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

ЖИ Маслов А.С. (Graffa типографиясы) 
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© Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2013-жыл.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксатысыз басылманы кайсы фор-
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берилбейт. Кайра басууда жана андан шилтеме келтирүүдө «Кыргыз Республика-
сынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» басылмасына таянуу зарыл.
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Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын басылмалары

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету

Басылма Улуттук банктын =тк=н жылдагы иши боюнча толук отчету бо-
луп саналат. Ал Республиканын экономикалык =нъгъшъ, Улуттук банктын 
акчакредит саясаты, финансылык отчету ж=нънд= кыскача маалыматтарды, 
Улуттук банктын ишине тиешелъъ жалпы маалыматтарды, статистикалык 
тиркемелерди камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени 

Маалыматтык басылма Кыргыз Республикасынын экономикасына не-
гизги макроэкономикалык к=рс=ткъчт=ръ жана анын секторлору боюнча 
статистикалык маалыматтарды камтыйт. Ай сайын кыргыз, орус жана ан-
глис тилдеринде жарык к=р=т.

Кыргыз Республикасынын т=л=м тещдеми 

Басылмада тышкы сектордун =нъгъшънд=гъ акыркы тенденциялар ча-
гылдырылат. Тиркемелеринде т=л=м тещдеминин нейтралдуу формасы, 
тышкы соода тъзъмъ, эларалык камдар (резервдер) тышкы карыз боюнча 
маалыматтарды камтыган таблицалар келтирилген. Чейрек сайын - ян-
варь, май, июль, октябрь айларында кыргыз, орус жана англис тилдерин-
де жарыяланат.

Кыргыз Республикасында инфляция боюнча баяндама

Басылмада республикада жана анын региондорунда керект== баала-
рынын динамикасы, инфляциянын негизги факторлорун анализд==л=р, 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын акчакредит саясат жагын-
да кабыл алган чечимдери ж=нънд=гъ маалыматтар камтылып, кийинки 
мезгилге инфляциялык болжолдоолор келтирилет. Чейрек сайын кыргыз, 
орус жана англис тилдеринде жарыяланат.

Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу 
ж=нънд= отчет

Басылма Кыргыз Республикасынын финансы системасынын учурдагы 
абалын экономиканын башка секторлору менен =з ара байланышта кароого 
алынышы боюнча аналитикалык маалыматты камтыйт. Кыргыз Республи-
касынын финансы секторунун туруктуулугу ж=нънд= коомчулукка маалым-
дайт. Алты айда бир жолу кыргыз, орус жана англис тилинде жарык к=р=т.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пресс-релизи

Улуттук банкта жана бътънд=й банк тутумунда бир апта ичинде болуп 
=тк=н жащылыктарды, Улуттук банктын ыкчам маалыматтарын, финансы 
рыногу боюнча аналитикалык материалдарды жана жалпыга маалымдоо 
каражаттары, юридикалык жактар жана жеке адамдар ъчън маалыматтар-
ды камтыйт. Апта сайын кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланат.



Издания Национального банка
Кыргызской Республики

Годовой отчет Национального банка Кыргызской Республики
Издание является полным отчетом Национального банка за прошед-

ший год. Содержит краткую информацию об экономическом развитии 
республики и денежно-кредитной политике, финансовую отчетность На-
ционального банка, общие сведения о НБКР, статические приложения. Вы-
пускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики 
Информационное издание содержит статические сведения по основ-

ным 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 та-
блицы с данными по нейтральной форме платежного баланса, структуре 
внешней торговли, международным резервам, внешнему долгу. Выпуска-
ется ежеквартально - в январе, мае, июле, октябре на кыргызском, рус-
ском и английском языках.

Обзор инфляции в Кыргызской Республике
Издание содержит описание динамики потребительских цен в респу-

блике и ее регионах, анализ основных факторов инфляции, информа-
цию о решениях Национального банка Кыргызской Республики в области 
денежно-кредитной политики и представляет прогноз инфляции на пред-
стоящий период. Публикуется ежеквартально на кыргызском, русском и 
английском языках.

Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики
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 ме-
сяцев на трех языках: кыргызском, русском и английском

Пресс-релиз Национального банка Кыргызской Республики
«Пресс-релиз НБКР» содержит хронику событий, происходящих в На-

циональном банке и банковской системе в целом, оперативную информа-
цию 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.
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МАЗМУНУ
1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2013-жылдын 31-январындагы № 2\1 “Кыргыз Республикасы-
нын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына 
=зг=ртъъл=рдъ жана толуктоолорду киргизъъ ж=нънд=” токтому;

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2013-жылдын 31-январындагы № 2\17 токтому Улуттук банк 
Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында №5/7 ка-
был алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрли-
гинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоо-
дон =тк=ртълг=н «Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо 
ж=нънд=» жобону бекитъъ тууралуу» токтомго =зг=ртъъл=рдъ 
жана толуктоолорду киргизъъ ж=нънд= токтому;

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2013-жылдын 13-февралиндеги № 4\1 “Улуттук банк Баш-
кармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында №5/7 кабыл 
алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигин-
де 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоо-
дон =тк=рълг=н «Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо 
ж=нънд=» жобону бекитъъ тууралуу» токтомго  толуктоолор-
ду киргизъъ ж=нънд=” токтому;

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2013-жылдын 13-февралындагы № 4\ 2 “Кыргыз Республи-
касынын Улуттук банкынын кээ бир ченемдик укуктук акты-
ларына =зг=ртъъл=рдъ жана толуктоолорду киргизъъ тура-
луу” токтому;

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2013-жылдын 13-февралындагы № 4\ 3 “Кыргыз Республи-
касынын Улуттук банк Башкармасынын айрым ченемдик укук-
тук актыларын къчън жоготту деп таануу ж=нънд=” токтому;

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2013-жылдын 27-февралиндеги № 6\9 «Улуттук банк Баш-
кармасы тарабынан  2005-жылдын 19-мартында кабыл 
алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигин-
де 2005-жылдын 21-апрелинде 55-05 номеринде каттоодон 
=тк=ртълг=н №6/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук бан-
кынын К=з=м=л боюнча комитети ж=нънд=» жобонун жащы 
редакциясын бекитъъ тууралуу» токтомуна толуктоо кир-
гизъъ ж=нънд=” токтому;

8

11

13

12

15

16



СОДЕРЖАНИЕ

1. Постановление Правления НБКР № 2\1 от 31.01.2013 г. «О 
внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Национальногобанка Кыргызской Республики»;

2. Постановление Правления НБКР № 2\17 от 31.01.2013 г.О 
внесении изменений и дополнений в постановление Прав-
ления Национального банка Кыргызской Республики от 2 
марта 2006 года №5/7, зарегистрированное в Министер-
стве юстиции Кыргызской Республики от 7 апреля 2006 года 
№34-06 «Об утвержденииПоложения «О лицензировании 
деятельности банков»;

3. Постановление Правления НБКР № 4\1 от 13.02.13 г. «О вне-
сении дополнения в постановление Правления Националь-
ного банка Кыргызской Республики №5/7 от 02.03.2006 года 
«Об утверждении Положения о лицензировании  деятельно-
сти банков», регистрационный номер Министерства юстиции 
Кыргызской Республики от 07.04.2006 года №34-06»;

4. Постановление Правления НБКР № 4\2 от 13.02.2013 г. «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые норматив-
ные правовые акты НБКР»;

5. Постановление Правления НБКР № 4\3 от 13.02.2013 г. “О 
признании утратившими силу некоторых нормативных пра-
вовых актов НБКР”;

6. Постановление Правления НБКР № 6\9 от 27.02.13 г. О 
внесении дополнения в  постановление Правления Нацио-
нального банка Кыргызской Республики N 6/2 от 19 марта 
2005 года «Об утверждении новой редакции Положения «О 
Комитете по надзору НБКР», зарегистрированное в Мини-
стерстве юстиции Кыргызской Республики 21 апреля 2005 
года регистрационный номер 55-05

17

20

21

22

24

25

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики № 2, 2013

7



8

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары №2, 2013

Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банк Башкармасынын 

2013-жылдын 31-январындагы № 2\1 токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым 
ченемдик укуктук актыларына =зг=ртъъл=рдъ жана 

толуктоолорду киргизъъ ж=нънд= 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 
ж=нънд=» мыйзамынын 7, 18 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Ре-
спубликасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын т=м=нкъ ченемдик укуктук 
актыларына кошо тиркелген толуктоолор жана =зг=ртъъл=р киргизилсин:

• Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жыл-
дын 27-августундагы №33/5 токтому менен бекитилген, Кыргыз Респу-
бликасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 2-октябрындагы 
№122-08 каттоодон =тк=н “Кыргыз Республикасынын банкнотторунун 
жана монеталарынын т=л== къчънън белгилери жана аларды алмаш-
тыруу эрежелери ж=нънд=” жобого;

• Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жыл-
дын 21-декабрындагы №55/3 токтому менен бекитилген «Кыргыз Ре-
спубликасынын Улуттук банкында ком-мерциялык банктарды жана 
финансы-кредит мекемелерин кассалык тейл== ж=нънд=» нускоого.

