын кардарынын/өнөктөшүнүн өзүндө кредиттик тобокелдикти
камтыган актив боюнча чыгашалары (төлөмдөрү). Банктын кардарларынын/өнөктөштөрүнүн укуктарынын, чыгашаларынын (төлөмдөрүнүн)
тизмеги жана айыптык санкциялар» бөлүгүнүн үчүнчү абзацы төмөнкү
редакцияда берилсин:
«
Банктын кардарынын/өнөктөшүнүн өзүндө кредиттик тобокелдикти
камтыган актив боюнча чыгашалары (төлөмдөрү)
Эгерде
мындай кызмат көрсөтүүлөр
банк тарабынан сунушталган учурларда көрсөтүлөт. Банк, мындай кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштабаган шартта, келишим
түзгөн күнгө карата мындай чыгашалардын
болжолдуу наркы көрсөтүлөт.
»;
- «(Каржылоо боюнча адистин аты-жөнү)» деген сөздөр «(Банктын
ыйгарым укуктуу кызматкеринин аты-жөнү)» дегенге алмаштырылсын.
Үчүнчү жактардын пайдасына төлөмдөр (камсыздандыруу, нотариустун
кызмат
көрсөтүүлөрү
жана башкалар)
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-жылдын 26-октябрындагы № 63/1

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
10,00 пайыз өлчөмүндө (өзгөртүүсүз) белгиленсин.
2. Токтом 2015-жылдын 27-октябрынан 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 				
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Т.Абдыгулов
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-жылдын 28-октябрындагы № 64/5

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамынын 43-беренесине, «Кыргыз Республикасындагы
банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын 11 жана 39-1-беренелерине
таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы
токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна сунушталган
өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин:
–– 2012-жылдын 29-августундагы № 36/2 «Кыргыз Республикасынын
коммерциялык
банктарынын
жана
микрофинансылык
компанияларынын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/
операциялары жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу;
–– 2012-жылдын 4-июлундагы № 28/7 «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан
көзөмөлдөнгөн коммерциялык банктардын жана башка финансыкредит мекемелеринин күрөөгө коюлган мүлк менен иштөө
тартибин» бекитүү жөнүндө;
–– 2004-жылдын
21-июлундагы
№
18/3
«Активдерди
классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын чыгым
тартуулардын ордун жабууга резервке тиешелүү чегерүүлөр
жөнүндө» жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу.
2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
–– токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
–– расмий жарыялангандан кийин бул токтомдун Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын реестринде
чагылдырышы үчүн аны Кыргыз Республикасынын Юстиция
министрлигине жөнөтсүн.
4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул
токтом менен коммерциялык банктарды, адистештирилген финансы31
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кредит мекемеси «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы»
ААКсын, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын,
микрокаржылоо уюмдарын, кредиттик союздарды тааныштырсын.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун
басары, айым Л.Орозбаевага ыйгарылсын.

Төрага					
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 28-октябрындагы
№ 64/5 токтомуна карата тиркеме
Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна
өзгөртүүлөр жана толуктоолор
1. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-августундагы
№ 36/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана
микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз мүлк менен айрым
бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын
коммерциялык банктарынын жана микрофинансылык компанияларынын
кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө»
жобонун:
- 3-пунктунун:
а) пунктчасындагы «, ажыратып алуунун» деген сөз алынып салынсын;
б) пунктчасы «, мында мындай активдерди амортизациялоо
токтотулууга тийиш.» деген сөздөр менен толукталсын;
жетинчи абзацы төмөнкү мазмундагы сүйлөм менен толукталсын:
«Тооруктарда
мүлк
сатып
өткөрүлбөгөн
учурда,
Кыргыз
Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган тартипте
белгиленген нарк адилеттүү нарк катары эсептелинет»;
- 5-пункттагы «үч жылдан» деген сөздөр «менчик укугу келип
чыккандан кийинки эки жылдан» деген сөздөргө алмаштырылсын;
- 6-пунктунун а) пунктчасындагы «укук» деген сөздүн алдына
«менчикке» деген сөз кошулсун;
- 8-пунктунун г) пунктчасы «алар болгон шартта,» деген сөздөр менен
башталып, андан ары текст боюнча улансын;
- 11-пункттун биринчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:
«Банк, башка кыймылсыз мүлктү күтүүгө байланыштуу келип чыккан
чыгашалардын ордун жабуу үчүн ушул жобонун 5-пунктунда көрсөтүлгөн
мөөнөттөн ашпаган мөөнөткө ижара келишимин (келишимдин формасын,
мында мүлк убактылуу ээликке жана/же убактылуу пайдаланууга
өткөрүлөт) түзүүгө укуктуу.»;
- 12-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«12. Келечекте экономикалык пайданын түшүүсүн шарттаган жана
анын наркын арттырышы мүмкүн болгон башка кыймылсыз мүлктүн
абалын жакшыртууга кошумча чыгашалар, эгерде банктын көргөн
аракеттери кыймылсыз мүлк менен операциялардан пайда көрүүгө
багытталбаган шартта гана бекитилиши мүмкүн.»;
- 20-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
33

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 9, 2015

«20. Ушул Жобонун 3-пунктунун а) пунктчасында көрсөтүлгөн
кыймылсыз мүлк, жобонун 5-бөлүгүнүн талабына ылайык «Башка
менчик» категориясына кабыл алынган күнгө карата кыймылсыз мүлктү
сатуу боюнча болжолдуу чыгашаларды эсептеп алып салуу аркылуу,
күрөөлүк мүлктөн өндүрүүнү жүргүзүүнүн соттук эмес тартибинин
алкагында «Башка менчик» категориясына кабыл алынган учурда гана
баланста мүлктүн адилет наркы боюнча таанылууга тийиш (ачык тоорук
өткөрүлбөгөндүгүнөн улам, кыймылсыз мүлктү баланска кабыл алууну
эске албаганда).»;
- 22-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«22. Күрөөлүк мүлктөн соттук эмес тартипте өндүрүүнү жүргүзүүнүн
алкагында, кыймылсыз мүлк ал боюнча банктын балансына кабыл
алынган сумманын кредит боюнча карыздан ашып кетиши, банктын артып
калган акча каражаттарын күрөө коюучуга кайтарып берүү жагындагы
милдеттенмеси болуп саналат. Келип чыккан айырма кыймылсыз мүлк
сатып өткөрүлгөн шартта күрөө коюучуга төлөнүп берилүүгө тийиш.»;
- 23-пункттагы «же» деген сөз «жана» деген сөзгө алмаштырылсын;
- 27-пункттун:
биринчи абзацындагы «күрөөлүк мүлктөн» деген сөздөр «күрөөлүк
мүлктөн өндүрүүнү жүргүзүү» дегенге алмаштырылсын.
төмөнкү мазмундагы г) пунктчасы менен толукталсын:
«г) өткөрүлбөгөн ачык тооруктардын жыйынтыгы чыгарылган болсо.»;
- 28-пункттун экинчи сүйлөмү алынып салынсын.
- 31-пунктунун в) пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:
«в) банк, мүлккө ээлик кылууга байланыштуу тобокелдиктердин
жана сый акылардын олуттуу бөлүгүн сатып алуучуга өткөргөн, башкача
айтканда, мүлктү пайдалануу жана ага ээлик кылуу укугун өткөрүп берген.
Банктын мүлккө ээлик кылууга катышуу деңгээли операцияны «сатуу»
катары аныктоо үчүн маанилүү фактор болуп саналат.
Жогоруда көрсөтүлгөн шарттардын бардыгы бир эле учурда
аткарылган шартта, банк активди баланста кардарга берилген кредит
катары эске алышы мүмкүн.»;
37-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«Банк, пайдаланылбай өзүнчө турган бүтүндөй банктык жайды
сыяктуу эле, анын бир бөлүгүн ижарага/субижарага тапшырууга укуктуу.
Мында, банк жана анын бөлүмдөрү жайгашып турган банктык жай
өзүнчө бөлүнүп, техникалык жактан талаптагыдай жабдылып, турак эмес
жайларды пайдалануунун коопсуздук техникасы боюнча белгиленген
талаптарга ылайык келүүгө тийиш. Банктар пайдаланылбай турган
банктык жайларды ижарага/субижарага берген жана/же ижарачыларды
алмаштырган ар бир учурда ижарачы/субижарачы, ижарага канча
мөөнөткө тапшыргандыгы тууралуу маалыматтарды Улуттук банктын
Тышкы көзөмөл башкармалыгына кат жүзүндө билдирип турууга тийиш.».
2. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы № 28/7
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана
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иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктардын жана
башка финансы-кредит мекемелеринин күрөөлүк мүлк менен иш алып
баруу тартибин бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр
жана толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө
салынган коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит
мекемелеринин күрөөлүк мүлк менен иш алып баруу тартибинин:
- бүтүндөй тексти боюнча «рыноктук» деген сөз тиешелүү
жөндөмөлөрдөгү «адилет» деген сөзгө алмаштырылсын;
- 23-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«23. Банк/ФКМдин (күрөө кармоочунун) карыз алуучу (күрөө коюучу)
ортосунда өз ара мамиле күрөө келишими, ошондой эле зарылчылык
келип чыккан шартта төмөнкүлөр менен таризделинет:
- күрөө келишими же кыймылдуу мүлккө карата соттук эмес тартипте
күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү шарттарын камтыган макулдашуу
менен;
- эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана күрөөлүк
мүлк жайгашып турган башка өлкөнүн мыйзамдарында күрөө предметинен
өндүрүүнү жүргүзүүнүн соттук эмес тартиби каралган болсо, кыймылсыз
мүлккө карата соттук эмес тартипте күрөө предметинен өндүрүүнү
жүргүзүү боюнча нотариалдык жактан тастыкталган макулдашуу менен.»;
- төмөнкү мазмундагы 23-1-пункт менен толукталсын:
«23-1. Күрөө кармоочунун талаптарын соттук эмес тартипте
канааттандыруу жөнүндө макулдашууда, карыз алуучунун карызын
төлөөнүн эсебине кабыл алынган кыймылсыз мүлктү сатып өткөрүү
боюнча тоорук өткөрүү чечимин кабыл алгандан кийин, бирок Улуттук банк
Башкармасынын 2012-жылдын 29-августундагы № 36/2 токтому менен
бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын
жана микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз мүлк менен
айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобонун талаптарына
ылайык анын адилет наркын аныктоо үчүн тоорук башталганга чейин
кыймылсыз мүлккө көз карандысыз кесипкөй баалоочулар баа берүүгө
тийш экендигин караган норма камтылышы зарыл.».
3. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3
«Активдерди классификациялоо, потенциалдуу жоготуулардын жана
чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр
жөнүндө» жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу» токтомуна
төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген, «Активдерди
классификациялоо, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым
тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр
жөнүндө» жобонун:
- 9.2.-пунктунун б) пунктчасындагы «үч жыл» деген сөз «менчик укугу
келип чыккандан кийинки эки жыл» деген сөздөргө алмаштырылсын.
35