2. Юридика башкармалыгы:

- бул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий 
сайтында жарыяласын; 

- расмий жарыялагандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын 
ченемдик укуктук актыларын Мамлекеттик каттоодон =тк=зъъ =ч=н 
Кыргыз Республикасынын Адилет министр-лигине ж=н=тсън. 

3. Ушул токтом расмий жарыялангандан баштап 15 кън =тк=нд=н кийин 
къчън= кирет. 

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту Кыргыз Республикасы-
нын Улуттук банктын Т=рагасынын орун басары, айым Б.Ж. Жеенбаевага 
жъкт=лсън.

Т=рага              Асанкожоева З.М.
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Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банк Башкармасынын

2013-жылдын – 31.01 № 2\1 
токтомуна карата тиркеме 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын айрым ченемдик 
укуктук актыларына =зг=ртъъл=р жана толуктоолор 

I. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 
27-августундагы №33/5 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республика-
сынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 2-октябрындагы №122-08 
каттоодон =тк=н «Кыргыз Республикасынын банкнотторунун жана моне-
таларынын т=л== къчънън белгилери жана аларды алмаштыруу эреже-
лери ж=нънд=» жобого т=м=нкъд=й =зг=ртъъл=р жана толуктоолор кир-
гизилсин:
1.	 I б=лъктън 5.1. пункту т=м=нкъд=й жаьы подпункт менен толукталсын: 

“укук коргоо органдары тарабынан ар търдъъ атайын операцияларды 
жъргъзъъ ъчън пайдаланылган банкнотторду ультракызгылтым нурга 
салып кароодо штамптын тагы же атайы коюлган белгилер”.

2.	 II б=лъктън 16-пунктундагы “....бир нарктагы банкнотту/монетаны 
экинчисине алмаштыруу ...” деген с=зд=н кийин “Улуттук банкта” де-
ген с=з менен толукталсын. 

3.	 II б=лъктън 19-пунктундагы: “... 2001-жылдын 20-мартында ка-
был алынган, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 
2001-жылдын 9-апрелинде 59 номеринде каттоодон =тк=рълг=н №6/9 
токтому менен бекитилген “Улуттук валютанын аныктыгы шектенъънъ 
туудурган банкноттору менен иш алып баруу ж=нънд=” нускоодо анык-
талган” деген с=здъ, “... 2011-жылдын 10-августунда №44/3 токтому 
менен бекитилген “Улуттук валютанын шектъъ банкноттору жана мо-
неталары менен иш алып баруу ж=нънд=” нускоодо аныкталган” деген 
=зг=ртъъ киргизилсин.

II. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 
21-декабрындагы №55/3 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республи-
касынын Улуттук банкында коммерциялык банктарды жана финансы-
кредит мекемелерди кассалык тейл== ж=нънд=» нускоого т=м=нкъд=й 
толуктоолор жана =зг=ртъъл=р киргизилсин.

1. 4-б=лъмдън 4.2.1 пункту т=м=нкъд=й мазмундагы подпункт толукталсын:
«укук коргоо органдары тарабынан ар търдъъ атайын операцияларды 
жъргъзъъ ъчън пайдаланылган банкнотторду ультракызгылтым нурга 
салып кароодо штамптын тагы же атайы коюлган белгилер”.
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2. 4-б=лъмдън 4.3 пунктундагы биринчи съйл=м т=м=нкъ редакцияда 
берилсин:
«Банктар 4.2.1 жана 4.2.2 пункттарында к=рс=тълг=нд=й зыянга 
учураган банкноттор менен монеталарды иргеп, аларды эскилиги 
жеткен банкноттордун катарына кошуу зарыл жана укук коргоо ор-
гандары тарабынан ар търдъъ атайын операцияларды жъргъзъъ ъчън 
пайдаланылган банкнотторду ультракызгылтым нурга салып кароо-
до штамптын тагы же атайы коюлган белгилери бар ар бир банкнот-
торго “ЭСКИЛИГИ ЖЕТКЕН” деген штамп коюлушу керек. 
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Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банк Башкармасынын 

2013-жылдын 31-январындагы № 2\17 токтому

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында №5/7 
кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 
2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон =тк=ртълг=н 

«Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо ж=нънд=» жобону бекитъъ 
тууралуу» токтомго =зг=ртъъл=рдъ жана толуктоолорду 

киргизъъ ж=нънд=

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 
ж=нънд=» Мыйзамынын 7 жана 43-статьясынын талабын жъз=г= ашыруу мак-
сатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл 
алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жыл-
дын  7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон =тк=ртълг=н №5/7 «Бан-
ктардын ишмердъълъгън лицензиялоо ж=нънд=» жобону бекитъъ туура-
луу» токтомго =зг=ртъъл=р жана толуктоолор бекитилсин. 
- жобонун 15.1-пунктунун 1) пунктчасы т=м=нкъ редакцияда берилсин: 
«толук жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган дипломунун же база-
лык жогорку билимди тастыктаган диплому менен бирге «банк/финан-
сы ч=йр=съ» багытында окутуудан =тк=ндъгън тастыктаган эл аралык 
деьгээлде таанылган сертификаттын болушу».