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 9, 2015
КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-жылдын 28-октябрындагы № 64/7

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-февралындагы
№ 13/12 «Аффинаждалган алтындан жана күмүштөн даярдалган,
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эмитирлеген өлчөнгөн
куймалардын Улуттук банк тарабынан сатылышы жана кайра
сатылып алынышы эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна
толуктоо киргизүү жөнүндө»
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине таянуу менен Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-февралындагы
№ 13/12 «Аффинаждалган алтындан жана күмүштөн даярдалган, Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы эмитирлеген өлчөнгөн куймалардын
Улуттук банк тарабынан сатылышы жана кайра сатылып алынышы
эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй толуктоо
киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген Аффинаждалган алтындан
жана күмүштөн даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
эмитирлеген өлчөнгөн куймалардын Улуттук банк тарабынан сатылышы
жана кайра сатылып алынышы эрежелери төмөнкү мазмундагы 2-1 пункт
менен толукталсын:
«2-1. Улуттук банк, аффинаждалган алтындан жана күмүштөн
даярдалган, Улуттук банк тарабынан эмитирленген, өлчөнгөн
куймалардын сакталышын камсыз кылуу максатында калкка
аффинаждалган алтындан даярдалган алтын жана күмүш куймаларды
сактоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштайт.».
2. Юридика башкармалыгы:
–– токтомдун Улуттук банктын расмий сайтына жарыяланышын
камсыз кылсын;
–– расмий жарыялангандан кийин бул токтомдун Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
реестринде чагылдырылышы үчүн аны Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
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3. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
4. Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы ушул токтом менен
Улуттук банктын областтык башкармалыктарын тааныштырсын.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун
басары, айым Б.Ж. Жеенбаевага ыйгарылсын.
Төрага					
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-жылдын 2-ноябрындагы № 65/1

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым
ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоону
киргизүү тууралуу
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 сунуш
кылынган өзгөртүүлөр жана толуктоо (кошо тиркелет) бекитилсин:
–– 2009-жылдын 28-декабрындагы № 51/6 «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;
–– 2014-жылдын 24-сентябрындагы № 42/8 «Ислам банк иши
жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө
ашырган микрофинансылык уюмдар тарабынан активдерди
классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым
тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр
жөнүндө» Жобону бекитүү тууралуу»;
–– 2003-жылдын 22-октябрындагы № 31/3 «Кыргыз Республикасында
жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды
кабыл алууну жүзөгө ашырууга укугу жок микрофинансылык
уюмдардын активдерди классификациялоо жана потенциалдуу
жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган кам
түзүүсүнүн жалпы принциптери жөнүндө» жобо тууралуу»;
–– 2014-жылдын 23-апрелиндеги № 16/3 «Ислам банк иши жана
каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө
ашырган кредиттик союздарда активдерди классификациялоо
жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун
жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобону
бекитүү тууралуу»;
–– 2006-жылдын 12-апрелиндеги № 10/6 «Кредиттик союздарда
кредиттерди классификациялоо жөнүндөгү» Жобонун жаңы
редакциясын бекитүү тууралуу».
2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
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–– токтомдун Улуттук банктын расмий сайтына жарыяланышын
камсыз кылсын;
–– расмий жарыялангандан кийин бул токтомдун Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
реестринде чагылдырылышы үчүн аны Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул
токтом менен «ЭкоИсламикБанк» ЖАКты, «Ислам экономикасын, финансы
жана индустриясын өнүктүрүү ассоциациясы» юридикалык жактар
бирикмесин, Микрокаржылоо уюмдар ассоциациясын, микрокаржылоо
уюмдарын, «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсын,
Кредиттик союздар жана кооперативдер улуттук ассоциациясын,
Кыргызстандын кредиттик союздар жана кооперативдер ассоциациясын,
«Баракат» билим берүү борбору» ЖЧКсын тааныштырсын.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун
басары, айым Л.Дж. Орозбаевага ыйгарылсын.

Төрага					
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 2-ноябрындагы
№ 65/1 токтомуна карата
тиркеме
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик
укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоо
1. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы
№ 51/6 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик
укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана
каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууда активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана
чыгым тартуулардын ордун жабууга камдарга тиешелүү чегерүүлөр
жөнүндө» жобонун:
- 32-пунктунун б) пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда берилсин:
«б) Кыймылсыз мүлк үчүн - менчик укугу келип чыкан учурдан тартып
эки жыл.».
2. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-сентябрындагы
№ 42/8 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдар тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана
чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр
жөнүндө» Жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр
киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана
каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрокаржылоо уюмдарынын активдерди классификациялоо, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган
камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобонун:
- жобонун аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:
«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдар тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр
жөнүндө» жобо»;
- 23-пунктунун он экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- кардар-жеке адамдын, анын ичинде жеке ишкердин Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн максаттуу мамлекеттик программалары
боюнча каржыланган активдерди эске албаганда башка финансы-кредит
мекемелеринде кайсы болбосун башка актив боюнча орду жабылбаган
карызы болсо. Эскертүү: бул абзацта белгиленген талап эмгек акы долбоорунун алкагында овердрафтка таркатылбайт;»;
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- 29-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«29. Эгерде ал микрокаржылоо уюмдар тарабынан төмөнкү мөөнөттөр өткөндөн кийин да сатылбаган болсо, башка менчик жоготуу катары
классификацияланат:
1) кыймылдуу мүлк үчүн - бир жыл;
2) кыймылсыз мүлк үчүн - менчик укугу келип чыккан учурдан тартып
эки жыл.».
3. Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 22-октябрындагы
№ 31/3 «Кыргыз Республикасында жеке адамдардан жана юридикалык
жактардан аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырууга укугу жок микрофинансылык уюмдарынын активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган кам
түзүүсүнүн жалпы принциптери жөнүндө» жобо тууралуу» токтомуна
төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасында
жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл
алууну жүзөгө ашырууга укугу жок микрофинансылык уюмдарынын активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым
тартуулардын ордун жабууга каралган кам түзүүсүнүн жалпы принциптери жөнүндө» жобонун:
- 4.1.2-пунктунун үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Кыймылсыз мүлк үчүн - менчик укугу келип чыккан учурдан тартып
эки жыл.».
4. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 23-апрелиндеги
№ 16/3 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын
ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобону
бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана
каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда активдерди классификациялоо жана потенциалдуу
жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабуу үчүн каралган камга
тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобонун:
- 16-пунктунун он төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- кардар-жеке адамдын, анын ичинде жеке ишкердин Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн максаттуу мамлекеттик программалары
боюнча каржыланган активдерди эске албаганда, башка финансы-кредит мекемелеринде кайсы болбосун башка актив боюнча орду жабылбаган карызы болсо. Эскертүү: бул абзацта белгиленген талап эмгек акы
долбоорунун алкагында овердрафтка таркатылбайт;»;
- 23-пункттун 2-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:
«2) кыймылсыз мүлк үчүн - менчик укугу келип чыккан учурдан тартып
эки жыл.».
5. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 12-апрелиндеги
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№ 10/6 «Кредиттик союздарда кредиттерди классификациялоо жөнүндө»
жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кредиттик союздарда
кредиттерди классификациялоо жөнүндө» жобо:
- төмөнкү мазмундагы 3.11-пункт менен толукталсын:
«3.11. Кредиттик союздарда башка менчикти классификациялоо:
1) кредиттик союздардын башка менчиги, башкача айтканда кредиттердин же кредиттерге окшош келген активдердин ордун жабууга кабыл
алынган менчик (мүлк), баланста таанылгандан кийин дароо эле субстандарттык катары классификацияланууга тийиш;
2) эгерде ал кредиттик союз тарабынан төмөнкү мөөнөттөр өткөндөн
кийин сатылбаса, башка менчик жоготуу катары классификацияланат:
- кыймылдуу мүлк үчүн - бир жыл;
- кыймылсыз мүлк үчүн - менчик укугу келип чыккан учурдан тартып
эки жыл.».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-жылдын 2-ноябрындагы № 65/2