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш кън =тк=нд=н кийин къчън= 
кирет.

3. Юридика башкармалыгы:
- бул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий 
сайтына жайгаштырсын;
- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасы-
нын ченемдик укуктук актыларынын реестринде чагылдырылышы ъчън 
Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине ж=н=тсън.

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасы-
нын Улуттук банкынын Т=рагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага 
жъкт=лсън.

Т=рага                 Асанкожоева З.М
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Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банк Башкармасынын

2013-жылдын 13-февралындагы № 4\1 токтому

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында 
№5/7 кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет 

министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде 
каттоодон =тк=рълг=н «Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо 

ж=нънд=» жобону бекитъъ тууралуу» токтомго толуктоолорду 
киргизъъ ж=нънд=

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 
ж=нънд=» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Респу-
бликасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын тарабынан 2006-жылдын 2-мартында 
№5/7 кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигин-
де 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон =тк=рълг=н 
«Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо ж=нънд=» Жобону бекитъъ 
тууралуу» токтомго сунуш кылынган т=м=нкъ мазмундагы толуктоолор 
бекитилсин:
 - Жобонун 10.2-пунктундагы «же башка търд=» деген с=зд=рд=н кий-
ин «(мълктъ ажыратып алуу боюнча ар кандай бътъмд=рдън укуктук 
=тъшънън белгиленген тартибинде соттун чечими боюнча акцияларды 
=тк=ръп беръънън негизинде, ошондой эле башка учурларда)» деген 
с=зд=р менен толукталсын жана мындан ары текст боюнча.

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш кън =тк=нд=н кийин къчън= кирет.

3. Юридика башкармалыгы:
- бул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий 
сайтына жайгаштырсын;
- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасы-
нын ченемдик укуктук актыларынын реестринде чагылдырылышы ъчън 
Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине ж=н=тсън.

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасы-
нын Улуттук банкынын Т=рагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага 
жъкт=лсън.

Т=рага                Асанкожоева З.М.
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Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банк Башкармасынын

2013-жылдын 13-февралындагы № 4\2 токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым 
ченемдик укуктук актыларына =зг=ртъъл=рдъ жана 

толуктоолорду киргизъъ тууралуу

Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын «Кыргыз Республика-
сынын кээ бир мыйзам актыларына =зг=ртъъл=рдъ жана толуктоолорду 
киргизъъ ж=нънд=» Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 06-октябрын-
дагы №169 Мыйзамынын 4,5 жана 6 статьяларына ылайык келтиръъ мак-
сатында жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ж=нънд=» Кыргыз 
Республикасынын мыйзамынын 7 жана 43 беренелерине таянып, Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкынын Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын т=м=нкъ ченемдик укуктук 
актыларына кошо тиркелген =зг=ртъъл=р жана толуктоолор бекитилсин:
- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкармалыгы тарабы-
нан 2005-жылдын 4-майында №14/3 токтому менен бекитилген, Кыргыз 
Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 10-июнунда 
75-05 регистрациялык номери менен катталган «Кредиттик союздарды 
лицензиялоо ж=нънд=гъ» Жобосуна;
- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкармалыгы тара-
бынан 2007-жылдын 31-январында №5/1 токтому менен бекитилген, 
Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 
05-мартында 27-07 регистрациялык номери менен катталган «Кыргыз 
Республикасынын аймагында микрофинансылык компаниялардын 
ишин лицензиялоо, кайра =зг=ртъп тъзъъ жана жоюу ж=нънд=» Жобо-
суна.

2. Токтом расмий жарыялангандан 15 кън =тк=нд=н кийин къчън= кирет.

3. Юридика башкармалыгы:
- Ушул токтомду Кыргыз республикасынын Улуттук банкынын расмий 
сайтына жайгаштырсын;
- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасы-
нын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизъъ 
ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине ж=н=тсън.

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын Т=райымынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага 
жъкт=лсън.