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 12-майындагы № 27/8
«Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө»
жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана
толуктоолорду киргизүү жөнүндө
Төлөм системалары башкармалыгы тарабынан сунушталган
маалыматты карап көрүп, ошондой эле электрондук акчаны
пайдалануучулар
укугун
коргоо
максатында
жана
Кыргыз
Республикасында 2015-жыл Улуттук экономиканы чыңдоо жылы катары
жарыяланышын эске алуу менен электрондук акча менен иш алып барууга
байланыштуу бизнести колдоого алуу үчүн Кыргыз Республикасынын
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана
43-беренелеринин негизинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 12-майындагы
№ 27/8 «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобону
бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор
киргизилсин:
4-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«4. Коммерциялык банктар жана төлөм системасынын операторлору
электрондук акча эмиссиясы боюнча ишмердүүлүгүн 2016-жылдын
1-мартына чейинки мөөнөттө «Кыргыз Республикасында электрондук
акча жөнүндө» жобонун талаптарына ылайык келтиришсин.».
- токтом төмөнкү мазмундагы 4-1-пункт менен толукталсын:
«4.1. Төлөм системасынын операторлору:
- жаңы электрондук акча эмиссиясы боюнча иш багытын токтотушсун;
- колдонуудагы электрондук акча процессингин, аларды жайылтуу
жана төлөө ишин «Кыргыз Республикасында электрондук акча
жөнүндө»жобонун талаптарына ылайык ишке ашырсын.
2. Юридика башкармалыгы:
–– бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
–– расмий
жарыялангандан
кийин
токтомдун
Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
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реестринде чагылдырылышы үчүн аны Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
4. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Улуттук
банктын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана
Баткен областындагы өкүлчүлүгүн, төлөм системасынын операторлорун,
төлөм уюмдарын жана республиканын коммерциялык банктарын
тааныштырсын.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун
басары, айым Б.Ж.Жеенбаевага ыйгарылсын.

Төрага 					
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 14 октября 2015 года № 62/1

О внесении изменений и дополнений 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 изменения и дополнения в cледующие постановления
Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):
–– «О новой редакции Положения «О лицензировании кредитных союзов» от 4 мая 2005 года № 14/3;
–– «О Положении «О создании микрокредитных компаний и микрокредитных агентств в Кыргызской Республике» от 11 сентября
2002 года № 37/2;
–– «О Положении «О лицензировании, реорганизации и ликвидации микрофинансовых компаний на территории Кыргызской
Республики» от 31 января 2007 года № 5/1.
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 микрофинансовых организаций и кредитных союзов, 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 Л.Орозбаеву.
Председатель 				
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 14 октября 2015 года № 62/1

Изменения и дополнения
в некоторые постановления Правления
Национального банка Кыргызской Республики
I. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О новой редакции Положения «О лицензировании кредитных союзов» от 04.05.2005 года № 14/3, следующие изменения и дополнения:
- в названии постановления слова «О новой редакции Положения»
заменить словами «О Положении»;
- в пункте 1 слова «новую редакцию Положения» заменить словом
«Положение»;
в Положении «О лицензировании кредитных союзов», утвержденном
вышеуказанным постановлением:
в пункте 10.3.:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) прекращения деятельности кредитного союза;»;
- Положение дополнить пунктами 10.3-1. и 10.3-2. следующего содержания:
«10.3.-1. Не допускается принятие решения о самоликвидации, если
кредитный союз не выполнил все обязательства перед кредиторами, в
том числе перед финансово-кредитными учреждениями.
10.3.-2. Кредитный союз в течение трех дней после получения решения Национального банка об отзыве лицензии должен сдать оригинал
лицензии (включая дополнительную лицензию) Национальному банку.».
II. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О Положении «О создании микрокредитных
компаний и микрокредитных агентств в Кыргызской Республике» от 11
сентября 2002 года № 37/2, следующие дополнения:
- название постановления и пункт 1 после слов «О создании» дополнить словами «и деятельности»;
в Положении «О создании и деятельности микрокредитных компаний
и микрокредитных агентств в Кыргызской Республике», утвержденном
вышеуказанным постановлением:
- Положение дополнить пунктом 8.2.-1. следующего содержания:
«8.2.-1. Не допускается принятие решения о ликвидации в добровольном порядке, если МКК и МКА не выполнили все обязательства пе46
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ред кредиторами, в том числе перед финансово-кредитными учреждениями.».
III. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О Положении «О лицензировании, реорганизации и ликвидации микрофинансовых компаний на территории Кыргызской
Республики» от 31 января 2007 года № 5/1, следующие дополнения:
в Положении «О лицензировании, реорганизации и ликвидации микрофинансовых компаний на территории Кыргызской Республики»,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
- Положение дополнить пунктом 10.2.-1. следующего содержания:
«10.2-1. Не допускается принятие решения о ликвидации в добровольном порядке, если МФК не выполнили все обязательства перед кредиторами, в том числе перед финансово-кредитными учреждениями.».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 14 октября 2015 года № 62/2

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«О некоторых нормативных актах Национального банка
Кыргызской Республики» от 28 июня 2006 года № 19/4
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 некоторых нормативных актах Национального
банка Кыргызской Республики» от 28 июня 2006 года № 19/4 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 микрокредитных компаний, микрокредитных агентств, Ассоциации микрофинансовых организаций,
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 Л.Орозбаеву.
Председатель 				
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 14 октября 2015 года №62/2

Изменения и дополнения в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«О некоторых нормативных актах Национального банка
Кыргызской Республики» от 28 июня 2006 года № 19/4
Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «О некоторых нормативных актах Национального банка
Кыргызской Республики» от 28 июня 2006 года № 19/4 следующие изменения и дополнения:
в Положении «О минимальных требованиях к проведению внешнего аудита микрофинансовых организаций в Кыргызской Республике»,
утвержденное вышеуказанным постановлением:
- по всему тексту слово «НБКР» заменить словами «Национальный
банк» в различных падежных формах;
- преамбулу Положения изложить в следующей редакции:
«Настоящее Положение «О минимальных требованиях к проведению внешнего аудита микрофинансовых организаций в Кыргызской
Республике» (далее – Положение) разработано в соответствии с
Законами Кыргызской Республики «О микрофинансовых организациях в
Кыргызской Республике», «Об аудиторской деятельности» и «О бухгалтерском учете» и устанавливает минимальные требования к проведению
внешнего аудита годовой финансовой отчетности микрофинансовых организаций, в том числе осуществляющих операции по исламским принципам банковского дела и финансирования с учетом специфики используемой терминологии, и имеющих свидетельство Национального банка
для осуществления деятельности в качестве микрофинансовой организации.»;
- главу 2 и сноску 1 к пункту 2.1. признать утратившими силу;
- пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Микрокредитные компании и микрокредитные агентства (далее
- МКК/МКА) проводят внешний аудит своей деятельности в соответствии
с Законом Кыргызской Республики «О микрофинансовых организациях в
Кыргызской Республике».
МКА могут проводить внешний аудит своей деятельности.
МКК должны проводить внешний аудит своей деятельности на ежегодной основе при наличии одного из следующих критериев:
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- наличие заемных средств от кредиторов, в том числе от финансово-кредитных учреждений;
- среднегодовое значение кредитного портфеля составляет 20 (двадцать) млн сомов и выше;
- количество заемщиков составляет 5 000 (пять тысяч) и выше.
МКК, у которых отсутствуют данные критерии, проводят внешний аудит своей деятельности 1 раз в два года.
При проведении внешнего аудита МКК/МКА должны руководствоваться требованиями к аудиторской деятельности, установленными законодательством Кыргызской Республики, международными стандартами аудита и настоящим Положением.
При проведении внешнего аудита МКК/МКА, осуществляющими операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и
финансирования, могут применяться Стандарты аудита для исламских
финансовых институтов, разрабатываемые Организацией по бухгалтерскому учёту и аудиту для исламских финансовых институтов.»;
- пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. МКК, преобразующиеся в микрофинансовые компании, должны провести независимый внешний аудит в соответствии с Положением
«О минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и других финансово-кредитных учреждений, лицензируемых Национальным банком
Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правления
Национального банка от 14 июля 2005 года №22/2.»;
- пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. Требования к внешнему аудитору:
- иметь соответствующую лицензию/сертификат аудитора на право
осуществления аудиторской деятельности на территории Кыргызской
Республики;
- быть независимым, объективным, избегать ситуаций, которые дают
обоснование считать, что существует конфликт интересов.
В случае, если внешний аудит проводит индивидуальный аудитор,
то дополнительно к вышеуказанным требованиям необходимо иметь
трехлетний опыт аудита в финансово-кредитных учреждениях в соответствии с международными стандартами аудита и международными стандартами финансовой отчетности.
Штатные или привлеченные аудиторы аудиторской организации, выбранной для аудита МКК/МКА, должны соответствовать следующим требованиям:
- соответствие квалификационным требованиям, установленным уполномоченным органом в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики;
- наличие трехлетнего опыта аудита в финансово-кредитных учреждениях в соответствии с международными стандартами аудита и международными стандартами финансовой отчетности.»;
- пункт 3.8. дополнить абзацами следующего содержания:
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«- соблюдение требований законодательства Кыргызской Республики,
в том числе нормативных правовых актов Национального банка;
- оценка качества управления рисками.»;
- пункт 3.9. изложить в следующей редакции:
«3.9. По окончании проведения внешнего аудита внешний аудитор предоставляет МКК/МКА аудиторское заключение, оформленное
в соответствии с требованиями, установленными законодательством
Кыргызской Республики и международными стандартами аудита, письмо
к руководству МКК/МКА, а также любые отчеты, оговоренные в договоре
по проведению внешнего аудита.
Национальный банк вправе не принять заключение внешнего аудитора МКК/МКА и требовать проведения повторного аудита МКК/МКА в
случае, если обнаружатся обстоятельства, которые включают:
- выявление фактов сокрытия информации, являющейся в соответствии со статьей 11 Закона Кыргызской Республики «Об аудиторской
деятельности в Кыргызской Республике» основанием для выводов об
ограничениях при проведении аудита;
- отзыв квалификационного сертификата/лицензии аудитора уполномоченным органом;
- выявление в деятельности внешнего аудитора фактов несоответствия законодательству Кыргызской Республики и пункту 3.4 настоящего
Положения.
При обнаружении вышеуказанных обстоятельств Национальный банк
направит соответствующее требование о проведении повторного аудита
с установлением сроков и с приведением обоснованных причин в адрес
МКК/МКА. МКК/МКА обязана провести повторный внешний аудит в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и настоящего Положения. Повторный аудит осуществляется за счет средств
МКК/МКА.»;
- пункт 3.11. изложить в следующей редакции:
«3.11. В течение 30 дней с момента получения заключения внешнего аудитора, но не позднее 30 апреля следующего за отчетным годом
(периодом), МКК/МКА должны предоставить в Национальный банк (в
Чуйской области и г.Бишкек – в Управление внешнего надзора, в других
областях – в областные управления и представительство Национального
банка) копию аудиторского заключения, заверенную внешним аудитором
в установленном порядке с приложением финансовой отчетности МКК/
МКА, включая письмо руководству МКК/МКА.»;
- дополнить пунктом 3.12 следующего содержания:
«3.12. МКК/МКА могут опубликовать годовую финансовую отчетность
в средствах массовой информации республиканского и местного значения после ее подтверждения внешним аудитором, если иное не установлено законодательством Кыргызской Республики.».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 14 октября 2015 года № 62/3

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых
нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской
Республики» от 28 декабря 2009 года № 51/6
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах
Национального банка Кыргызской Республики» от 28 декабря 2009 года
№ 51/6 изменения и дополнения (прилагаются).
2. Настоящее постановление распространяется на вновь выданные
и реструктуризированные кредиты после вступления в силу настоящего
постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
4. 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.
5. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Национального банка Л. Дж. Орозбаеву.
Председатель				
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 14 октября 2015 года № 62/3
Изменения и дополнения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых
нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской
Республики» от 28 декабря 2009 года № 51/6
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 изменения и дополнения:
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:
- второе предложение пункта 16 после слов «категорию классификации» дополнить словами «, если иное не установлено данным
Положением.»;
- пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«Банки могут классифицировать активы, несущие в себе кредитный
риск, в национальной валюте как «нормальные активы» в случае, если
они соответствуют требованиям, указанным в пункте 22 настоящего
Положения.»;
- пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«- первичная реструктуризация актива, несущего в себе кредитный
риск, путем перевода валюты данного актива из иностранной валюты в
национальную в случае, если этот актив ранее не входил в категорию
«классифицированных активов».»;
- дополнить пунктом 22-1 следующего содержания:
«22-1. Банк должен классифицировать актив в иностранной валюте
как минимум как «удовлетворительный» актив в случае, если у клиента,
получившего данный актив, доля доходов (выручки) в иностранной валюте в общем объеме его совокупных доходов (выручки) составляет более
75 процентов.»;
- абзац двенадцатый пункта 23 после слова «актива» дополнить словами следующего содержания «, за исключением реструктуризации, указанной в пункте 22 настоящего Положения.»;
- дополнить пунктами 23-1 и 23-2 следующего содержания:
«23-1. Банк должен классифицировать актив, несущий в себе кредит53
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ный риск, в иностранной валюте как минимум как «актив под наблюдением» в случае, если у клиента, получившего данный актив, доля доходов
(выручки) в иностранной валюте 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 как минимум как «актив под наблюдением» в случае, если у клиента, получившего данный актив, доля доходов
(выручки) в иностранной валюте в общем объеме его совокупных доходов (выручки) составляет менее 50 процентов.»;
- пункт 26 дополнить абзацем следующего содержания:
«При просрочке на 180 и более дней оплаты задолженности по активу
данный актив должен классифицироваться как «потери».»;
- пункт 43-1 после слова «классифицируются» дополнить словами
«как минимум»;
- пункт 43-2 изложить в следующей редакции:
«43-2. В случае если залоговое обеспечение по активу, находящееся
за пределами Кыргызской Республики, составляет более 50 процентов от
общей стоимости залогового обеспечения, то такой актив классифицируется как минимум как «актив под наблюдением».»;
- пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Национальный банк устанавливает следующие размеры отчислений в РППУ по активам, размещенным согласно исламским принципам банковского дела и финансирования:
Общие резервы:			
Специальные резервы:
Нормальные – 0 %;			
Субстандартные – 25 %;
Удовлетворительные – 2/2,5 %;
Сомнительные – 50 %;
Активы под наблюдением – 5/7,5 %;
Потери – 100 %.
По «удовлетворительным» активам банк должен формировать РППУ
в размере 2 процентов, за исключением активов, указанных в пункте 22-1
настоящего Положения, по которым размер РППУ должен составлять 2,5
процента.
По «активам под наблюдением» банк должен формировать РППУ в
размере 5 процентов, за исключением активов, указанных в пункте 23-2
настоящего Положения, по которым размер РППУ должен составлять 7,5
процентов.».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 14 октября 2015 года № 62/4

О внесении изменений и дополнений в постановление 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 изменения и дополнения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики (прилагается) «Об утверждении «Положения о минимальных требованиях по управлению кредитным риском при осуществлении операций в соответствии с исламскими
принципами банковского дела и финансирования» от 25 сентября 2013
года № 35/13.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
3. Юридическому управлению:
–– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Национального банка Кыргызской Республики;
–– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
4. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Национального банка Л. Дж. Орозбаеву.
Председатель				
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 14 октября 2015 года № 62/4
Изменения и дополнения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
«Положения о минимальных требованиях по управлению
кредитным риском при осуществлении операций в соответствии с
исламскими принципами банковского дела и финансирования»
от 25 сентября 2013 года № 35/13
Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении «Положения о минимальных требованиях
по управлению кредитным риском при осуществлении операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 25 сентября 2013 года № 35/13 следующие изменения и дополнения:
в Положении о минимальных требованиях по управлению кредитным
риском при осуществлении операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, утвержденном вышеуказанным постановлением:
1. в пункте 11:
- после слов «кредитного риска» дополнить словами «, в том числе
кредитного риска, обусловленного валютным риском»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Банку необходимо обеспечить комплексную систему постоянного
выявления, оценки, мониторинга и контроля кредитного риска, обусловленного валютным риском, а также обеспечить систему отчетности для
осуществления контроля, анализа и мониторинга кредитного риска, обусловленного валютным риском»;
2. в пункте 12:
- в абзаце втором:
после слов «вправе делегировать данное право» дополнить словами
«, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров банка»;
слова «нормативно-правовыми актами» заменить словами «нормативными правовыми актами»;
- в абзаце четвертом:
по всему тексту абзаца слова «крупных активов, несущих в себе кредитный риск,» заменить словами «активов, несущих крупный риск,»;
56