Т=райым             Асанкожоева З.М.
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Улуттук Банк Башкармасынын
2013-жылдын 13.02 № 4\2

токтомуна тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улукттук банкынын кээ бир 
ченемдик укуктук актыларына =зг=ръъл=р жана толуктоолор

I. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкармалыгы тара-
бынан 2005-жылдын 4-майында №14/3 токтому менен бекитилген, Кыргыз 
Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 10-июнунда 75-
05 регистрациялык номери менен катталган «Кредиттик союздарды ли-
цензиялоо ж=нънд=гъ» Жобосуна т=м=нкъ =зг=ртъъл=р жана толуктоолор 
киргизилсин:

1. Жалпы жоболордун (мазмунундагы) 4-пункту къчън жоготту деп таа-
нылсын;

2. 1.4 пунктунун 2) пунктчасында «- кредиттик союздун катышуучулары 
менен лизинг операцияларын жъргъзъъ;»  деген с=зд=р алып салынсын;

3. 1.6 пункту т=м=нкъд=й редакцияда берилсин: «Кредиттик союз лицен-
зияларында к=рс=тълг=н финансылык кызматтарды, ошондой эле 
финансылык лизинг боюнча кызматтарды жъз=г= ашырууга укуктуу»;

4. 4-б=лъм къчън жоготту деп таанылсын;

5. 5-тиркемеде «- кредиттик союздун катышуучулары менен лизинг 
операцияларын жъргъзъъ» деген с=зд=р алып салынсын.

II. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкармалыгы тара-
бынан 2007-жылдын 31-январында №5/1 токтому менен бекитилген, Кыр-
гыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 05-мартында 
27-07 регистрациялык номери менен катталган «Кыргыз Республикасы-
нын аймагында микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо, 
кайра =зг=ртъп тъзъъ жана жоюу ж=нънд=» Жобосуна т=м=нкъ =зг=ртъъл=р 
жана толуктоолор киргизилсин:

1. 3.2 пунктуна «мындай» деген с=зън=н кийин «финансылык лизинг 
кызматтарынан сырткары» деген с=зд=ръ менен толукталсын;

2. 3.2 пунктунун 4-пунктчасы къчън жоготту деп таанылсын;

3. 7-тиркеменин 1.3 пункту алып салынсын.
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Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банк Башкармасынын

2013-жылдын 13-февралындагы № 4\3 
токтому

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым 
ченемдик укуктук актыларын къчън жоготту деп таануу ж=нънд=» 

Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын «Кыргыз Республикасы-
нын кээ бир мыйзам актыларына =зг=ртъъл=рдъ жана толуктоолорду кир-
гизъъ ж=нънд=» Кыргыз Рес-публикасынын 2012-жылдын 10-октябрындагы 
№170 Мыйзамына ылайык келтиръъ максатында жана «Кыргыз Республи-
касынын Улуттук банкы ж=нънд=» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 
7 жана 43- статьяларына таянуу менен, Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкынын Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын кийинки ток-
томдору къчън жоготту деп таанылсын:
- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 25-майында ка-
был алынган, №15/4 токтому менен бекитилген Кыргыз Республика-
сынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 26-июнунда 70-06 номе-
ринде каттоодон =тк=рълг=н “Кыргыз Республикасында ссуда-сактык 
туракжай- курулуш кассаларын лицензиялоо ж=нънд= убактылуу жобо”: 
- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 6-сентябрында 
кабыл алынган, №25/3 токтому менен бекитилген Кыргыз Республи-
касынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 2-октябрында 102-06 
номеринде каттоодон =тк=рълг=н “Кыргыз Республикасында ссуда-
сактык туракжай- курулуш кассалары ж=нънд= убактылуу жобо”.

2. Токтом расмий жарыялангандан 15 кън =тк=нд=н кийин къчън= кирет.

3. Юридика башкармалыгы:
- ушул токтомду Кыргыз республикасынын Улуттук банкынын расмий 
сайтына жайгаштырсын;
- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасы-
нын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизъъ 
ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине ж=н=тсън.

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улут-
тук банкынын Т=раганын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жъкт=лсън.
 

Т=рага              Асанкожоева З.М.
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Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банк Башкармасынын 

2013-жылдын 27-февралындагы № 6\9 токтому

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-мартында 
кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 
2005-жылдын 21-апрелинде 55-05 номеринде каттоодон =тк=ртълг=н 
№6/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын К=з=м=л боюнча 
комитети ж=нънд=» жобонун жащы редакциясын бекитъъ тууралуу» 

токтомуна толуктоо киргизъъ ж=нънд=

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 
ж=нънд=»  мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Респу-
бликасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-мартында 
кабыл алынган (Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 
2005-жылдын 21-апрелинде 55-05 номеринде каттоодон =тк=ртълг=н) 
№6/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын К=з=м=л боюнча 
комитети ж=нънд=» жобонун жащы редакциясын бекитъъ тууралуу» 
жобо т=м=нкъ мазмундагы 4-статья менен толукталсын:
“4. К=з=м=л боюнча комитеттин т=рагасынын жана мъч=л=рънън жо-

опкерчилиги ж=нънд=”
4.1. К=з=м=л боюнча комитеттин т=рагасы жана мъч=л=ръ, ушул жо-

бонун талаптарын сактоо жана аткаруу, ошондой эле Кыргыз Ре-
спубликасынын мыйзамдарына каршы келген маселелер боюнча 
чечимдерди кабыл алгандыгы ъчън жоопкерчилик тартышат.