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 9, 2015

после слов «Выдача крупных активов, несущих в себе кредитный
риск, и активов,» слова «несущих в себе кредитный риск» исключить;
после слов «Совет директоров банка несет ответственность за одобрение решений о выдаче крупных активов,» слова «несущих в себе кредитный риск» исключить;
3. Положение дополнить пунктами 12-1 и 12-2 следующего содержания:
«12-1. Банку необходимо как минимум ежегодно проводить внутренний аудит системы внутреннего контроля кредитного риска, обусловленного валютным риском, в том числе классификации активов.
12-2. Банк должен обеспечить периодическое обучение сотрудников
банка, вовлеченных в процессы финансирования и мониторинга, по вопросам финансирования, в том числе требованиям законодательства
Кыргызской Республики и принципам ответственного финансирования.»;
4. в пункте 25 пятое предложение изложить в следующей редакции:
«Содержащуюся в Журнале информацию следует хранить в соответствии со сроком, установленным в «Перечне основных документов,
образующихся в деятельности коммерческих банков и финансово-кредитных учреждений, лицензируемых Национальным банком Кыргызской
Республики, с указанием сроков хранения», утвержденном постановлением Правления Национального банка №22/9 от 27 августа 2004 года.»;
5. в пункте 29:
- в абзаце первом слова «специалист по финансированию» заменить
словом «банк»;
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«- заполненную анкету/заявку, в которой должны быть указаны основные сведения о клиенте/партнере (если клиент/партнер - юридическое
лицо - основной вид деятельности, приблизительный размер оборотных
средств), структуру доходов (выручки) в разрезе валют (по активам в
иностранной валюте), план погашения финансирования, основные бизнес-партнеры и др.;»;
- в абзаце четвертом после слов «законодательству Кыргызской
Республики и/или» дополнить словами «по усмотрению банка»;
- в абзаце шестом после слов «на основе свидетельства или патента»
дополнить словами «, за исключением физических лиц, которым выдано
финансирование в размере не более 250 000 сом»;
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- бизнес-план (если клиент - юридическое лицо и сумма финансирования составляет более 3 500 000 сомов), включающий в себя цель получения финансирования, примерный прогноз движения средств клиента/
партнера, источники погашения в разрезе валют, сроки и план мероприятий по погашению финансирования. При этом банк, в целях минимизации кредитных рисков, должен установить дополнительные требования к
бизнес-плану по инвестиционному финансированию, крупному финанси57
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рованию и другим видам финансирования, требующим более тщательной оценки бизнеса клиента/партнера;»;
- в абзаце восьмом после слов «подтверждающие права владения»
дополнить словами «(если залогом является движимое/недвижимое
имущество) и права пользования»;
-в абзаце одиннадцатом слова «(6 месяцев – в случае если сумма
финансирования не превышает 100 000 сом),» исключить;
- абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Кроме перечисленных выше документов, банк может запросить и
другие документы, которые необходимы банку, в том числе для оценки
платежеспособности клиента/партнера (контракты, договоры, рекомендательные письма и т.п.).»;
6. в абзаце пятом пункта 30 после слов «другой залог,» дополнить
словами «приемлемый для обеих сторон,»;
7. в пункте 34:
- в абзацах втором и третьем слова «Специалист по финансированию» заменить словом «Банк»;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- денежные средства. Главный вопрос, на который должен ответить
сотрудник банка, анализирующий заявку на получение актива, несущего в себе кредитный риск, это: сможет ли клиент/партнер получить достаточно денежных средств в форме дохода и потока наличности, в том
числе в той валюте, в которой он намеревается получить финансирование для того, чтобы погасить актив, несущий в себе кредитный риск. При
оценке банк должен выяснить, наблюдался ли в прошлом стабильный
рост прибыли или объема продаж, есть ли вероятность, что подобный
рост продолжится в течение срока действия договора.
Кроме того, банк должен определить достаточность доходов (выручки) клиента/партнера (в том числе в иностранной валюте) с учетом роста
обменных курсов для того, чтобы обеспечить своевременное погашение
клиентом/партнером актива.
В случае, если у клиента/партнера в предстоящие 12 месяцев доходы
(выручка) будут преимущественно в национальной валюте, банк должен
оценить целесообразность выдачи финансирования в иностранной валюте такому клиенту/партнеру, учитывая кредитный риск, обусловленный валютным риском, в результате негативного изменения обменного
курса для клиента/партнера с учетом требований нормативных правовых
актов Национального банка, в том числе по РППУ;»;
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- поручительство членов группы солидарной ответственности. При
этом под группой солидарной ответственности (далее - ГСО) понимается добровольное объединение участников - физических лиц (минимум 3 человека), занимающихся предпринимательской деятельностью,
направленной на получение прибыли, при этом члены ГСО совместно
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поручаются за выполнение обязательств каждого члена группы и несут
ответственность за полный возврат полученных средств солидарно, при
любых обстоятельствах, в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
При рассмотрении заявки на получение актива, несущего в себе кредитный риск, участников ГСО, банк должен обращать внимание на то,
чтобы члены одной семьи, совместно проживающие и/или ведущие совместный бизнес не были участниками одного ГСО.
Необходимо учитывать, чтобы количество участников ГСО, не являющихся членами одной семьи, но имеющих совместный бизнес, не превышало 20 процентов от общего количества участников данного ГСО. И
доля участников ГСО, не являющихся членами одной семьи, но имеющих совместный бизнес, не превышала 20 процентов от общей суммы
выданного ГСО актива, несущего в себе кредитный риск.
В целях настоящего Положения, под совместным бизнесом понимается экономическая деятельность, в которой задействованы несколько
предпринимателей (партнеры, совладельцы и т.д.). При этом их деятельность направлена на получение прибыли от совместного производства
и/или продажи товаров, оказания услуг, в которой, для этой цели используется имущество, нематериальные активы, труд данных предпринимателей. Участники совместного бизнеса делят между собой пропорционально прибыль от ведения бизнеса и несут риск потери всего или части
имущества.»;
8. в пункте 35:
- слова «Специалист по финансированию» заменить словом «Банк»;
- дополнить предложением следующего содержания:
«Ответственность за соблюдение требований, указанных в пункте 34
настоящего Положения, несут лица, уполномоченные на принятие решения о выдаче актива, несущего в себе кредитный риск.»;
9. Положение дополнить пунктом 38-1 следующего содержания:
«38-1. Банк может выдать клиенту финансирование на потребительские цели только в случае, если соотношение планируемых ежемесячных платежей по активу, несущему в себе кредитный риск (основной долг
и наценка/доход), к среднемесячному совокупному доходу клиента составляет менее 50 процентов.»;
10. пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. При заключении договора следует оговорить все условия, на которых выдается и будет погашаться актив, несущий в себе кредитный
риск, для того, чтобы в дальнейшем избежать возможных проблем с возвратностью. При этом банк не вправе в одностороннем порядке менять
первоначальные условия договора, за исключением случая, когда это
право прямо оговорено в договоре с установлением срока уведомления
клиента (не менее чем 30 дней), а также с указанием ограниченного перечня конкретных статей, условий и максимальных/минимальных границ
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их изменений. При составлении совместно с клиентом/партнером графика планового погашения актива, несущего в себе кредитный риск и наценки/дохода по нему, целесообразно ориентироваться на цель актива,
несущего в себе кредитный риск и специфику бизнеса клиента/партнера,
представленные им и проверенные банком бизнес-план и примерный
прогноз движения денежных средств. График погашения задолженности,
как минимум, должен включать сумму актива, наценку по активу, дату
выдачи, даты плановых погашений с указанием сумм плановых погашений по основной сумме и по наценке, и остатков задолженности по активу. График погашения задолженности является неотъемлемой частью
договора о предоставлении финансирования. Не требуется график погашения задолженности по продуктам финансирования, по которым его
составление не предусматривается (овердрафты по платежным картам в
рамках зарплатных проектов, линии финансирования и т.п.).»;
11. пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. В договоре, как минимум, указывается:
- наименование сторон;
- предмет договора;
- период действия договора;
- основные условия предоставления актива, несущего в себе кредитный риск сумма, срок погашения, обеспечение, наценка/доход по нему и
методы расчета, форма предоставления актива: наличная (через кассу)
или безналичная (в том числе на счет клиента/партнера, посредством
использования банковских платежных карт и др.);
- целевое назначение актива, несущего в себе кредитный риск;
- права и обязанности сторон;
- право клиента на досрочное погашение актива, несущего в себе кредитный риск, при условии уведомления об этом банка не менее чем за
30 дней до дня такого возврата, в том числе без применения штрафных
санкций при досрочном погашении по истечении шести месяцев с момента получения кредита. Досрочное погашение одного участника ГСО
возможно при наличии письменного согласия участников ГСО;
- условия предоставления информации о клиенте/партнере в кредитное бюро;
- санкции за нарушение какой-либо стороной своих обязательств,
случаи и условия расторжения договора.
В случае досрочного погашения актива, несущего в себе кредитный
риск, одним из участников ГСО в своей части, он продолжает нести солидарную ответственность по договору поручительства до полного погашения актива, полученного в составе данного ГСО. При условии согласия
участников ГСО и банка, а также соблюдения условий по минимальному
количеству состава ГСО, участник, погасивший актив, несущий в себе
кредитный риск, в своей части, может быть освобожден от солидарной
ответственности.».
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12. в пункте 45:
-абзац второй изложить в следующей редакции:
«Банк должен предоставить и ознакомить клиента с указанным перечнем, при необходимости предоставить клиенту/партнеру разъяснения по
порядку расчетов актива, несущего в себе кредитный риск, пени, штрафа, порядку получения/погашения актива, в том числе с использованием
банковских платежных карт, и о возможных рисках, неплатежеспособности в условиях роста обменного курса иностранной валюты, если актив
получен в иностранной валюте, а ожидаемый доход (или его часть) – в
национальной, и др., а также получить согласие клиента/партнера, свидетельством которого будет являться его подпись.»;
- в абзаце третьем второе предложение изложить в следующей редакции:
«В тех случаях, когда банк не предоставляет такие услуги, банк для