4.2. Отурумга материалдарды даярдаган бардык адамдар, анын ичин-
де Комитеттин мъч=л=ръ, Комитеттин отурумунда кароого алын-
ган маселелер боюнча маалыматтардын толуктугу жана тактыгы 
ъчън Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралаган тар-
типте жоопкерчилик”. 

2. Токтом ага кол койгон учурдан тартып къчън= кирет.

3. Юридика башкармалыгы:
- бул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий
  сайтына жарыяласын;
- токтом расмий жырыялангандан кийин аны Кыргыз Республикасынын
  Адилет министрлигине Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук 
  атылардын мамлекеттик реестринде каттоо ъчън ж=н=тълсън. 

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасы-
нын Улуттук банкынын Т=рагасынын орун басары  З.Л.Чокоев мыр-
зага жъкт=лсън. 

Т=рага              Асанкожоева З.М.
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Постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики

№ 2\1 от 31 января 2013 г.

О внесении дополнений и изменений в  некоторые 
нормативные правовые акты

Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 7, 18 и 43 Закона Кыргызской Республики «О 
Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национально-
го банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые дополнения и изменения в следующие норма-
тивные правовые акты Нацио-нального банка Кыргызской Республики:
• в Положение «О признаках платежности и правилах обмена банк-
нот и монет Кыргызской Респуб-лики», утвержденное постановлением 
Правления Национального банка Кыргызской Республики № 33/5 от 
27.08.2008 г., зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской 
Республики 02.10.2008 г., регистрационный номер 122-08;
• в Инструкцию «О кассовом обслуживании в НБКР коммерческих бан-
ков и финансово-кредитных учреждений», утвержденную постановле-
нием Правления НБКР № 55/3 от 21.12.2007 г. 

2. Юридическому управлению:
-  опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Нацио-
нального банка Кыргызской Республики;
- после официального опубликования направить настоящее постановле-
ние в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Го-
сударственный реестр нормативных правовых актов Кыргыз-ской Респу-
блики.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Нацио-нального банка Кыргызской Республи-
ки Жеенбаеву Б.Ж.

Председатель             Асанкожоева З.М.
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Приложение к постановлению 
Правления Национального банка

Кыргызской Республики
№  2\1 от 31 января 2013 г. 

Дополнения и изменения в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики

I. Внести в Положение «О признаках платежности и правилах обмена 
банкнот и монет Кыргызской Рес-публики», утвержденное постановле-
нием Правления Национального банка Кыргызской Республики № 33/5 
от 27.08.2008 г., зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргыз-
ской Республики 02.10.2008г., регистрационный номер 122-08 следую-
щие дополнения и изменения:

1. В Части I пункт 5.1. дополнить новым подпунктом следующего со-
держания:

«г) имеющие отпечатки штампов или специальные метки, используе-
мые правоохранительными органами для проведения различных 
спецопераций, которые имеют свечение при облучении банкнот уль-
трафиолетовыми лучами»; 

2. В Части II в пункте 16 после слов «…обмен банкнот/монет одного 
достоинства на другие…» до-бавить словами «…в Национальном 
банке…»; 

3. В Части II в пункте 19 слова «...Инструкцией по работе с сомнитель-
ными банкнотами нацио-нальной валюты, утвержденной постанов-
лением Правления Национального банка Кыргызской Республики 
от 20 марта 2001 года №6/9, зарегистрированной в Министерстве 
юстиции Кыргыз-ской Республики от 9 апреля 2001 года, регистра-
ционный номер 59», заменить на слова «…Инструкцией по работе 
с сомнительными банкнотами и монетами национальной валюты, 
утвержденной постановлением Правления Национального банка 
Кыргызской Республики №44/3 от 10 августа 2011 г.».  

II. Внести в Инструкцию «О кассовом обслуживании в НБКР коммерче-
ских банков и финансово – кредитных учреждений», утвержденную 
постановлением Правления НБКР № 55/3 от 21.12.2007 года, следую-
щие дополнения и изменения:
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1. Пункт 4.2.1. раздела 4 дополнить подпунктом следующего содержания:
  «имеющие отпечатки штампов или специальные метки, используе-

мые правоохранительными органами для проведения различных 
спецопераций, которые имеют свечение при облучении банк-нот уль-
трафиолетовыми лучами».