осведомленности клиента/партнера должен указывать приблизительную
стоимость (диапазон) таких расходов на дату заключения договора с указанием того, что данные расходы являются расходами в пользу третьих
лиц.»;
- абзац седьмой дополнить предложениями следующего содержания:
«. Штрафные санкции и пени могут применяться в случаях, предусмотренных стандартами Шариата. Размер неустойки (штрафа, пени)
не должен превышать 20 процентов от суммы остатка финансирования.
При этом, денежные средства, полученные в виде неустойки (штрафа,
пени), должны быть направлены на благотворительные цели в организации, не аффилированные с финансово-кредитным учреждением;».
13. пункт 46 признать утратившим силу.
14. пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. В договоре важно предусмотреть периодическое предоставление клиентом/партнером финансовой отчетности и/или других финансовых документов, подтверждающих использование клиентом/партнёром
актива, несущего в себе кредитный риск, по целевому назначению.»;
15. Положение дополнить пунктом 50-1 следующего содержания:
«50-1 Если договор линии финансирования содержит норму, согласно которой после получения первой части линии финансирования аннулируется право клиента/партнера на получение оставшейся части линии финансирования или аннулируется обязательство банка по выдаче
оставшейся части линии финансирования, и при этом банк не создает
резервов на покрытие потенциальных потерь и убытков на забалансовые обязательства по линии финансирования, то банк обязан, начиная
с выдачи второй части линии финансирования и при каждой очередной
выдаче части линии финансирования, собирать пакет необходимых документов (пункты 4, 5, 11, 15, 18 приложения 1 к настоящему Положению
и отчет о целевом использовании предыдущей части линии финансирования) для проведения повторного анализа, при этом могут быть ис61
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пользованы ранее представленные документы клиента/партнера, если
они представлялись не более шести месяцев назад. При этом вопрос
о выдаче очередной части линии финансирования должен решаться
уполномоченным органом/лицами в соответствии с политикой финансирования банка. Вместе с тем, в договоре о финансировании должна быть
подпись, что клиент ознакомился со всеми условиями предоставления
линии финансирования, условия договора понятны и клиент/партнер с
ними согласен.»;
16. в пункте 51 слово «(бланковыми)» исключить;
17. в пункте 53 после слов «клиента/партнера» слова «(если клиент/
партнер - нерезидент, место его бизнеса должно находиться на территории Кыргызской Республики)» заменить словами «, в том числе анализу
кредитного риска, обусловленного валютным риском (если финансирование выдано в иностранной валюте),».
18. в пункте 63:
- в абзаце первом после слов «считаются бланковыми» дополнить
словами «, за исключением овердрафтов по платежным картам в рамках
зарплатных проектов,»;
- в абзаце втором после слов «(как минимум двух лет)» дополнить
словами «(за исключением активов в размере не более 250 000 сом, длительность которых должна быть как минимум 12 месяцев)»;
19. в абзаце втором пункта 66 цифры «150000» заменить цифрами
«250 000».
20. пункт 68 изложить в следующей редакции:
«68. Банк должен не реже одного раза в месяц (при изменении официального обменного курса иностранной валюты на 5 и более процентов в течение месяца – незамедлительно) проводить анализ влияния
изменений обменных курсов иностранных валют по отношению к сому
на активы, подверженные кредитному риску, обусловленному валютным
риском. На основании проведенного анализа банк должен определить
возможные потери (убытки) от колебаний обменных курсов валют, влияние колебаний валют на платежеспособность клиента/партнера.»;
21. Положение дополнить пунктами 68-1, 68-2, 68-3, 68-4 следующего
содержания:
«68-1. Банк должен периодически проводить мониторинг действующих активов. Периодичность мониторинга (в том числе с выездом) актива устанавливается банком самостоятельно в зависимости от суммы
и вида актива, а также от его категории классификации. При этом банк
должен проводить мониторинг с выездом:
- не реже одного раза в полгода для активов, сумма которых превышает один процент от чистого суммарного капитала банка;
- не реже одного раза в год для остальных активов.
В отчете о мониторинге актива в течение предстоящего периода погашения актива (в случае средне- и долгосрочного актива – в течение
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предстоящих 12 месяцев) должны быть отражены изменения ожидаемых
доходов (выручки) клиента/партнера (для активов в иностранной валюте), изменения в деятельности клиента/партнера, действующий статус
актива, соблюдение условий договора о финансировании, а при мониторинге залога – его состояние, обеспечение его сохранности, а также
другие события и факторы в целях определения способности клиента/
партнера своевременно погасить актив.
68-2. Банк, предоставляющий активы другим финансово-кредитным
учреждениям, должен проводить тщательный анализ достоверности информации, предоставляемой клиентом/партнером этих финансово-кредитных учреждений, а также проводить тщательный мониторинг (в том
числе с выездом) таких активов.
68-3. Для принятия соответствующего решения, по итогам рассмотрения, руководству банка ежемесячно представляется отчет с обобщенной
информацией о результатах анализа с соответствующими предложениями, и ежеквартально – отчет с обобщенной информацией о результатах
мониторинга с соответствующими предложениями.
68-4. К отчету по мониторингу должны быть приложены подтверждающие документы. При выявлении проблемы специалист по финансированию должен оперативно сообщить о ней руководству банка, при необходимости, с предложением пересмотреть категорию классификации
данного актива, несущего в себе кредитный риск. При просрочке платежей по активу, несущему в себе кредитный риск или при ухудшении
классификации актива, несущего в себе кредитный риск, необходимо
проводить мониторинг такого актива (как минимум, анализ текущего финансового положения клиента/партнера, контакт с клиентом/партнером)
не реже одного раза в месяц.»;
22. в пункте 70:
- в абзаце пятом после слов «клиента/партнера» дополнить словами
«, в том числе, если финансирование выдано в иностранной валюте;»;
- в абзаце одиннадцатом:
после слов «(договоры, акты приемки, счета-фактуры, накладные и
т.п.)» дополнить словами «при их наличии,»;
после слов «целей финансирования» дополнить словами «, за исключением актива в размере не более 250 000 сом.».
23. пункт 72 изложить в следующей редакции:
«72. В случае, если в качестве единственного обеспечения выступает гарантия (поручительство), за исключением групповых активов, банк
должен провести тщательный анализ финансового состоянии гаранта
(поручителя) с целью определения способности исполнения гарантийного обязательства.»;
24. абзац первый пункта 73 изложить в следующей редакции:
«С целью постоянного контроля за сохранностью заложенного имущества и выявления возможных изменений его текущей стоимости, банк
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должен проводить мониторинг залога в местах его хранения и местонахождения, периодичность которого зависит от вида залога и периодичности мониторинга актива, несущего в себе кредитный риск, но не реже
одного раза в год. Периодичность мониторинга залога определяется банком самостоятельно в соответствии с залоговой политикой и зависит от
качества актива и других факторов, в том числе от вида залога с учетом
риска потери, за исключением движимого имущества, периодичность
мониторинга которого должна быть не реже одного раза в полгода. При
этом если актив обеспечен на 40 и более процентов в виде товаров в
обороте – мониторинг должен проводиться не реже одного раза в месяц,
а если меньше на 40 процентов – не реже одного раза в квартал. При
этом обязательным условием должно быть обеспечение банком контроля за сохранностью заложенного имущества. При этом особое внимание
необходимо обратить на следующие моменты:»;
25. в пункте 74:
- в абзаце седьмом слово «пролонгации» заменить словом «реструктуризации»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствующих внутренних нормативных документах банка
(политики, процедуры и др.) должны быть отражены порядок работы с
проблемными активами, в том числе порядок реструктуризации активов,
и проведение дополнительного анализа способности клиента/партнера
погасить финансирование, а также при необходимости, предварительные условия для реструктуризации финансирования, если это не ухудшает права и не увеличивает обязанности клиента/партнера (к примеру,
минимальный единовременный взнос в погашение задолженности по
финансированию, предоставление клиентом/партнером документации,
свидетельствующей о его способности погасить финансирование, дополнительное обеспечение и т.п.). Банку запрещается проводить реструктуризацию аффилированных лиц и инсайдеров более двух раз в
течение одного года.
Решение о повторной реструктуризации актива принимается
Правлением банка»;
26. в приложении 1:
- абзац четырнадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- источники погашения актива, несущего в себе кредитный риск (первичный: в разрезе валют, вторичный) и план его погашения;»;
- в пункте 5:
после слов «продолжительность работы,» дополнить словами «а также»;
после слов «(если клиент/партнер - физическое лицо)» дополнить
словами «в разрезе валют»;
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Бизнес-план (если клиент/партнер - юридическое лицо и сумма
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финансирования составляет более 3 500 000 сом либо, если финансируется инвестиционный проект/бизнес).»;
- пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Документ из государственных органов о регистрации (если клиент/партнер юридическое лицо или физическое лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность на основе свидетельства или патента), за исключением физических лиц, которым выдано финансирование
в размере не более 250 000 сом.»;
- в пункте 15 слово «Ежегодная» заменить словом «Годовая»;
- пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Отчет о целевом использовании финансирования, подтвержденный документами (договоры, акты приемки, счета-фактуры, накладные и
т.п.) при их наличии, в зависимости от целей финансирования, за исключением финансирования в размере не более 250 000 сом.»;
- пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Финансовая отчетность гаранта за последний год (если гарантия
является единственным обеспечением).»;
27. в приложении 6:
- раздел «Права клиента/партнера банка» Перечня прав, расходов
(платежей) клиентов/партнеров банка и штрафных санкций изложить в
следующей редакции:
«
Права клиента/партнера банка
Обязательные права
клиента/партнера указываются в договоре в
обязательном порядке
в соответствии с требованиями настоящего
Получить на руки проект договора со всеми Положения
прилагаемыми к нему документами и обратиться за юридической консультацией за пределами банка, при этом время, предоставляемое клиенту/партнеру на ознакомление с
договором должно быть не менее трех дней
Отказаться на безвозмездной основе (за
исключением случая приобретения банком
активов в рамках финансирования) от получения актива, несущего кредитный риск с
момента подписания договора до получения
актива

Получить разъяснения по порядку расчетов
платежей по активу, несущему в себе кредитный риск, пени, штрафных санкций и порядку получения/погашения актива, несущего в
себе кредитный риск, с использованием банковских платежных карт
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Получить разъяснение о рисках, связанных с
получением актива, несущего в себе кредитный риск, в иностранной валюте, когда доходы ожидаются в национальной валюте
Выбрать язык (государственный или официальный), на котором будет составлен
(оформлен) договор и настоящий перечень
								
»;
- в разделе «Расходы (платежи) клиента/партнера банка по активу,
несущему кредитный риск» Перечня прав, расходов (платежей) клиентов/партнеров банка и штрафных санкций абзац третий изложить в следующей редакции:
«
Расходы (платежи) клиента/партнера банка по активу, несущему
кредитный риск
Платежи в пользу третьих Указываются в случаях, если данные услиц (плата за услуги стра- луги предоставляются банком. В тех слухования, нотариуса и др.) чаях, когда банк не предоставляет такие
услуги, банк указывает приблизительную
стоимость (диапазон) таких расходов на
дату заключения договора.
							
»;
- слова «(ФИО Специалиста по финансированию банка)» заменить
словами «(ФИО уполномоченного сотрудника банка)».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 26 октября 2015 года № 63/1

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 10,00 процента годовых (без изменений).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 октября 2015 года.
3. Экономическому управлению разместить информацию о размере учетной ставки на официальном веб-сайте Национального банка
Кыргызской Республики в течение одного рабочего дня после принятия
настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Н.Жениша.
Председатель
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 28 октября 2015 года № 64/5

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления
Правления Национального банка Кыргызской Республики
Руководствуясь статьей 43 Закона «О Национальном банке
Кыргызской Республики», статьями 11 и 39-1 Закона «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике», Правление Национального
банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления
Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):
–– Об утверждении Положения «Об отдельных сделках/операциях
коммерческих банков и микрофинансовых компаний Кыргызской
Республики с недвижимостью» от 29 августа 2012 года № 36/2;
–– Об утверждении «Порядка работы коммерческих банков и других
финансово-кредитных учреждений, лицензируемых и регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики с залоговым
имуществом» от 4 июля 2012 года № 28/7;
–– 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.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
3. Юридическому управлению:
–– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Национального банка Кыргызской Республики;
–– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
4. 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, микрофинансовых организаций, кредитных союзов.
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Л. Орозбаеву.

Председатель				
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 28 октября 2015 года № 64/5
Изменения и дополнения в некоторые постановления Правления
Национального банка Кыргызской Республики
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об отдельных
сделках/операциях коммерческих банков и микрофинансовых компаний
Кыргызской Республики с недвижимостью» от 29 августа 2012 года №
36/2, следующие изменения и дополнения:
в Положении «Об отдельных сделках/операциях коммерческих банков и микрофинансовых компаний Кыргызской Республики с недвижимостью», утвержденном вышеуказанным постановлением:
- в пункте 3:
в подпункте а) слово «отчуждения» исключить;
подпункт б) дополнить словами «, при этом амортизации таких активов должна быть прекращена.»;
абзац 7 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае нереализации имущества на торгах, то справедливой стоимостью считается стоимость, устанавливаемая в порядке, предусмотренном действующим законодательством Кыргызской Республики»;
- в пункте 5 слова «трех лет» заменить словами «двух лет с момента
возникновения права собственности»;
- в подпункте а) пункта 6 после слова «право» дополнить словом
«собственности»;
- подпункт г) пункта 8 дополнить словами «, при их наличии;»;
- первое предложение пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Банк имеет право заключать договор аренды (форма договора, при
которой недвижимость передается во временное владение и/или временное пользование) прочей недвижимости для покрытия расходов, связанных с ее содержанием, на срок не более срока, указанного в пункте 5
настоящего Положения.»;
- пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Дополнительные расходы по улучшению общего состояния прочей недвижимости, которые приведут к возникновению будущих экономических выгод и увеличению ее стоимости, могут быть утверждены
только, если действия банка не нацелены на получение прибыли от операций с недвижимостью.»;
- пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Недвижимость, указанная в подпункте а) пункта 3 настоящего
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Положения, при принятии в категорию «Прочая собственность» в рамках
внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество
должна быть признана на балансе по справедливой стоимости имущества (за исключением принятия недвижимости на баланс в результате
несостоявшихся публичных торгов) за вычетом ориентировочных расходов по продаже недвижимости на дату принятия в категорию «Прочая
собственность» в соответствии с разделом 5 данного Положения.»;
- пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. В рамках внесудебного порядка взыскания заложенного имущества превышение суммы, по которой принимается недвижимость на баланс банка, над задолженностью по кредиту, является обязательством
банка по возврату излишков денежных средств залогодателю. Данная
разница должна быть выплачена залогодателю при реализации данной
недвижимости.»;
- в пункте 23 слово «или» заменить словом «и»;
- в пункте 27:
в абзаце первом слова «взыскания заложенного имущества» заменить словами «обращения взыскания на заложенное имущество»;
дополнить пунктом г) следующего содержания:
«г) имеются результаты несостоявшихся публичных торгов.»;
- второе предложение пункта 28 исключить;
- подпункт в) пункта 31 изложить в следующей редакции:
«в) банк перевел на покупателя большую часть рисков и вознаграждения, связанных с владением имуществом, то есть передал право пользования и владения имуществом. Степень участия банка во владении
имуществом является важным фактором для целей определения операции в качестве «продажи».
При выполнении всех вышеуказанных условий одновременно банк
может учитывать актив в балансе как кредит клиенту.»;
- пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Банк вправе сдавать в аренду/субаренду как отдельно стоящие
неиспользуемые банковские помещения, так и часть площадей неиспользуемых банковских помещений. При этом банковские помещения, в которых расположен банк и его подразделения должны быть изолированы,
соответствовать требованиям технической укрепленности и других установленных требований по технике безопасности эксплуатации нежилых
помещений. Банки должны письменно уведомлять Управление внешнего
надзора Национального банка о каждом случае сдачи в аренду/субаренду неиспользуемых банковских помещений и/или замены арендаторов с
указанием информации об арендаторе/субарендаторе и сроке аренды».
2. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении «Порядка работы коммерческих банков и других финансово-кредитных учреждений, лицензируемых
и регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики с зало71
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говым имуществом» от 4 июля 2012 года № 28/7 следующие изменения
и дополнения:
в Порядке работы коммерческих банков и других финансово-кредитных учреждений, лицензируемых и регулируемых Национальным банком
Кыргызской Республики с залоговым имуществом, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- по всему тексту слово «рыночная» заменить словом «справедливая» в соответствующих падежах;
- пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Взаимоотношения между банком/ФКУ (залогодержателем) и заемщиком (залогодателем) оформляются договором о залоге, а также при
необходимости:
- договором о залоге либо соглашением, содержащими условия о порядке обращения взыскания на предмет залога во внесудебном порядке
в отношении движимого имущества;
- нотариально удостоверенным соглашением о порядке обращения
взыскания на предмет залога во внесудебном порядке в отношении недвижимого имущества, если законодательством Кыргызской Республики
и законодательством другой страны по месту нахождения залогового
имущества предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания
на предмет залога.»;
- Порядок дополнить пунктом 23-1. следующего содержания:
«23-1. В соглашении об удовлетворении требований залогодержателя во внесудебном порядке должна быть включена норма, согласно которой предусматривается проведение оценки недвижимости независимым
профессиональным оценщиком, после принятия решения о проведении
торгов по реализации недвижимости, принятой в счет погашения долга
заемщика, но до начала проведения вышеуказанных торгов для определения её справедливой стоимости, в соответствии с требованиями
Положения «Об отдельных сделках/операциях коммерческих банков и
микрофинансовых компаний Кыргызской Республики с недвижимостью»,
утвержденным постановлением Правления Национального банка от
29.08.2012 года №36/2».
3. 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 изменения:
в Положении «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков», утвержденном вышеуказанным постановлением:
- в подпункте б) пункта 9.2. «слова трех лет» заменить словами «двух
лет с момента возникновения права собственности.».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 28 октября 2015 года № 64/7