2. В разделе 4 в пункте 4.3 первое предложение изложить в следующей 
редакции:

   «Банки обязаны отсортировать и зачислить в разряд ветхих банкноты 
и монеты с повреждениями, указанными в п.4.2.1 и 4.2.2, при этом, 
на каждую банкноту, имеющую отпечатки штампов или специальные 
метки, используемые правоохранительными органами для прове-
дения различных спецопераций, которые имеют свечение при об-
лучении банкнот ультрафиолетовым лучами, должен быть нанесен 
штамп с надписью «ВЕТХИЕ». 
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Постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики

№ 2\17 от 31 января 2013 г.

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики от 2 марта 2006 года 

№5/7, зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской 
Республики от 7 апреля 2006 года №34-06 «Об утверждении 

Положения «О лицензировании деятельности банков»

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

1. Внести в Положение «О лицензировании деятельности банков», 
утвержденное постановлением Правления НБКР № 5/7 от 2 марта 
2006 г. «Об утверждении Положения о лицензировании деятельно-
сти банков», зарегистрированного в Министерстве юстиции КР № 34-
06 от 7 апреля 2006 г. следующие изменения и допол-нения:

- подпункт 1) пункта 15.1 изложить в следующей редакции: «иметь ди-
плом о полном высшем образовании или диплом о базовом высшем 
образовании  при наличии международно-признанного сертификата, 
под-тверждающего прохождение обучения по направлению «банков-
ская/финансовая сфера».

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

3. Юридическому Управлению:

- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте На-
ционального банка Кыргызской Рес-публики;

- после официального опубликования направить настоящее постанов-
ление в Министерство юстиции Кыр-гызской Республики для внесе-
ния в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргыз-
ской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Респу-
блики Чокоева З.Л.

Председатель             Асанкожоева З.М.
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Постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики

№ 4\1 от 13 февраля 2013 г.

О внесении дополнения в постановление 
Правления Национального банка Кыргызской Республики №5/7 от 

02.03.2006 года «Об утверждении Положения о лицензировании 
деятельности банков», регистрационный номер Министерства 

юстиции Кыргызской Республики от 07.04.2006 года №34-06 

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

1. Внести в Положение «О лицензировании деятельности банков», 
утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыр-
гызской Республики от 2 марта 2006 года  №5/7, зарегистрированное в 
Министерстве юстиции Кыргызской Республики от 7 апреля 2006 года 
№ 394-06, следующее дополнение:
- пункт 10.2., после слов «и иным образом», дополнить словами сле-
дующего содержа-ния «(на основании  различных сделок об отчужде-
нии имущества, решения суда, в порядке универсального правопре-
емства)» и далее по тексту.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати 
дней после офици-ального опубликования.

3. Юридическому Управлению:
- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте На-
ционального банка Кыргызской Республики;
-после официального опубликования направить настоящее постанов-
ление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения 
в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской 
Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Предсе-дателя Национального банка Кыргызской Республики 
Чокоева З.Л.

Председатель                           Асанкожоева З.М.
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Постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики

№ 4\2 от 13 февраля 2013 г.

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные 
правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» 

В целях приведения нормативных правовых актов Национального банка 
в соответствие со статьями 4, 5 и 6 Закона Кыргызской Республики «О внесе-
нии изменений и дополнений в некото-рые законодательные акты Кыргызской 
Республики» №169 от 06.10.2012 г., руководствуясь статьями 7 и 43 Закона 
Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», 
Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в следующие нормативные пра-
вовые акты Национального банка Кыргызской Республики: 
- Положение «О лицензировании кредитных союзов», утвержден-
ное постановлением Прав-ления Национального банка Кыргызской 
Республики от 4 мая 2005 года N 14/3, зарегистриро-ванным в Ми-
нистерстве юстиции Кыргызской Республики 10 июня 2005 года, 
регистрацион-ный номер 75-05; 
- Положение «О лицензировании, реорганизации и ликвидации ми-
крофинансовых компаний на территории Кыргызской Республики», 
утвержденное постановлением Правления Нацио-нального банка 
Кыргызской Республики от 31 января 2007 года N 5/1, зарегистриро-
ванным в Министерстве юстиции Кыргызской Республики  5 марта 
2007 года, регистрационный номер 27-07.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати 
дней со дня офици-ального опубликования. 

3. Юридическому управлению: 
- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Национального банка Кыр-гызской Республики; 
- после официального опубликования направить настоящее по-
становление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для 
внесения в Государственный реестр нормативных пра-вовых актов 
Кыргызской Республики. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Респу-
блики Чокоева З.Л.

Председатель              Асанкожоева З.М.
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Приложение к постановлению 
Правления Национального банка 

Кыргызской Республики 
№ 4\2 от 13 февраля 2013 г. 

Изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты 
Национального банка Кыргызской Республики»

1. I. В Положение «О лицензировании кредитных союзов», утвержден-
ное постанов-лением Правления Национального банка Кыргызской Ре-
спублики от 4 мая 2005 года №14/3, зарегистрированным в Министерстве 
юстиции Кыргызской Республики 10 июня 2005 года, регистрационный но-
мер 75-05, следующие изменения и дополнения:

1) пункт 4 Общего положения (Содержание) признать утратившим силу;

2) в подпункте 2) пункта 1.4 слова « - осуществление лизинговых опера-
ций с участни-ками кредитного союза;» исключить;

3) пункт 1.6 изложить в следующей редакции: «Кредитный союз вправе 
оказывать финансовые услуги, которые указаны в лицензии, а так-
же осуществлять операции по финансо-вому лизингу»;

4) главу 4 признать утратившей силу;

5) в приложении 5 слова «- осуществление лизинговых операций с 
участниками кре-дитного союза;» исключить.

2. II. В Положение «О лицензировании, реорганизации и ликвида-ции 
микрофинансовых компаний на территории Кыргызской Республики», 
утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргыз-
ской Республики от 31 января 2007 года №5/1 , зарегистрированным в Ми-
нистерстве юстиции Кыргызской Республики 5 марта 2007 года, регистра-
ционный номер 27-07, следующие изменения и дополнения:

1) пункт 3.2 после слов «в лицензии» дополнить словами следующего со-
держания «, за исключением операций по финансовому лизингу»;

2) подпункт 4 пункта 3.2 признать утратившим силу;

3) пункт 1.3 приложения 7 исключить.
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Постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики

№ 4\3 от 13 февраля 2013 г.

«О признании утратившими силу некоторых нормативных право-
вых актов Национального банка Кыргызской Республики»

В целях приведения нормативных правовых актов Национального банка 
в соответ-ствие со статьей 1 Закона Кыргызской Республики «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской 
Республики» № 170 от 10.10.2012 г., ру-ководствуясь статьями 7 и 43 Закона 
Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», 
Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет: 

1. Признать утратившим силу следующие Постановления 
Правления  Национального банка Кыргызской Республики: 
- Постановление Правления Национального банка Кыргызской Респу-
блики №15/4 от 25.05.2006 года «Об утверждении «Временного положе-
ния о лицензировании ссудно - сберегательных жилищно - строительных 
касс в Кыргызской Республике», зарегистриро-ванное в Министерстве 
юстиции КР 26.06.2006 года, регистрационный номер 70-06.
- Постановление Правления Национального банка Кыргызской Респу-
блики №25/3 от 06.09.2006 года «Об утверждении «Временного поло-
жение о ссудно - сберегательных жилищно - строительных касс в Кыр-
гызской Республике», зарегистрированное в Министерстве юстиции КР 
02.10.2006 г., регистрационный номер 102-06.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати 
дней со дня офици-ального опубликования.

3. Юридическому Управлению: 
- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте На-
ционального банка Кыргызской Республики; 
- после официального опубликования направить настоящее постанов-
ление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения 
в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской 
Республики. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики 
Чокоева З.Л.

Председатель              Асанкожоева З.М.
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Постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики

№ 6\9 от 27 февраля 2013 г.

О внесении дополнения в постановление Правления Национального 
банка Кыргызской Республики N 6/2 от 19 марта 2005 года 

«Об утверждении новой редакции Положения 
«О Комитете по надзору НБКР», зарегистрированное в Министерстве 

юстиции Кыргызской Республики 21 апреля 2005 года 
регистрационный номер 55-05

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

1. Дополнить Положение «О Комитете по надзору Национального банка 
Кыргызской Республики», утвержденное постановлением Правления 
Национального банка Кыргызской Республики от 19 марта 2005 года 
№6\2, зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Ре-
спублики 21 апреля 2005 года регистрационный номер 55-05, разделом 
4 следующего содержания:
«4.  Ответственность Председателя и членов Комитета.
4.1. Председатель и члены Комитета несут ответственность за соблю-

дение и выполнение требований настоящего Положения, а также 
за принятые решения по вопросам, противоречащим законода-
тельству Кыргызской Республики.

4.2. Все лица, в том числе члены Комитета, готовящие материалы на 
заседание, несут ответственность за полноту и достоверность 
информации по вопросам, рассматриваемым на заседании Коми-
тета в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской 
Республики».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечению 15 дней после 
официального опубликования 

3. Юридическому управлению:
-опубликовать настоящее постановление на официальном сайте На-
ционального банка Кыргызской Республики;
-после официального опубликования направить настоящее постанов-
ление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения 
в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской 
Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Правления Национального банка Чокоева З.Л.

Председатель             Асанкожоева З.М.