О внесении дополнения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Правил продажи и обратного выкупа Национальным банком
Кыргызской Республики аффинированных мерных слитков
из золота и серебра, эмитированных Национальным банком
Кыргызской Республики» от 25 февраля 2015 года № 13/12
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Правил продажи и обратного
выкупа Национальным банком Кыргызской Республики аффинированных мерных слитков из золота и серебра, эмитированных Национальным
банком Кыргызской Республики» от 25 февраля 2015 года № 13/12 следующее дополнение:
в Правилах продажи и обратного выкупа Национальным банком
Кыргызской Республики аффинированных мерных слитков из золота и серебра, эмитированных Национальным банком Кыргызской Республики»,
утвержденных вышеуказанным постановлением дополнить пунктом 2-1
следующего содержания:
«2-1. Национальный банк, в целях обеспечения сохранности аффинированных мерных слитков из золота и серебра, эмитированных
Национальным банком, предоставляет населению услуги по хранению
аффинированных мерных слитков из золота и серебра.».
2. Юридическому управлению:
–– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Национального банка;
–– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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4. Управлению денежной наличности довести настоящее постановление до сведения областных управлений Национального банка
Кыргызской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Б.Ж. Жеенбаеву.

Председатель				

74

Т. Абдыгулов

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 9, 2015
КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 2 ноября 2015 года № 65/1

О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные
правовые акты Национального банка Кыргызской Республики
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном банке
Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской
Республики постановляет:
1. Внести изменения и дополнение в следующие постановления
Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):
–– «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка
Кыргызской Республики» от 28 декабря 2009 года № 51/6;
–– «Об утверждении Положения «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных
потерь и убытков микрофинансовыми организациями, осуществляющими операции в соответствии с исламскими принципами
банковского дела и финансирования» от 24 сентября 2014 года
№ 42/8;
–– «О «Положении об общих принципах классификации активов
и формировании резервов на покрытие потенциальных потерь
и убытков микрофинансовыми организациями в Кыргызской
Республике, не имеющими права на осуществление приема вкладов от физических и юридических лиц» от 22 октября 2003 года
№ 31/3;
–– «Об утверждении Положения «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных
потерь и убытков в кредитных союзах, осуществляющих операции
в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 23 апреля 2014 года № 16/3;
–– «Об утверждении новой редакции Положения «О классификации
кредитов в кредитных союзах» от 12 апреля 2006 года № 10/6.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
3. Юридическому управлению:
–– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Национального банка Кыргызской Республики;
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–– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
4. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения ЗАО «ЭкоИсламикБанк», ОЮЛ
«Ассоциация развития исламской экономики, финансов и индустрии»,
Ассоциации микрофинансовых организаций, микрофинансовых организаций, ОАО «Финансовая Компания Кредитных Союзов», Национальной
ассоциации кредитных союзов и кооперативов, Ассоциации кредитных
союзов и кооперативов Кыргызстана, кредитных союзов, ОсОО ОЦ
«Баракат».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Национального банка Л. Дж. Орозбаеву.

Председатель				
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Приложение к
постановлению Правления
Национального банка
от 2 ноября 2015 года № 65/1
Изменения и дополнение в некоторые нормативные правовые
акты Национального банка Кыргызской Республики
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах
Национального банка Кыргызской Республики» от 28 декабря 2009 года
№ 51/6 следующее изменение:
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:
- подпункт б) пункта 32 изложить в следующей редакции:
«б) двух лет с момента возникновения права собственности – для недвижимого имущества.».
2. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие
потенциальных потерь и убытков микрофинансовыми организациями,
осуществляющими операции в соответствии с исламскими принципами
банковского дела и финансирования» от 24 сентября 2014 года № 42/8
следующие изменения:
в Положении «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков микрофинансовыми организациями, осуществляющими операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования»,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
- наименование Положения на государственном языке изложить в
следующей редакции:
«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдар тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр
жөнүндө» Жобо»;
- абзац двенадцатый пункта 23 изложить в следующей редакции:
«- наличие у клиента-физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, непогашенной задолженности в других финансово-кредитных учреждениях по любому другому активу, за исключением
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активов, профинансированных по целевым государственным программам Правительства Кыргызской Республики. Примечание: признак, указанный в настоящем абзаце не распространяется на овердрафты в рамках зарплатных проектов;»;
- пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Прочая собственность классифицируется как потери, если она
не продана МФО по истечении следующих сроков:
1) одного года - для движимого имущества;
2) двух лет с момента возникновения права собственности – для недвижимого имущества.».
3. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О «Положении об общих принципах классификации активов и формировании резервов на покрытие потенциальных потерь и убытков микрофинансовыми организациями в Кыргызской
Республике, не имеющими права на осуществление приема вкладов от
физических и юридических лиц» от 22 октября 2003 года № 31/3 следующее изменение:
в Положении «Об общих принципах классификации активов и формировании резервов на покрытие потенциальных потерь и убытков микрофинансовыми организациями в Кыргызской Республике, не имеющими
права на осуществление приема вкладов от физических и юридических
лиц», утвержденном вышеуказанным постановлением:
- третий абзац пункта 4.1.2 изложить в следующей редакции:
«- Двух лет с момента возникновения права собственности – для недвижимого имущества.».
4. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении «Положения о классификации
активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков в кредитных союзах, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 23 апреля 2014 года № 16/3 следующие изменения:
в Положении «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков в кредитных
союзах, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования», утвержденном вышеуказанным постановлением:
- абзац четырнадцатый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«- наличие у клиента-физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, непогашенной задолженности в других финансово-кредитных учреждениях по любому другому активу, за исключением
активов, профинансированных по целевым государственным программам Правительства Кыргызской Республики. Примечание: признак, указанный в настоящем абзаце не распространяется на овердрафты в рамках зарплатных проектов;»;
- подпункт 2 пункта 23 изложить в следующей редакции:
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«2) двух лет с момента возникновения права собственности – для недвижимого имущества.».
5. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении новой редакции Положения
«О классификации кредитов в кредитных союзах» от 12 апреля 2006 года
№10/6 следующее дополнение:
в Положении «О классификации кредитов в кредитных союзах»,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
дополнить пунктом 3.11 следующего содержания:
«3.11. Классификация прочей собственности в кредитных союзах:
1) прочая собственность кредитных союзов, т.е. собственность (имущество), принятая в погашение кредитов или активов, подобных кредитам, сразу после признания ее в балансе классифицируется как минимум как субстандартная;
2) прочая собственность классифицируется как потери, если она не
продана кредитным союзом по истечении следующих сроков:
- одного года – для движимого имущества;
- двух лет с момента возникновения права собственности – для недвижимого имущества.».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 2 ноября 2015 года № 65/2

О внесении изменения и дополнения в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения «Об электронных деньгах в
Кыргызской Республике»» от 12 мая 2015 года № 27/8
Рассмотрев представленную Управлением платежных систем информацию, в целях защиты прав пользователей электронных денег,
принимая во внимание, что 2015 год объявлен Годом укрепления национальной экономики Кыргызской Республики, для поддержки бизнеса,
связанного с электронными деньгами, 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 Положения «Об электронных
деньгах в Кыргызской Республике» от 12 мая 2015 года № 27/8 следующее изменение и дополнение:
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Коммерческим банкам и операторам платежных систем привести
деятельность по эмиссии электронных денег в соответствие с требованиями Положения «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике»
до 1 марта 2016 года.»;
- постановление дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Операторам платежных систем:
- прекратить деятельность по эмиссии новых электронных денег;
- осуществлять процессинг, распространение и погашение действующих электронных денег в соответствии с требованиями Положения «Об
электронных деньгах в Кыргызской Республике».».
2. Юридическому управлению:
–– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Национального банка Кыргызской Республики;
–– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
4. Управлению платежных систем довести настоящее постановление до сведения структурных подразделений, областных управлений и
представительства Национального банка в Баткенской области, операторов платежных систем и платежных организаций, коммерческих банков
Кыргызской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Жеенбаеву Б.Ж.

Председатель				
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Т. Абдыгулов

